
PERSPECTIEF 

Tien jaar na de val van de muur 

H et is inmiddels ruim tien jaar 
geleden dat het 'reëel bestaan
de socialisme' naar de mest

vaalt van de geschiedenis werd verwezen. 
Voor velen een gelegenheid om bij stil te 
staan. Alleen al in Nederland ging de afge
lopen maanden het aantal beschouwingen 
onder titels vergelijkbaar met bovenstaan
de de honderd gemakkelijk te boven. Vijf 
jaar geleden merkte ik als redacteur van 
de bundel Vijf jaar na de val van de muur1 

al op dat een verwijzing naar het wegval
len van het fysieke symbool van de Euro
pese tweedeling niet bijster origineel was. 
Meer nog dan toen is nu het moment geko
men om de balans op te maken en lessen te 
trekken. Bij het eerste lustrum overheer
ste nog optimisme, zij het vaak met de 
kanttekening dat er heel wat zure appels 
waren om doorheen te bijten. Nu zijn der
gelijke beschouwingen, afhankelijk van de 
bril die men opzet en het gedeelte van de 
regio dat men bekijkt, hooguit even opti
mistisch, maar vaak aanmerkelijk pessi
mistischer. 

Niet ons probleem 

door Michel Groothuizen 

Na het eerste postcommunis
tische decennium maakt 

Michel Groothuizen de balans 
op. Het Westen heeft volgens 
hem onvoldoende betrokken-
heid getoond bij, en verant

woordelijkheid voor de ontwik
kelingen in Oost-Europa. 

Dankzij de afwezigheid van 
dreiging kunnen we als 

afzijdige toeschouwers kennis
nemen van het verval en de 

armoede. Adviezen die 
voornamelijk ideologisch 

gemotiveerd waren, leidden 
tot ontmanteling van staats
instellingen. Dit bemoeilijkt 

de ontwikkeling van de 
rechtsstaat, en bedreigt dus 

de kansen van het 
transformatieproces. 

• • 

zich (ter geruststelling) daarmee in een 
praktisch Kamerbreed gezelschap. 
Het Westen heeft niet gekozen voor een 
proces dat doet denken aan de Duitse ver
eniging, waar onderlinge betrokkenheid 
en het nemen van verantwoordelijkheid 
wel vanzelfsprekend was. Natuurlijk zijn 
de verschillen tussen de Duits-Duitse be
trekkingen en de Europees-Europese rela
ties immens; een parallellie ligt dan ook 
niet per se voor de hand. De kern van de 
politieke keus van bondskanselier Kohl 
om de voormalige DDR onverwijld in de 
Bondsrepubliek op te nemen, kwam toch 
neer op: 'Ze horen bij ons en we zien wel 
hoe we er vervolgens met hen uit komen.' 
Maar de houding van West-Europa jegens 
de landen achter het voormalige IJzeren 
Gordijn kwam het afgelopen decennium 
meer neer op 'als ze erg hun best doen 
kunnen ze misschien wel ooit bij ons gaan 
horen, maar we willen niet te veel gedoe 
en het mag ook niet te veel kosten'. Wat 
dezer dagen ook zij van de reputatie van 
Kohl, hij maakte Oost-Duitsland tot 'zijn' 
probleem en de Bondsrepubliek tastte 
daarvoor diep in de buidel, terwijl wij 
'Oost-Europa' niet als 'ons' probleem be
schouwen. 
In de eerste helft van de jaren negentig 
vond nog wel iets van een debat plaats 

In navolging van UNDP, het ontwikke
lingsprogramma van de Verenigde Naties, 
behoor ook ik tot de somberaars. Tien jaar 
postcommunisme heeft weinig opgeleverd 
om trots op te zijn. Behoudens een paar kleine lichtpuntjes in 
Midden-Europa, schetst UNDP in een diepgravend overzichtsrap
port2 een algemeen beeld van economische malaise en politieke 
onrust. In veel landen in de voormalige socialistische wereld is de 
basale veiligheid van burgers niet meer gewaarborgd en is 'vrij
heid' synoniem met rechteloosheid, corruptie en misdaad. De 
levensverwachting is gedaald (in Rusland in tien jaar tijd met vier 
jaar), honderden miljoenen mensen zijn tot armoede vervallen en 
werkloosheid is aan de orde van de dag. Om nog maar te zwijgen 
van gewapende conflicten zoals op de Balkan en in de Kaukasus, 
die ik verder buiten beschouwing laat. 

over de vraag of 'verbreding' of 'verdie
ping' van de Europese Unie voorrang moest hebben. Voor D66 is 
dat nooit een serieus vraagpunt geweest. In overgrote meerder
heid waren wij van oordeel dat het huis eerst helemaal klaar 
moest zijn voor we gasten konden ontvangen. Aanpassingen in de 
institutionele structuur (o.a. om het democratisch gat te dichten) 
gingen voor de ontvangst van onduidelijke nieuwe partners, met 
wie de toch al zo ingewikkelde en moeizame Europese procesgang 
immers helemaal zou vastlopen. Een overtuigende redenering, 
maar de consequentie ervan was dat we Oost-Europa in belangrij
ke mate aan zichzelf overlieten. 

Geen opwekkend beeld. Maar hoe erg vinden we het? Mijn stelling 
is dat 'we' het 'eigenlijk niet zo'n punt vinden. En met 'we' bedoel 
ik dan grosso modo de regeringen, of meer algemeen de beleids
makers van het traditionele 'Westen', inclusief de Nederlandse. 
Ook D66 behoort naar mijn oordeel tot deze groep, maar bevindt 
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'Welbegrepen eigenbelang' 

Tien jaar geleden, in de euforie over de stranding van het commu
nistische experiment en de glorende democratische toekomst, 
heette de snelle integratie van Midden- en Oost-Europa alom 

2. Human Developmenl Repo.1 rol' Central ancl Eastern Europe and lhe CIS, UNDp, 
1999, 
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(d.w.z. in hoofdartikelen, wetenschappelijke beschouwingen en 
troonredes) wezenlijk te zijn voor de stabiliteit in ons werelddeel. 
De voormalig socialistische landen moesten daarom zo snel moge
lijk deel gaan uitmaken van onze instituties en internationale ar
rangementen. Chaos, armoede en burgeroorlog moesten we coûte 
que coûte vermijden, mede uit 'welbegrepen eigenbelang'. Ook al 
lijken de gevaren daarvoor mee te vallen, als we kijken naar de er
varingen met het onttakelde Rusland en de oorlogen van de afge
lopen jaren in Bosnië, Kosovo en Tsjetsjenië. Zelfs de recente par
ticipatie van ons land in een heuse oorlog heeft onze interne sta
biliteit en veiligheid hoegenaamd niet beroerd. De omgang met 
aanzienlijke vluchtelingenstromen lijkt uiteindelijk nog het groot
ste probleem te zijn. Oftewel: het is allemaal heel akelig wat zich 
afspeelt op een steenworp afstand, maar we lijden er zelf niet on
der. Ondersteunende interventies kosten geld en worden niet meer 
gezien als 'welbegrepen eigenbelang'. Ik vrees dat die cynische 
constatering ertoe heeft geleid dat 'de ontwikkeling van Oost
Europa' terecht is gekomen in de marge van de politieke agenda 
inDen Haag. 
Intussen is het vroegere Oostblok in een aantal echelons opge
deeld. Onze belangstelling voor de landen in kwestie wordt niet 
meer in de eerste plaats bepaald door hun betekenis voor de sta
biliteit in Europa en evenmin door hun interne problemen. Het is 
zelfs eerder omgekeerd: naarmate landen minder problemen heb
ben, zijn ze meer welkom. Alle retoriek ten spijt lijken voor ons, 
zeker in West-Europa, marktpotentieel en economische toeganke
lijkheid doorslaggevend. Landen als Polen en Slovenië behoren 
daardoor tot de winnaars, de Bulgarije's vormen een lager echelon, 
Rusland blijft 'hors categorie' en voor landen waar het echt is mis
gegaan, ontbreekt elk perspectief. 

Hobbesiaanse natuurtoestand 

Voorzover er lessen zijn te trekken uit de ontwikkelingen van de 
afgelopen tien jaar dan toch in elk geval deze: het ontbreken van 

3. vmg niel iedereelI was zo ongenuanceerd. Vgl. bijv. liJ Blommeslein in de bundel 
bij nOOI I, IJ.P. 29·36. 
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acute reële dreiging (ver-)leidt tot achteroverleu
nen. Beleidsprioriteiten (en daarmee samenhan
gend geldstromen) veranderen niet wezenlijk als er 
geen kortetermijnpijn in eigen huis te verwachten 
is. Als puntje bij paaltje komt verschillen Europese 
politici niet wezenlijk in provincialisme van hun 
collega's in het Amerikaanse Congres, voor wie aan
dacht voor ver-weg-problemen op gespannen voet 
staat met de belangen van de eigen kiezers. 
Het is overigens zeer de vraag of een ander (finan
cieel omvangrijker) Westers beleid jegens Midden
en Oost-Europa tot een florissanter beeld had 
geleid. Ik heb grote twijfel of bijvoorbeeld massieve 
economische steun, met de proporties van een 
Marshallplan, tot een substantieel ander resultaat 
zou hebben geleid. Het ging en gaat immers om 
transformatie en (door de bank genomen) niet om 
fysieke wederopbouw. Een beeld van 'zaad op de rot
sen' dringt zich op. Daarbij zij opgemerkt dat het 
Westen in de op zichzelf terechte overtuiging dat 
het reëel bestaande socialisme had gefaald, ook 

heeft bijgedragen aan die rotsigheid. Ontmanteling van de staat 
en ruim baan voor de markt vormden de kern van de ideologisch 
gemotiveerde adviezen die wij gaven3. Dat daarmee geen ideale 
markt maar een min of meer Hobbesiaanse natuurtoestand tot 
stand kwam waarbinnen de sterksten ongereguleerd macht kon
den uitoefenen, realiseerden de meesten binnen de beleidselite 
zich niet. Ze wilden daaraan in elk geval geen conclusies verbin
den. Zeker bij de invloedrijke internationale instellingen als IMF 
en Wereldbank was het ongeclausuleerd streven naar ruimte voor 
de markt en ontmanteling van de staat de eerste jaren dominant. 

Infrastructuur voor rechtsstaat 

In retrospectief is kritiek gemakkelijk, maar het had destijds de 
voorkeur verdiend aan te bevelen de onder het communisme be
staande staatsinstellingen, hoezeer ook in diskrediet, te koesteren 
en te zuiveren in plaats van ze te verwaarlozen. Als we al niet sti
muleerden om ze actief te slopen. Het is weer een typisch geval 
van het kind dat met het badwater wordt weggegooid. De institu
tionele infrastructuur waarbinnen een rechtsstaat vorm had kun
nen krijgen, verzwakte hierdoor of verdween zelfs volledig. Ge
schoonde staatsinstellingen in alle domeinen van de trias politica 
hadden een broedstoof ('incubator') voor democratische en econo
mische ontwikkeling kunnen vormen. In plaats daarvan kreeg 'de 
markt', of beter de marktpartijen, alle ruimte. Maar ongec1ausu
leerde vrijheid voor partijen in de markt maakt het praktisch 
onmogelijk een goed functionerende markteconomie in te richten. 
Een soort roverskapitalisme was niet zelden het resultaat. Als we 
in Nederland een staatsonderneming met een (bijna) monopolie 
privatiseren zien we al nauwelijks kans om uitwassen te voorko
men. Die vallen echter in het niet bij de vergelijkbare processen in 
de voormalige socialistische wereld. Er zijn onbedoeld, maar on
vermijdelijk economische 'tycoons' ontstaan die vervolgens de re
gels van het spel dicteren, terwijl de meerderheid van de bevolking 
tot armoede is vervallen. Voor het internaliseren van onze idealen 
over democratie en rechtsstaat (en pas daaruit voortvloeiend over 
een markteconomie) ontbreekt in zo'n context de voedingsbodem. 
Dat we daaraan niet meer aandacht hebben geschonken, mogen 
we onszelf verwijten . • 
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