
Een nieuwe lont in een oud 
kruitvat? 

Meine Henk Klijnsma 

De revolutie in oost- en midden-Europa is 
in het westen met grote blijdschap en in
stemming begroet. Toch is het niet alles 
goud dat er blinkt. Zo wordt erop gewezen 
dat het 40 jaar latent aanwezige minder
hedenvraagstuk weer manifest kan worden. 
Dit als gevolg van het verdwijnen van de 
communistische dictatuur en de daarmee 
samenhangende supervisie van Moskou. De 
vraag is of deze angst gerechtvaardigd is. 
Als dat laatste het geval mocht zijn, dringt 
zich onmiddellijk een volgende vraag op: is 
er een rol voor Europa (en dus ook Neder
land) weggelegd bij het oplossen van dit 
probleem. 

Einde van 40 jaar dictatuur 

In het historische jaar 1989 stortten de communisti
sche dictaturen in vrijwel alle oost- en midden
Europese landen als kaartenhuizen in elkaar. In 
Hongarije, Polen, en de Joegoslavische deelrepublie
ken Slovenië en Kroatië als resultante van een al 
eerder ingezette ontwikkeling, in de DDR, Tsjecho
slowakije en Bulgarije als gevolg van een fluwelen 
revolutie, terwijl in Roemenië een kortstondige, maar 
bloedige volksopstand nodig was om de val van het 
gehate regime-Ceaucescu te bewerkstelligen. Voor de 
aangrenzende sovjet-republieken geldt dat de Balti
sche staten, Litouwen voorop, al flink op weg zijn het 
rode juk af te leggen. Moldavië en de Oekraine zijn 
nog veel minder ver, en in Wit-Rusland moet de dooi 
nog beginnen. 

De bevrijding van midden- en oost-Europa bete
kent het einde van de opperheerschappij van de 
Sovjetunie over dit gebied. Hierdoor is de soevereini
teit van de oost- en middeleuropese staten (met 
uitzondering vooralsnog van de westelijke sovjetrepu
blieken) weer op het niveau van landen als Nederland 
gekomen. Dat is om allerlei redenen een zeer tot 
vreugde stemmende ontwikkeling. Er kleven echter 
ook schaduwzijden aan, zo wordt wel gesteld. In dat 
verband wordt nogal eens gewezen op het brisante 
minderhedenvraagstuk. Vrijwel alle midden- en oost-

* De auteur is lid van de redactie. 
Dit artikel is geschreven in de eerste twee weken van 
1990. 
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Europese landen hebben namelijk aanzienlijke min
derheden binnen hun grenzen. Voor de tweede 
wereldoorlog was dat een voortdurende bron van 
grote spanning en zelfs openlijke conflicten. Na de 
oorlog, toen de Sovjetunie het gehele gebied onder 
haar controle bracht, was er, althans meestentijds, 
geen ruimte meer voor dit soort zaken. De angst is 
dat - nu moedertje Rusland bezig is zich binnen haar 
eigenlijke grenzen terug te trekken - deze oude 
conflicten weer zullen oplaaien. 

In dit artikel zal worden nagegaan in hoeverre deze 
angst gerechtvaardigd is. Omdat de angst voor span
ningen en conflicten voortvloeit uit de vooroorlogse 
situatie, zal niet alleen deze vooroorlogse stand van 
zaken worden beschreven, maar ook worden gekeken 
hoe het minderhedenvraagstuk zich in de naoorlogse 
jaren heeft ontwikkeld. 

De vooroorlogse situatie 

De meeste nationale staten in midden- en oost
Europa ontstonden in hun moderne vorm na de 
eerste wereldoorlog, toen de oude Oostenrijks-Hon
gaarse en Russische keizerrijken ineenstortten, en 
bovendien Duitsland als regionale grootmacht tijdelijk 
wegviel (zie ook de twee onderstaande kaarten). 

De nieuwe staten kregen al spoedig met grote pro
blemen te kampen. Deels droegen deze problemen 
een sociaal-economisch karakter, anderdeels vloeiden 
zij voort uit de aanwezigheid van minderheden binnen 
de respectievelijke territoria. Mede als gevolg van het 
eeuwenlange bestaan van de multinationale grote 
monarchieën was de bevolking van midden- en oost
Europa ethnisch een dusdanige mengelmoes gewor
den, dat het construeren van min of meer homogene 
nationale staten onmogelijk was. Een extra compli
cerende factor daarbij was dat ethnische groepen die 
in het ene land een minderheid vormden, in het 
andere land het zogenaamde staatsvolk vormden. Zo 
kenden vrijwel alle staten in de regio hun Duitse 
minderheden. Moeizaam was de situatie ook in de 
landen waar meerdere staatsvolken naast elkaar 
woonden; staten dus die bewust multinationàal waren. 
Hierbij ging het om Tsjechoslowakije, waar de Tsje
chen en de Slowaken beide staatsvolk heetten te zijn, 
doch waar in de praktijk eerstgenoemden aan het 
langste eind trokken, en om Joegoslavië: een ethni
sche staalkaart van tenminste vijf staatsvolkeren, 
waarvan echter de Serviërs de eerste viool speelden. 

De minderheden in de nieuwe staten voelden zich 
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A. EUROPA 

Figuur 1: Europa in 1914 en in 1937 (1) 

vaak tekort gedaan en zochten met hun onvrede 
steun bij de staten waar zij het staatsvolk waren. 
Deze ontevreden minderheden waren vooral de volks
groepen die voor 1914 de scepter zwaaiden in mid
den- en oost-Europa: de Duitsers (inclusief de 
Duitstalige Oostenrijkers) en de Hongaren (het twee
de staatsvolk van de oude Dubbelmonarchie). Hierop 
werd dan door de staatsvolken gereageerd met de 
felheid die past bij het nationalisme dat inherent is 
aan volkeren die net hun nationale vrijheid hebben 
verkregen. Gevoelens van ressentiment uit de periode 
van voor de eerste wereldoorlog speelden hierbij ook 
een grote rol. Bij dit alles moet worden bedacht dat 
met uitzondering van Tsjechoslowakije alle midden
en oost-Europese staten vroeger of later in het 
interbellum, rechts-autoritaire regimes kregen, die 
extreem-nationalistische gevoelens bij de bevolking 
aanwakkerden. 

Er is weinig fantasie voor nodig om te begrijpen dat 
aan de vooravond van de tweede wereldoorlog de 
situatie in midden- en oost-Europa, met name van
wege het minderhedenvraagstuk, uiterst explosief was 
geworden. Lopen wij de verschillende staten langs dan 
ontstaat het volgende beeld. 

Duitsland kende nauwelijks minderheden zoals in dit 
artikel bedoeld. (2) Het omgekeerde was echter wel 
het geval. In de meeste andere midden- en oost
Europese staten woonden Duitse minderheden: de 
zogenaamde volksduitsers. Soms waren deze volks
duitsers voor 1914 onderdaan van het Duitse danwel 
het Oostenrijkse rijk geweest; in andere gevallen niet. 
Voor beide groepen volksduitsers gold dat in toene
mende _ mate Duitsland zich als doel stelde hen "Heim 
ins Reich" te brengen; en dan niet door emigratie van 
deze groepen, maar door annexatie van de gebieden 
waar zij woonden. Dit irredentistische streven richtte 
zich primair op de overwegend ethnisch-Duitse delen 
van Polen en Tsjechoslowakije. 
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Voor Rusland, in feite de andere grote verliezer van 
de eerste wereldoorlog, lagen de kaarten anders. De 
Russische minderheden in de kleinere staten aan de 
westrand van het voormalige Tsarenrijk waren ver
waarloosbaar klein. Niettemin streefde de Sovjetunie, 
zeker toen Stalin aan de macht was gekomen, naar 
herstel van de oude Russische grenzen. Dit streven 
kwam minimaal neer op de elimiminatie van Estland, 
Letland en Litouwen als onafhankelijke staten en 
forse grenscorrecties ten nadele van Polen. Het stre
ven naar onafhankelijkheid in Wit-Rusland en vooral 
de Oekraine werd door Moskou resoluut de kop 
ingedrukt. 

Hongarije verkeerde in dezelfde situatie als Duits
land. Ook dit land behoorde tot de verliezers van de 
eerste wereldoorlog. Dit oostelijke deel van het Habs
burgse rijk had echter veel grotere territoriale verlie
zen geleden. Grote stukken grondgebied had het 
moeten afstaan aan de nieuwe staten Tsjechoslowa
kije, Polen en Joegoslavië, alsmede aan het al be
staande Roemenië. Met uitzondering van Polen kre
gen deze staten hierdoor Hongaarse minderheden 
binnen hun grenzen. De Hongaarse regering streefde 
gedurende het gehele interbellum naar een herstel 
van de oude grenzen. 

Hongarije zelf was een ethnisch homogeen land. 
Het kende slechts een kleine Duitse minderheid. 

Polen was een van de landen die zeer sterk uit het 
strategospel van direct na de eerste wereldoorlog 
kwamen. De oostelijke grens was zeer ver naar het 
oosten opgeschoven, zodat het land aanzienlijke Wit
Russische en Oekrainse minderheden binnen de gren
zen had gekregen. Omdat een vereniging met hun 
stamgenoten in de Sovjetunie onder Sovjetheerschap
pij een weinig aanlokkelijk perspectief was, vormden 
deze minderheden niet een echt probleem voor de 
Poolse regering. Anders was dat met de veel kleinere 
Duitse minderheid. De bescherming hiervan vormde 
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voor Hitler het alibi om Polen in 1939 binnen te 
vallen. Polen zelf stelde zich overigens ten opzichte 
van zijn buurlanden vaak buitengewoon agressief op. 
Zo pikte het in 1938 een graantje van het ineenstor
tende Tsjechoslowakije mee, door de Silezische stad 
Teschen te bezetten. 

Tsjechoslowakije was ethnisch gezien een zeer hete
rogeen land. Zoals al gesteld kende het twee staats
volken: de Tsjechen en de Slowaken. Bij laatst
genoemden bestond een zekere onvrede over de 
dominantie van de talrijker en meer ontwikkelde 
Tsjechen. Dit leidde ertoe dat na het verraad van 
München in 1938 Slowakije een "onafhankelijke" 
Duitse vazalstaat werd. 

Numeriek net zo belangrijk als de Slowaken waren 
de Sudetenduitsers. Als voormalig heersersvolk kon
den dezen zich maar moeilijk aanpassen aan het 
bestaan in de overwegend Slavische staat Tsjechoslo
wakije. Door het diepgaand democratische en humane 
karakter van het regeringsbeleid van de nieuwe staat 
werden echter de meer verlichte segmenten van de 
Sudetenduitse bevolkingsgroep voor Tsjechoslowakije 
gewonnen. Dat veranderde echter weer toen de eco
nomische crisis van de jaren '30 hard toesloeg in het 
Sudetenland. Het "Sudetendeutsche Heimatfront" dat 
aansluiting bij het nationaal-socialistische Duitsland 
nastreefde kreeg de meerderheid van de Tsjechoslo
waakse Duitsers achter zich. Gesteund door de 
expansionistische politiek van het Hitlerregime en de 
slapheid van de westerse geallieerden leidde dit in 
1938 (het verraad van München) tot het einde van 
Tsjechoslowakije. 

Als aasgieren stortten de buurstaten zich in dat jaar 
op de republiek van Masaryk en Benes. Polen is in 
dit verband al behandeld (Teschen). Ook Hongarije 
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zag zijn kans schoon. Het annexeerde niet alleen die 
delen van Zuid-Slowakije waar de Hongaarse min
derheid het grootst was, maar bovendien het meest 
oostelijke deel van Tsjechoslowakije: de Karpato
Oekraine. In dit gebied vormden de Oekraïners de 
meerderheid van de bevolking. 

Wij hebben al geconstateerd dat Joegoslavië een 
soort ethnische vergaarbak vormde. Het kende niet 
alleen tenminste vijf staatsvolken, echter ook nog een 
ongekend groot aantal minderheden: Hongaren, Duit
sers en Albanezen (om ons tot de belangrijkste te 
beperken). De instabiliteit van Joegoslavië werd even
wel primair veroorzaakt door de slechte relatie tussen 
de twee grootste staatsvolken: de rooms- katholieke 
Kroatiërs versus de oosters-orthodoxe Serviërs. De 
kleinere staatsvolken, zoals de Sloveniërs en de Mon
tenegrijnen, kozen daarbij partij voor een van beide. 

Voor de eerste wereldoorlog was Roemenië een 
ethnisch redelijk homogeen land. Als overwinnaar 
slaagde het erin na deze oorlog forse stukken grond
gebied van Rusland (Moldavië) en Hongarije (Zeven
burgen en de noordelijke Boekovina) te annexeren. 
Hierdoor kreeg de Balkanstaat aanzienlijke minder
heden binnen zijn grenzen: namelijk Oekrainers en 
Russen in Moldavië en de noordelijke Boekovina, en 
Hongaren ~n Duitsers in Zevenburgen. Daarnaast 
bestond er in in Zuid-Roemenië, in de zuidelijke 
Dobroedsja, een substantiële Bulgaarse minderheid. 

Vooral de Hongaarse minderheid bezorgde Boeka
rest problemen. De aanwezigheid van deze minderheid 
vormde voor het nationalistische regime in Hongarije 
het alibi teruggave van althans het noordelijk deel van 
Zevenburgen te eisen. Overigens gaf de agressieve 
romaniseringspolitiek van Roemenië ten opzichte van 
de Hongaarse en Duitse minderheden alle reden tot 
onvrede bij deze minderheden. 

Bulgarije tenslotte had binnen zijn eigen grenzen 
een grote Turkse minderheid (hieronder begrepen een 
groep islamitische Bulgaren: de Pomaken). Voorts 
woonden er nogal wat Macedoniërs op Bulgaars 
grondgebied. Deze groep manifesteerde zich niet 
nadrukkelijk als ontevreden minderheid; integendeel: 
Bulgarije wierp zich op als beschermer van de Mace
donische minderheden in Griekenland en Joegoslavië, 
hetgeen tot een moeizame relatie met laatstgenoemde 
staten leidde. Moeilijk was de relatie ook met Roe
menië. De oorzaak hiervan was de twistappel van de 
zuidelijke Dobroedsja. Dit oorspronkelijk Bulgaarse 
gebied was al voor de eerste wereldoorlog Roemeens 
geworden. 
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Enkele paardemiddelen uit de jaren 1938-
1944: verdrijving, genocide en gedwongen 
assimilatie 

De tweede wereldoorlog bood voor een aantal mid
den- en oost-Europese staten de kans hun territo
riale aspiraties te verwezenlijken. Het minderheden
vraagstuk werd hierbij vrijwel altijd als breekijzer 
gehanteerd. In de jaren 1938-1941 viel er dientenge
volge een ingewikkeld geschuif van grenzen in de 
regio waar te nemen. Enige ordening is mogelijk door 
een onderscheid te maken in winnaars en verliezers. 

De grote winnaars waren Duitsland en de Sovjet
unie. Hun kleinere bondgenoten Hongarije, Roemenië 
en Bulgarije waren dat in mindere mate. Twijfelach
tige winnaars waren voormalige minderheden die er in 
slaagden eigen staatjes te vormen; twijfelachtig omdat 
de zelfstandigheid van deze staatjes zeer beperkt was. 
Het ging hierbij om Kroatië en Slowakije: niet toe
vallig twee ontevreden staatsvolken, die in Joegoslavië 
respectievelijk Tsjechoslowakije de tweede viool had
den moeten spelen. 

De grote verliezers waren Polen," Tsjechoslowakije, 
Joegoslavië, en de drie Baltische staten. Deze win
naars van de eerste wereldoorlog verdwenen zelfs van 
de kaart als afzonderlijke staten. Hun grondgebied 
werd opgedeeld tussen de buurstaten of viel toe aan 
kleine vazalstaat jes. 

Vooral in Polen ging dit gepaard met grote wreed
heden ten opzichte van de bevolking. Zowel uit de 
door Duitsland als de door de Sovjetunie geannexeer
de delen van dit land werden enkele miljoenen Polen 
verdreven om plaats te maken voor Duitsers respec
tievelijk (Wit-)Russen en Oekrainers. Ruim een 
miljoen Polen werden aldus door Duitsland naar het 
"General-gouvernement" gedreven, terwijl drie miljoen 
Polen door Stalin c.s. naar Siberië werden gestuurd 
(zie figuur 2). Bij deze gedwongen volksverhuizingen 
vielen tienduizenden doden. 

De andere verliezende staten verloren kwantitatief 
minder burgers dan Polen, maar ook daar vielen vele 
slachtoffers mede als gevolg van deportaties. Het 
kleine Estland bijvoorbeeld telde aan de vooravond 
van de tweede wereldoorlog ruim 1 miljoen inwoners. 
Daarvan werden in 1939-1941 + 60.000 naar Siberië 
gedeporteerd. Na de herbezetting door de Sovjet-Unie 
in 1945 verdwenen nog eens + 75.000 Esten in de 
Goelag. Ongeveer 10û.OOO Esten vluchtten toen naar 
het westen. Hun plaatsen werden ingenomen door 
andere onderdanen van de Sovjet-Unie, doorgaans 
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groot- en Wit-Russen alsmede Oekrainers. 
Ook de winnende staten dwongen echter hun eigen 

burgers te verhuizen. Zo werden bijvoorbeeld vrijwel 
alle volksduitsers uit de Baltische staten naar Duits
land getransporteerd, dikwijls naar de geannexeerde 
gebieden in west-Polen. 

Bulgarije, Roemenië en Hongarije kwamen in min
dere mate als overwinnaars uit de bus bij de herver
kaveling van midden- en oost-Europa. Deze kleinere 
bondgenoten van Hitler-Duitsland slaagden er niet in 
al hun territoriale claims te verwezenlijken. Deels 
vloeide dit voort uit het feit dat deze claims elkaar nu 
en dan over en weer overlapten (bijvoorbeeld in 
Zevenburgen). Ook deze staten streefden naar een 
grotere ethnische homogeniteit en waren bereid hier
voor hun eigen stamgenoten uit buurlanden gedwon
gen te laten verhuizen. Dit gebeurde dan ook op 
grote schaal, zij het dat er minderheden overbleven. 
Hun lot was echter doorgaans weinig benijdenswaar
dig. De nationalistische regimes uit die dagen onder
wierpen hen namelijk aan een agressieve assimilatie
politiek. 

De overwinning van het stalinisme 

Na de tweede wereldoorlog veranderden de grenzen in 
midden- en oost-Europa andermaal drastisch. Ook 
werden weer vele miljoenen burgers gedeporteerd, 
voor zover zij niet al waren gevlucht. 

De grootste verliezer was dit keer Duitsland, waar
van de oostgrens ver naar het westen, tot aan de 
Oder en de Neisse, werd geschoven. De meeste rijks
duitsers ten oosten van deze nieuwe grens vestigden 
zich in de jaren 1945-1950 in de Bondsrepubliek. 
Slechts een kleine groep bleef achter in Polen en de 
Sovjet-Unie. De meeste volksduitsers vluchtten ook 
naar het westen of werden daarheen gedeporteerd. 
Het meest dramatisch was in dit verband de verdrij
ving van de Sudetenduitsers uit Tsjechoslowakije. Ook 
in dit land bleef slechts een kleine Duitse minderheid 
over. De omvangrijke Duitse minderheid in Roemenië 
bleef goeddeels in Zevenburgen. (4) Pas 40 jaar later 
zo een groot deel van hen naar de Bondsrepubliek 
vertrekken. 

Hongarije, de andere grote verliezer, moest al zijn 
gewonnen gebied weer teruggeven (net als Roemenië 
en Bulgarije overigens). Gedwongen volksverhuizingen 
van Hongaren, Roemenen en Bulgaren vonden echter 
slechts op kleine schaal plaats. Dat laatste was niet 
het geval met Polen. De oostgrens van dit land zoals 
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Figuur 2: Gedwongen volksverhuizingen in de periode 1939-1950 in midden- en oost-Europa (3) 

die in 1939 tot stand was gekomen, bleef gehand
haafd. De nog in Sovjetgebied woonachtige Polen 
trokken in overwegende mate, vrijwillig of gedwongen, 
naar het westen; vaak naar de op Duitsland gean
nexeerde en goeddeels ontruimde gebieden. 

Door deze deportaties, waarbij overigens weer tien
duizenden doden vielen, werd het minderhedenvraag
stuk voor een groot deel opgelost. Vooral Polen en 
Tsjechoslowakije waren ethnisch veel homogener dan 
voor de tweede wereldoorlog. In de andere staten van 
de regio, die nog wel omvangrijke minderheden ken
den (met name de Sovjet- Unie en Joegoslavië), zorg
den totalitaire stalinistische regimes voor een ijzige 
rust onder de bevolking. De krachtige hand van de 
alom aanwezige Sovjet- Unie was hiervoor een waar
borg. Pas in de jaren '60, toen de dooi een beetje 
begon door te werken, werd het latente minderheden
probleem weer manifest. Hiervoor werden verschillen
de oplossingen gevonden met ook verschillende con
sequenties voor de dag van vandaag. Indien we de 
ontwikkelingen per land schetsen dan onstaat een 
divers beeld. 
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De minderheden in midden- en oost
Europa anno 1990 

In Polen en Tsjechoslowakije is er niet langer sprake 
van een manifest minderhedenvraagstuk. Dat is voor 
een niet onbelangrijk deel het gevolg van de naoor
logse ontwikkeling van Duitsland. In het westelijke 
deel van het oude Duitse rijk is namelijk een zeer 
welvarende staat en een hecht verankerde democratie 
ontstaan. De miljoenen "Heimatvertriebene" hebben 
zich zonder al te veel moeite kunnen aanpassen en 
hebben gedeeld in de vruchten van de bondsrepubli
keinse welvaart. Hierdoor wortelt het streven om de 
in 1945 verloren gegane oostelijke rijksdelen weer 
terug te winnen, laat staan verdergaand oostwaarts 
territoriaal expansionisme, niet echt meer in de Duitse 
samenleving. Dit geldt overigens niet voor het streven 
naar hereniging van de beide Duitslanden. Een en 
ander betekent dat een van de meest vertroebelende 
factoren in de midden- en oost-Europese politieke 
verhoudingen niet meer bestaat, met alle positieve 
gevolgen vandien voor het minderhedenvraagstuk. 

In Polen leeft een kleine Duitse minderheid die 
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mogelijk nog uit ongeveer 1 miljoen mensen bestaat 
(3% van de Poolse bevolking). Hiervan is een deel 
goeddeels geassimileerd, een ander deel zal wellicht 
vertrekken naar de Bondsrepubliek, en een derde deel 
heeft in het nieuwe Polen weer ruimte gekregen zich 
als afzonderlijke culturele entiteit te ontplooien. De 
positie van de Poolse volksduitsers kan alleen (weer) 
problematisch worden als een mogelijk herenigd 
Duitsland zijn vermeende historische rechten op het 
verloren gegane Duitse gebied ten oosten van de 
Oder-Neisse-grens krachtiger laat gelden. Een on
dubbelzinnige erkenning van deze grens zou hier de 
kou uit de lucht nemen. 

De Duitse minderheid in Tsjechoslowakije vormt 
geen enkel probleem meer, omdat de Bondsrepubliek 
in de vroege jaren '70 elke aanspraak op het Sude
tenland heeft laten varen. De weinig zachtzinnige 
verdrijving van de Sudetenduitsers na de tweede 
wereldoorlog is nog wel een moreel probleem voor de 
Tsjechoslowaken. Charta '77 en onlangs nog president 
Havel hebben in dit verband gepleit voor een erken
ning van schuld voor het aangedane onrecht. (5) De 
positie van de Hongaarse minderheid in Slowakije 
geeft, anders dan in het interbellum, niet langer aan
leiding tot fricties tussen Tsjechoslowakije en Honga
rije. De Oekrainse minderheid is erg klein geworden, 
omdat de Karpato-Oekraine in 1945 door de Sovjet
unie is geannexeerd. Tsjechoslowakije heeft deze 
annexatie erkend, zodat hier geen bron van mogelijke 
spanningen met de machtige oostelijke buurstaat ligt. 

De verhouding tussen de Tsjechen en de Slowaken 
is ten tijde van de Praagse lente structureel verbeterd. 
Een van de weinige hervormingen die in de daarop 
volgende normalisatie overeind bleven was deze feite
lijke gelijkstelling van de Slowaken aan de Tsjechen. 
Er zijn geen aanwijzingen dat de bevrijding van 1989 
hierin verandering brengt. 

De meest bloeiende Duitse minderheid in de regio 
kan worden aangetroffen in Hongarije. Door een 
verlichte politiek die al door het communistische 
règime werd gevoerd en sindsdien is voortgezet, vormt 
deze minderheid geen bron van spanning. Geconsta
teerd is al dat dat omgekeerd ook niet meer het geval 
is met de Hongaarse minderheid in zuid-Slowakije. 

Enigszins anders is de houdmg van Hongarije ten 
aanzien van de veel grotere Hongaarse minderheid in 
Roemenië. In de eerste plaats is het verlies van 
Zevenburgen door veel Hongaren nog steeds niet 
volledig geaccepteerd. En in de tweede plaats is de 
Hongaarse minderheid in Zevenburgen na 1956 slecht 
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tot zeer slecht behandeld, waarbij de door Ceaucescu 
toegepaste methoden in de laatste jaren van zijn 
regime een triest dieptepunt betekenden. Hierdoor is 
veel wrok ontstaan, zowel bij de Hongaarse minder
heid in Roemenië als in Hongarije. Ofschoon de 
Hongaarse regering eens en andermaal de onaantast
baarheid van de huidige grenzen heeft erkend en ook 
de Hongaarse minderheid haar loyaliteit aan het 
Roemenië van na Ceaucescu meermalen heeft 
betuigd, blijft Zevenburgen hierdoor een potentiële 
twistappel. Een royale toekenning van culturele auto
nomie aan de Hongaarse minderheid door het nieuwe 
bewind in Boekarest kan evenwel een heilzaam effect 
hebben. 

De Duitse minderheid in Roemenië is door een 
voordurende emigratie naar de Bondsrepubliek veel 
kleiner dan nog maar 15 jaar geleden. Verwacht 
wordt dat de emigratie zal voortduren, waardoor het 
draagvlak voor een herstelde culturele autonomie 
marginaal wordt. 

Veel bedreigender voor de stabiliteit in zuidoost
Europa zijn de mogelijke ontwikkelingen in de sovjet
republiek Moldavië. Dit gebied behoorde voor de 
tweede wereldoorlog goeddeels tot Roemenië en is na 
1945 door de Sovjetunie geannexeerd. De bevolking 
Moldavië bestaat in ruime meerderheid uit de met de 
Roemeniërs zeer verwante Moldaviërs. Er bestaat 
zowel in Roemenië als in Moldavië een zeker streven 
naar hereniging. Dit streven geldt overigens niet de al 
in 1939 door Stalin ingepikte noordelijke Boekovina, 
en wel omdat in die streek voornamelijk Oekrainers 
wonen. Een hereniging van Moldavië is voor de Mol
daviërs veel aantrekkelijker geworden door de komst 
van een nieuwe democratisch georienteerde regering 
in Roemenië. 

In Bulgarije heeft de Turkse minderheid de afgelo
pen jaren de nodige publiciteit veroorzaakt. Een 
agressieve assimileringspolitiek in de nadagen van het 
communistische regime in Sofia leidde in 1988 tot een 
exodus van een aanzienlijk deel van deze minderheid 
naar Turkije. Vele Turken en Pomaken bleven echter, 
en een deel van de vluchtelingen keerde na enige tijd 
weer terug. Het besluit van de Bulgaarse overgangs
regering de Turken en Pomaken weer enige culturele 
rechten terug te geven, veroorzaakte een heftige 
reactie bij nationalistische Bulgaren. Deze reactie 
belichaamt de ergste vrees in west-Europa voor wat 
er in het nieuwe midden- en oost-Europa kan ge
beuren; namelijk de vrees voor bovendrijvende (ex
treem-)nationalistische, xenofobe en anti-semitische 
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krachten. Ook in Hongarije, Polen, Roemenië en 
Rusland (alsmede in de in dit artikel niet behandelde 
DDR) zijn dergelijke krachten in meer of mindere 
mate latent aanwezig. Bulgarije heeft bewezen dat de 
aanwezigheid van een minderheid als een katalysator 
kan werken op dit soort sentimenten. 

Veel ernstiger nog is echter de situatie in Joegosla
vië en de USSR. Beide staten hebben formeel een 
federatieve structuur, juist omwille van de ethnische 
heterogeniteit van de bevolking. In Joegoslavië heeft 
de federatieve structuur in de jaren '60 ook reële 
inhoud gekregen, in de Sovjetunie is hij echter altijd 
een farce geweest. 

In Joegoslavië zijn de middelpuntvliedende krachten 
zo sterk geworden dat deze niet langer door een 
federatieve structuur kunnen worden beheerst. Het 
machtsvacuum dat na de dood van Tito is ontstaan, in 
combinatie met een jarenlange economische recessie, 
heeft tot een beginnende desintegratie geleid. De 
rijkere, meer liberale deelrepublieken Kroatië en 
Slovenië leven al jaren in onmin met de machtigste 
republiek: het autocratisch geregeerde en sterk natio
nalistische Servië. Deze tegenstelling sluit overigens 
aan op een veel oudere tegenstelling tussen het ka
tholieke op het westen gerichte noorden en westen 
van het land enerzijds en het orthodoxe en op het 
oosten gerichte andere deel anderzijds. 

De sluipende desintegratie van Joegoslavië is in de 
afgelopen twee jaar in een stroomversnelling geko
men, toen Servië de autonome status van het vooral 
door Albanezen bewoonde gebied Kosovo ophief. 
Slovenië en Kroatië zagen hier een weinig hoopvol 
teken in voor hun mogelijke lot in een door Servië 
gedomineerd Joegoslavië. Afscheiding van in ieder 
geval Slovenië is hierdoor nog maar een kwestie van 
tijd. De achterstelling van de Albaneze minderheid 
door Servië leidt tot frictie met Albanië. Als op een 
goed moment ook in laatsgenoemd land de dooi inzet, 
kan de vlam ook in Kosovo gemakkelijk in de pan 
slaan. 

Ook in de Sovjetunie lijkt desintegratie onvermijde
lijk. De Moldavische kwestie is al beschreven. Veel 
meer publiciteit heeft het streven van de Baltische 
staten, Litouwen voorop, naar herstel van de onaf
hankelijkheid gekregen. Dit streven wordt gedragen 
door de ethnische Esten, Letten en Litouwers; echter 
niet door de vooral in Letland en Estland omvangrij
ke Russische minderheden. Deze tegenstelling heeft al 
tot grote spanningen tussen de respectievelijke bevol
kingsgr~pen geleid en dreigt bovendien het zo ge 
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vreesde obscurantistische Russische nationalisme in de 
hand te werken. Of hierdoor de verwezenlijking van 
de Baltische idealen kan worden tegengehouden is 
echter de vraag. Of de Balten genoegen zullen nemen 
met een federatieve status is eveneens twijfelachtig. 
De haat ten opzichte van de Russische bezetter is zo 
diep geworteld dat alleen een herstel van de onafhan
kelijkheid aanvaardbaar lijkt. 

Een echte federatieve structuur is misschien wel 
voldoende om tegemoet te komen aan het weer ople
vende Oekrainse nationalisme (6). Hetzelfde geldt 
voor het nog prille Wit-Russische nationalisme. 

Over de gevolgen van de afbrokkeling van de west
rand van de Sovjetunie voor de positie van Gorbatsjov 
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is al veel gespeculeerd. Bij alle speculaties kan het 
geen kwaad te beseffen dat de Sovjetunie (lees: Rus
land) door de volkeren van enkele westelijke sovjet
republieken als een bezettende vreemde mogendheid 
wordt ervaren. Vrees voor de positie van Gorbatsjov 
mag voor het westen geen reden zijn de uitoefening 
van het zelfbeschikkingsrecht in dit gebied niet te 
ondersteunen. 

Een rol voor Europa en Nederland 

Na lezing van dit lange verhaal zal men zich mis
schien afvragen of er voor de Europese gemeenschap 
en Nederland nog een rol is weggelegd als het om de 
positie van minderheden in oost- en midden-Europa 
gaat. Mijns inziens is dit zeker het geval. 

De geschiedenis heeft laten zien dat daar waar de 
democratische rechtsstaat geen diepe wortels kent, de 
positie van minderheden gemakkelijk in gevaar kan 
komen. Dat geldt a fortiori indien de sociaal-econo
mische omstandigheden weinig florissant zijn. Hoewel 
door hardhandige ingrepen tijdens en vlak na de 
tweede wereldoorlog de meeste midden- en oost
Europese landen ethnisch veel homogener zijn dan 
voorheen, zijn er nog genoeg minderheden over in 
een aantal staten om potentieel destabiliserend te 
kunnen zijn. Een bevredigend welvaartsniveau en een 
goed functionerende democratische staatsvorm kunnen 
echter' een heilzame werking hebben. 

Nu de bereidheid aanwezig is bij de midden- en 
oost- Europese staten een kapitalistische economie en 
de democratische beginselen te aanvaarden, ligt hier 
een mooie taak voor west-Europa in het ondersteu
nende vlak. Een snelle integratie van de nu nog ver 
achtergebleven in de verschillende west-Europese 
supra-nationale systemen is in dit verband onont
beerlijk. Uiteraard heeft dit gevolgen voor het tempo 
van de verdere economische eenwording van de nu 
bestaande EG. Nederland zou tezamen met de 
Bondsrepubliek het voortouw kunnen nemen om de 
prioriteiten te verleggen van een algehele integratie 
van de twaalf naar een verdere uitbreiding van de EG 
met de DDR, Polen, Tsjechoslowakije, Hongarije, 
Roemenië, Bulgarije, Slovenië, Kroatië en mogelijk de 
Baltische staten. Uiteraard betreft het hier een gelei
delijk proces dat vele jaren zal vergen. 

Toelating tot de niet sociaal-economisch gerichte 
Raad van Europa kan al op korte termijn zonder veel 
problemen geschieden. Nederland kan wat dit betreft 
een minder passieve rol spelen dan het tot nu heeft 
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gedaan. 
Het lidmaatschap van de Raad van Europa kan 

worden gezien als een soort voorportaal van volledige 
participatie in de EG, maar ook als waarborg voor 
het naleven van democratische en rechtstatelijke 
normen. Een snelle totstandkoming van het Handvest 
voor minderheidstalen van de Raad van Europa 
schept bovendien een dwingend juridisch kader ter 
bescherming van de positie van minderheden in mid
den- en oost-Europa. Een dergelijk Handvest is al 
geruime tijd in procedure bij de Raad van Europa. 
Dit alles vergt een grondige bijstelling van het bui
tenlands beleid zoals het vele decennia is gevoerd. 
Grote onbekendheid met het wel en wee van de 
staten en volken van midden- en oost-Europa vormt 
hierbij een belemmerende factor. De in dit artikel 
beschreven minderhedenproblematiek laat zien hoe
zeer het andere Europa verschilt van het ons beken
de. 

Het bij te stellen buitenlands beleid zal daarom niet 
alleen op de vertrouwde uitgangspunten mogen zijn 
gebaseerd. Toen wij het recht op onafhankelijkheid 
van de Baltische staten ter sprake brachten in relatie 
tot de noodzaak van stabiliteit in klassieke zin (lees: 
de positie van Gorbatsjov) bleek dit al. Op basis van 
de klassieke manier van denken zou er geen ruimte 
mogen zijn voor een onafhankelijk Estland, Letland 
en Litouwen. Het is echter evident dat hier andere 
grootheden dan de zorg voor klassieke stabiliteit 
(zoals het recht op zelfbeschikking) evenzeer legitiem 
zijn, en dus medebepalend voor het westerse veilig
heidsconcept dienen te zijn. Een al te eenzijdig bena
drukken van het klassiek stabiliteitsconcept kan op 
termijn zelfs leiden tot grotere feitelijke instabiliteit 
dan het tijdig ruimte geven aan een meer genuan
ceerde benadering. 
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Noten 

1. De kaarten zijn overgenomen uit de Grote Bos
atlas, Groningen 1976, 91. 

2. De Joodse minderheden in de verschillende landen 
blijven buiten beschouwing in dit artikel, omdat zij 
geen territoriale aanspraken lieten gelden of veroor
zaakten. Dat neemt niet weg dat de Joden wel, en 
dikwijls als eersten, het slachtoffer werden van het 
extreme nationalisme, en niet alleen het Duitse, uit 
die jaren. Een treffend beeld van de moeilijke positie 
van de Joden in midden- en oost-Europa wordt, 
letterlijk, gegeven in: 
Vishniac, R., A Vanished World, Amsterdam 1983. 

3. De kaarten zijn overgenomen uit Westennann, 
Grosser Atlas zur Weltgeschichte, Braunschweig 
1976(1966), 160. 
De in dit artikel genoemde aantallen gevluchte en 
gedeporteerde Esten zijn gebaseerd op in deze atlas 
vermelde gegevens. 

4. De volgende aantallen (rijks- en volks-)Duitsers 
zijn vanaf 1944/1945 gevlucht danwel gedeporteerd: 
a. Rijksduitsers uit de gebieden 
ten oosten van de Oder-Neisse grens: 
b. Volksduitsers uit Polen, de 
Baltische staten, de Boekovina, 
Moldavië en Rusland: 
c. Sudetenduitsers: 
d. Volksduitsers uit zuidoost-
Europa (Roemenië, Joegoslavië, 
Bulgarije): 

Totaal 

+ 9.000.000 

+ 2.000.000 
+ 3.000.000 

+ 500.000 

+ 14.500.000 

Hiervan kwamen tijdens de vlucht of de deportatie 
ruim twee miljoen om het leven als gevolg van 
gewelddadigheden. 
Muehlfenzl, R., Geflohen und vertrieben, Koenig
stein/Ts. 1981, 242. 

In Roemenië woonden in 1977 nog 360.000 ethni
sche Duitsers (Ibidem, 258). Geschat wordt dat dit 
aantal nu ongeveer 100.000 lager ligt. 
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5. Renner, H., Tsjechoslowakije na 1945, Amsterdam 
1988, 153. 
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