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BESCHOUWING 

Nederland en het Europa 
van de vaderlanden 

Door Frits Herman de Groot en Bob de Ruiter 

G
aat Europa de eeuw uit zoals 
het die is ingegaan?" Deze vraag 
stelde Hans van Mierlo ruim 

drie jaar geleden tijdens de Algemene Be
schouwingen in de Tweede Kamer. De 
Muur was zojuist gevallen, de Koude Oor
log was voorbij. De dreiging was afgeno
men, maar de onzekerheid nam toe. 
Sindsdien is er veel gebeurd; we bevinden 
ons midden in een stroomversnelling van 
de geschiedenis en in een week gebeurt 
meer dan vroeger in een jaar. Maar in
tussen is die vraag nog niet op een ge
ruststellende wijze met neen beantwoord. 
Naast vooruitgang, die op sommige ter
reinen wordt geboekt, is er regressie op 
vele fronten. 

Als Nederland het Europese 
ideaal wü verwezenlijken, zal 
het de zelfstandige èn grote 

rol van de Europese nwgend
heden nweten erkennen. 

Een stelsel van collectieve veilig
heid? 

Het lijkt alweer lang geleden: eind 1989, 
begin 1990, heerste er een opgetogen 
sfeer, waarin oude idealen werden opge
poetst en nieuwe, ambitieuze doelstellin
gen geformuleerd. De deling van Europa 
zou overwonnen worden -Lubbers sprak 
in dit verband over de 'heling' van Eu
ropa- en een Europees stelsel van collec
tieve veiligheid leek binnen handbereik. 
Daartoe werden verschillende formules 
geopperd. De CVSE, de Conferentie voor 
Europese Veiligheidssamenwerking, zou 
opgetuigd kunnen worden. Ook een 'ver
breding' van Westerse veiligheidsorga
nisaties kon uitkomst bieden. Zo zou vol-

Het zal zich meer dan voor
heen nweten oriënteren op 

Duitsland, dat zich als 
'natuurlijke' bondgenoot aan

dient. Dat betogen Frits 
Herman de Groot en Bob de 

Ruiter in deze bijdrage. 
In Oost-Europa neemt de belangstelling 
voor de geschiedenis onheilspellende vor-
men aan. Niet overal , maar op veel plaat-

• 

sen wint het nationalisme terrein. Het streven naar staatsvor
ming op een etnische basis heeft inmiddels geleid tot oorlog op 
de Balkan en tot een grote stroom vluchtelingen. Sarajevo is op
nieuw het middelpunt van een Europese crisis. Intussen zijn de 
Westeuropese mogendheden, die in lichte verwarring uit de 
beschutting van de Koude Oorlog zijn gekomen, op zoek gegaan 
naar hun nieuwe rol en hun verhouding tot elkaar - een moei
zaam proces dat met oplopende spanningen gepaard gaat. 
Zo lijkt het verleden steeds dichterbij te komen. De gestelde 
vraag blijft ons dan ook achtervolgen. Het gevoel van het 'fin de 
siecle' wordt sterker en is onderhand wijdverbreid. Het is geen 
basis voor beleid, maar wel een reden om de discussie over het 
buitenlandse beleid, zelfs van een klein land als Nederland, een 
belangrijke plaats toe te kennen. Binnen D66 is het debat over 
de Nederlandse Europa-politiek op gang gekomen, maar bevindt 
zich nog in een prille fase. 

Als bijdrage aan de discussie willen wij in dit stuk proberen en
kele conclusies te trekken uit de stortvloed van gebeurtenissen 
sinds de val van de Muur en gaan we in op de vraag of en in 
hoeverre het Nederlandse Europa-beleid nader moet worden bij
gesteld. 

Fri/s Hennal/ de Groo/ is beieidsmedewer/.;er op fret mil/isterie van 
DefelIsie. Bob lie Rui/er is beleidsmedewerker op fret gebied Vlm 
buitel/lal/dse zaken. en defellsie/akel/ van de Tweede Kamerfractie 
'VUI/ D66. 

• 
gens defensiedeskundigen van Clingen
dael, onze nationale denktank, de NAVO 

bereid moeten zijn de Oosteuropese landen als lid te verwelko
men, zo ook op termijn de Sowjetunie. Een pan-Europees veilg
heidsstelsel zou het resultaat zijn. Volgens sommigen kwam de 
WEU daarvoor nog meer in aanmerking: de Westeuropese Unie 
zou een Europese Unie kunnen worden. 
Het idee bleef hetzelfde, alleen was het de vraag in welk kader 
het gerealiseerd zou worden. Maar het liep anders. Uiteindelijk 
werden zowel de NAVO als de CVSE geactiveerd, aangepast en 
opgetuigd, zonder echter het beoogde effect te sorteren. Een be
trouwbaar stelsel van collectieve veiligheid kreeg nauwelijks ge
stalte. Zo'n stelsel is gericht op het voorkomen van agressie 
tussen lidstaten. Als één de aanval opent op een buurland, ont
moet de agressor alle overige deelnemende staten tegenover 
zich. En dat vooruitzicht heeft een ontmoedigende werking op 
potentiële agressors. 

In theorie klopt het. Alleen sloot de theorie niet aan bij de 
praktijk die zich enige tijd later aandiende. Het gevaar kwam uit 
een onverwachte hoek, van achteren: niet zozeer agressie tussen 
de lidstaten als wel binnen de lidstaten. En als lidstaten 
uiteenvallen en oorlog het karakter heeft van burgeroorlog, 
schiet een klassiek stelsel van collectieve veiligheid voor staten 
hopeloos tekort. Want dat is immers gebaseerd en gericht op be
houd van de deelnemende staten. Onwillekeurig rijst het beeld 
van de ridder die over de muur kijkt en zich afvraagt of hij de 
vijand al ziet naderen en dan opeens van achteren op zijn schou
der wordt getikt: daar is hij al. 
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De CVSE heeft getracht om zich aan te passen aan de omstan
digheden en het ledenaantal nam in rap tempo toe. Eerst liep 
het aantal terug van 35 naar 34 (de DDR-zetel kwam vrij), maar 
na de Duitse hereniging steeg het aantal in mum van tijd. Toen 
uiteindelijk Bosnië als 52ste lid werd verwelkomd, maar vervol
gens op geen enkele steun vanuit de CVSE kon rekenen, hoewel 
het ten prooi viel aan agressie, werd pijnlijk duidelijk hoezeer de 
organisatie inmiddels aan betekenis had ingeboet - ondanks, of 
juist dankzij, die sensationele groei in de breedte. 

De lalta-orde 

En de NAVO ? De NAVO is nog steeds een 
belangrijke organisatie voor overleg en sa
menwerking tussen de zestien lidstaten. De 
NAVO is de enige 'reëel bestaande' alliantie 
en ook de huidige herstructurering van de 
nationale strijdkrachten komt mede in bond
genootschappelijk overleg tot stand. Inmid
dels heeft de verbreding gestalte gekregen in 
de vorm van de zogeheten Noord-Atlantische 
Samenwerkingsraad (NASR), een periodiek 
overlegorgaan van de NAVO-lidstaten, de 
Oosteuropese landen en de GOS-republieken. 
Een niet onbelangrijk overlegorgaan, maar 
niet te verwarren met een stelsel van col
lectieve veiligheid: veiligheidsgaranties aan 
de Oosteuropese landen geeft de NAVO niet 
en kan die op dit moment ook niet geven. 

het Europese continent en in elk geval is haar vermogen de on
derlinge Europese verhoudingen te beïnvloeden sterk aangetast. 
Zo is het herenigde Duitsland voor haar veiligheid nu nauwelijks 
meer afhankelijk van de Amerikaanse garanties en kan het 
daarom meer en meer een eigen weg gaan. 

Europese politieke eenwording? 

Het vooroorlogse Europa, dat is - zo zei Van den Broek bij 
diverse gelegenheden - het Europa van de pendeldiplomatie, van 
de telkens wisselende allianties, van de souvereine maar elkaar 

wantrouwend beloerende staten. De weg 
terug naar dat Europa moet afgesneden wor
den: de 'renationalisatie' moet voorkomen 
worden. Daartoe zou tegelijk met de verdie
ping van de NAVO een verdieping van de sa
menwerking binnen de EG moeten worden 
nagestreefd. 

In de toekomst wel? Na de val van de Muur 
verklaarde Van den Broek dat de NAVO 
('plechtanker van stabiliteit') ook in de 
nieuwe tijd een hoofdrol zal spelen. Daartoe 
zou de verdieping van de samenwerking bin
nen het bondgenootschap moeten worden na
gestreefd. Maar het is voorlopig nog een 

In Venlo is de afltankelijkheid 
van de Duitse kooptoeristen 

zichtbaar. Parkeermeters 

Het tij leek gunstig. Tijdens de Europese Top 
in Dublin, juni 1990, losten de Europese re
geringsleiders en het Franse staatshoofd het 
startschot voor de marathon-onderhandelin
gen over een Europese Politieke Unie (EPU). 
Europa zou als politieke eenheid het we
reldtoneel gaan betreden! De EPU-onderhan
delingen zouden parallel lopen met de onder
handelingen over de Economische en Mone
taire Unie (EMU) en in een verdrag moeten 
resulteren. En zo geschiedde. In de nacht van 
10 op 11 december kon het glas worden ge
heven op het Verdrag van Maastricht. Maar 
de beoogde verdieping kreeg in dat verdrag 
maar zeer ten dele gestalte. Het voor de 
Britten onverteerbare 'F-woord' is niet in de 
pre-ambule opgenomen en dat is, gelet op de 

slikken er Duitse Marken. 

vraag of de NAVO haar grote succes -veertig jaar vrede en 
vooruitgang in Europa- kan prolongeren. Want hét succes van de 
NAVO was in zekere iin het succes van het veiligheidssysteem 
wa'ar de NAVO deel van uitmaakte: het stelsel van NAVO en 
Warschaupact, ook wel bekend als 'de Jalta-orde'. 
Op deze orde rustte de zegen van wat wel een heilige drie-een
heid genoemd wordt: 
- de blokstructuur (NAVO en Warschaupact hielden elkaar in / 
evenwicht en erkenden elkaars invloedssferen); 
- de nucleaire afschrikking (door de aanwezigheid van kernwa
pens in de voorste linies zou elke oorlog op een catastrofe voor 
beide partijen kunnen uitlopen); 
- en de aanwezigheid van dominerende supermachten binnen de 
beide blokken (waardoor de interne tegenstellingen binnen de al
lianties beheerst, gepacificeerd dan wel onderdrukt konden wor
den). Elk van deze factoren en vooral de combinatie van deze ele
menten verklaren het 'succes' van de Jalta-orde (in termen van 
het voorkomen van oorlog en stabiliteit). 
Inmiddels ligt de Jalta-orde aan gruzelementen, her en der lig
gen de brokstukken. De rol van kernwapens is van veel minder 
belang. Van de 'Big Two' is de Sowjetunie afgevallen en maakt 
Amerika terugtrekkende bewegingen. Het is de vraag in welke 
mate de VS betrokken (willen) blijven bij de ontwikkelingen op 

inhoud van het verdrag, ook wel zo gepast. 
'Maastricht' legt niet de basis voor een federaal Europa. De 
Europese instellingen zoals de Europese Commissie en het Eu
ropees Parlement zijn niet of nauwelijks versterkt, een aanzet in 
de richting van een Europese regering is niet gegeven. Als voor
heen zullen de beslissingen genomen worden door de Raad van 
Ministers of de Europese Raad (de Europese Top). En, in de 
regel, niet met meerderheid van stemmen, maar op basis van 
unanimiteit. 

Het Europa van 'na Maastricht' vertoont met andere woorden 
sterke intergouvernementele trekken; de lidstaten behouden een 
grote mate van zelfstandigheid. Zo is in het Verdrag bepaald dat 
de samenwerking op het gebied van binnenlandse zaken en 
justitie en op het terrein van buitenlandse zaken en defensie, al
leen op intergouvernementele grondslag gestalte zal krijgen. 
Eventuele besluiten worden genomen door de lidstaten, althans 
hun vertegenwoordigers, zonder tussenkomst van de genoemde 
Europese instellingen. Weliswaar zal de EG-commissaris voor 
buitenlandse betrekkingen - sinds kort wordt deze functie 
vervuld door ex-minister Hans van den Broek - proberen de 
gezamenlijkheid van het beleid te bevorderen. Maar zijn moge
lijkheden zijn daartoe beperkt. 
Pal na de historische topconferentie i~ Maastricht, overheersten 
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opluchting en tevredenheid. Een fiasco was voorkomen. Maar dat 
neemt niet weg dat het verdrag als een ontnuchterende tegenslag 
voor de Nederlandse politiek kan worden opgevat. In feite was de 
klap reeds halverwege het Nederlandse EG-voorzitterschap uitge
deeld: op de zogenoemde 'Black monday'. Op 30 oktober was het 
door Nederland ingediende ontwerpverdrag voor een Europese 
Unie van tafel geveegd. De Nederlandse politiek werd op hard
handige wijze duidelijk gemaakt dat het co=unautaire (of fede
rale) model, waar Nederland tot op dat moment op onvermoeibare 
wijze voor pleitte, niet opgelegd zou worden aan Europa. 
Nederland zou haar koers fors moeten bijstellen, zou niet meer 
kunnen dagdromen van een Europese federatie, maar moest zich 
instellen op een Europees stelsel waarin staten op belangrijke ge
bieden de spelbepalers blijven. Ofwel, op een Europa dat in be
langrijke mate tegemoet komt aan het concept van De Gaulle, het 
'Europa van de vaderlanden' (L 'Europe des patries). 

'De mars door de insteUingen' 

Een scepticus zou deze samenvatting van de 20ste eeuw kunnen 
geven. In de eerste helft zijn twee wereldoorlogen uitgebroken in 
Europa. Daarop volgden vier rustige decennia van Koude Oorlog, 
waarin West- en Oost-Europa in politiek opzicht verdoofd waren. 
Nu die verdoving is uitgewerkt, valt Europa andermaal ten prooi 
aan verwarring en verdeeldheid. 
Het is een wat eenzijdig beeld, maar helemaal ongelijk heeft hij 
niet. We weten niet of dat wat in de tijd van de Koude Oorlog niet 
nodig leek en wat daarvoor niet lukte, in het huidige tijdsgewricht 
wel mogelijk zal zijn. 
Als we er op uit waren om door middel van processen van verdie
ping en verbreding de 'renationalisatie' van Europa te voorkomen, 
dan moeten we constateren dat we in die opzet nog niet of nauwe
lijks zijn geslaagd. Weliswaar zijn diverse structuren en samen
werkingsverbanden gecreëerd of vernieuwd, zij hebben de manoe
vreerruimte van de nationale staat niet of nauwelijks beperkt. 
In well{e kaders men ook bijeenkomt - de CVSE, de NAVO, de EG 
of de WEU - besluiten kunnen alleen met unanimiteit genomen 
worden. Formeel heeft elke lidstaat dus een soort veto-recht. Een 
slagvaardig beleid vergt echter besluitvormingsprocedures die 
voorzien in de mogelijkheid om ook bij het ontbreken van consen
sus beslissingen te nemen. Een tweede voorwaarde is dat de geno
men besluiten bindend zijn voor alle lidstaten. Maar aan geen van 
deze voorwaarden wordt voldaan. Ook de Europese samenwerking 
- zowel voor als na Maastricht - schiet in beide opzichten te kOlt. 
Waar dat in de praktijk toe kan leiden leert de gang van zaken 
rond de erkenning van Kroatië en Slovenië. 
De regering in Bonn pleitte reeds in een vroege fase van de bur
geroorlog in het voormalige Joegoslavië voor de erkenning van 
Kroatië en Slovenië. Weliswaar ging Bonn daar niet meteen toe 

over, maar zij stelde die erkenning wel in het vooruitzicht. 
Minister Genscher keerde zich publiekelijk tegen zijn Europese 
collega's, die gekant waren tegen een 'vroegtijdige' erkenning. Hij 
rechtvaardigde zijn onafhankelijke stellingname onder meer met 
een verwijzing naar de verantwoordelijkheid van Duitsland als 
voorzitter van de CVSE, waar de animo voor erkenning groter zou 
zijn. Bevreesd als zij waren voor aanhoudende, Europese verdeeld
heid en een Duitse 'Alleingang', bogen de EG-partners na verloop 
van tijd voor de Duitse druk. Na 'een mars door de instellingen' 
had Bonn zijn doel bereikt. 

Zo wist Duitsland - al dan niet met de juiste argunlenten - het 
eigen gewicht te vergroten en de EG op sleeptouw te nemen, 
terwijl het doel juist was de verankering van Duitsland aan 
Europa (en niet andersom). Misschien biedt juist het stelsel van 
elkaar aanvullende en deels overlappende instellingen onvoor
ziene kansen voor de nationale staat. En keert - maar dat terzijde 
- het beeld terug van het Europa van de pendeldiplomatie, van de 
telkens wisselende allianties en de souvereine, maar elkaar wan
trouwende nationale staten. Dat is de achtergrond waartegen 
Nederland zijn rol moet spelen. 

De rol van Nederland 

De wereld is veranderd, maar het Nederlands belang in die gewij
zigde wereld is onveranderd. Nederland blijft als kleine mogend
heid een groot belang houden bij sterke internationale besluitvor
mingskaders, bij Europese ordening en spelregels en bij een beteu
geling van de rivaliteit tussen de grotere Europese mogendheden. 
Om die reden heeft zij ook nog steeds belang bij een blijvende be
trokkenheid van de VS bij de ontwikkelingen op het Europese con
tinent. De VS hebben in verleden een voorname rol gespeeld als 
'balancer' van Europese verhoudingen. Het is een Nederlands be
lang dat de VS, ook al is haar invloed verminderd, aan die rol in
houd trachtten te geven. 
Het uitgangspunt van Van Mierlo, dat een uitgesproken pro-Eu
ropese koers en een Atlantische oriëntatie verenigbaar zijn, is ook 
niet weerlegd. Sterker, die opvatting wordt in toenemende mate 
gemeengoed. Ook in het verleden verenigden de Europ'ese landen 
zich meestal pas op een heldere lijn indien de VS daartoe het ini
tiatief namen, zoals zich dit thans ook laat aanzien met betrek
king tot de problemen in het voormalige Joegoslavië. Dat neemt 
niet weg dat onderhand wel een grotere Europese verantwoorde
lijkheid wordt verwacht inzake, Europese, veiligheidsvraagstuk
ken, zoals de aanvankelijke terughoudende opstelling van Wash
ington tegenover Joegoslavië liet zien. 
Aan het Nederlandse belang van een hechte internationale sa
menwerking en wederzijdse beïnvloeding in internationale orga
nisaties is dus niets veranderd. Wel gewijzigd zijn de krachtsver
houdingen en posities tussen de lidstaten van de voor ons belang
rijkste organisaties (VN, CVSE, NAVO, WEU). Omdat die gewij
zigde krachtsverhoudingen van invloed zijn op het gezicht, het be
leid en de mogelijkheden van deze organisaties, dient zich met 
klem de vraag aan op welke landen Nederland zich zal moeten 
oriënteren, wil zij de kracht en de effectiviteit van deze orga
nisaties in haar eigen belang kunnen waarborgen. Nederland 
hoeft haar Atlantische en Europese idealen niet af te zweren. 
Maar juist wie die idealen wil blijven koesteren, zal het de promi
nente rol die de (grotere) mogendheden bij de vormgeving daarvan 
moeten erkennen. Brede concepten en blauwdrukken voor Europa 
blijven nu eenmaal dagdromen indien zij niet tevens tegemoet 
komen aan de belangen van de nieuwe leidende mogendheden. 
Het Westeuropese krachtenveld ziet er in vogelvlucht als volgt uit. 
Het Verenigd Koninkrijk is nog steeds sterk Atlantisch geo
riënteerd, met nog i=er de nodige afstand tot het Europese ide
aal dat een zo duidelijke continentale oorsprong heeft. Het om

gekeerde geldt voor Frankrijk, dat niet Atlantisch is, maar wel 
Europees. Daarentegen is Duitsland zowel Atlantisch als Euro
pees en -nog belangrijker- de enige Westeuropese mogendheid die 
danig versterkt uit de Koude Oorlog is gekomen. Dat laatste bete-
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kent derhalve een relatieve vermindering van het belang van de 
posities van het VK en Frankrijk. 
Door het erkennen, bevestigen en uitbouwen van de rol van Duits
iand als leidende mogendheid zou Nederland zowel recht doen aan 
de feitelijke veranderingen die zich in de machtsposities hebben 
voorgedaan als aan het doel van versterking van samenwerking 
binnen Europa en tussen Europa en de VS. Daarnaast zijn er de 
bekende historische redenen om Duitsland een belangrijker plaats 
in het Nederlandse buitenlandse beleid toe te kennen. Door 
Duitsland een leidende rol te geven in de belangrijkste internatio
nale verbanden en juist door de toegenomen Duitse rol te erken
nen, zal de integratie van Duitsland in Europees en Atlantisch 
verband kunnen worden veilig gesteld en dat verband zelf haar 
waarde kunnen behouden. Ook gelet op de majeure, geo-politieke 
belangen, sluit een leidende rol van Duitsland aan bij de prak
tische problemen van clit moment. Want het is Duitsland dat de 
geografische ligging, de omvang en economische kracht, de kennis 
en de politieke wil heeft om Oost-europa te steunen en aldus de 
brug te slaan tussen West- en Oost-europa. Maar het is één ding 
om het belang van een oriëntatie op Duitsland te erkennen en een 
ander om daar praktisch inhoud aan te geven. Uitsluitend als il
lustratie van praktische mogelijkheden op dit vlak, kan aan de 
volgende initiatieven worden gedacht, die gelukkig deels al tot het 
beleid van de Nederlandse regering behoren: 
- Nederland steunt de Duitse regering in haar beleid gericht op op
heffing van beperkingen die een Duitse militaire bijdrage aan 
crisisbeheersingsoperaties buiten het NAVO-verdragsgebied in de 
weg staan; 
- Nederland pleit voor een Duitse zetel in de Veiligheidsraad, ge
koppeld aan afspraken in EPU-verband over gebruik van clie zetel 
en onder aanvaarcling van een eventuele ruil tegen een andere 
Europese permanente en of wisselzetel; 
- Nederland integreert haar strijdkrachten waar zinnig en moge
lijk met Duitse eenheden; 
- Nederland steunt de opvolging van de Fransman Jacques Delors 
door een Duitser als voorzitter van de Europese Commissie. 
- Nederland zal in overleg met Duitsland voorstellen ontwikkelen 
voor de vervolgconferentie van Maastricht in 1996. Daartoe zullen 
parlementariërs het initiatief kunnen nemen. Een herhaling van 
'Black Monday" moet aldus voorkomen worden. 
Daarnaast zou Nederland zich, meer dan nu geschiedt, moeten 
aansluiten bij gezamenlijke initiatieven van Duitsland en Frank
rijk. Want uiteraard voert de hier bepleite oriëntatie op Duitsland 
tot de conclusie, dat ook de Frans-Duitse as waar mogelijk 
versterkt moet worden. Nederland deelt immers met Frankrijk 
het belang van een inbedding van Duitsland in een Europees ver
band. Wij dienen dan ook een positieve houcling aan te nemen te
genover het Frans-Duitse legerkorps in oprichting. In deze tijd, 
waarin de stabiliteit op het Europese continent in het geding is, 
dient Nederland zijn traditionele vrees voor een Duits-Frans cli
rectoraat te overwinnen. 

De heling van Europa . .. 

Europese eenwording, dat is het doel waar D66 naar streeft. En 
daarbij wordt niet alleen gedacht aan West-Europa, maar ook aan 
Oost-Europa. Trouw aan de Europese aartsvader Jean Monnet 
wordt de Gemeenschap gezien als een fase op de weg naar de geor
ganiseerde wereld van morgen. Daartoe zal de EG verbreed 

moeten worden en die verbrecling zal de komende jaren wel gestal
te krijgen. Maar aangezien de onderhandelingen over Maastricht, 
behoudens de EMU, slechts een beperkte verclieping als resultaat 
hebben opgeleverd, zal de verbrecling vermoedelijk een - zoals de 
Britten zeggen - 'wider and looser community' tot gevolg hebben. 
Het doel van een 'verenigd Europa' ligt dan ook nog ver weg. 
Juist als wij het perspectief op dat verenigde Europa willen behou
den, zullen wij ons moeten concentreren op een andere vraagstel
ling: kan een mogelijke destabilisering van het Europese staten
stelsel in de toekomst voorkomen worden? En dat voert al snel tot 
een volgende belangrijke vraag: zal een verdergaande desintegratie 
van staatsverbanden in Oost-europa vermeden kunnen worden? 
Het is opmerkelijk dat binnen D66, waar de Europese idealen ge
dragen en uitgedragen worden, ook een stroming is die pleit voor 
een 'neutrale houding' tegenover staatsverbanden dan wel het 
uiteenvallen daarvan. Voorzover bedoeld wordt dat het niet juist 
is wanneer Nederland en andere landen zich keren tegen onver
mijdelijke ontwikkelingen, zijn wij het daar mee eens. Soms valt 
het uiteenvallen van bestaande staten niet (meer) te vermijden 
(Sowjetunie, Joegoslavië). Aan de andere kant: het uitvallen van 
een staat kan zelden als een overwinning worden gevierd. Het 
gaat immers vaak gepaard met een herlevend nationalisme van 
een aard en soort dat zich slecht blijkt te lenen voor internationale 
kaders en rechtsregels, met alle gevolgen vanclien voor de veilig
heid op dit continent en de rechten van vele individuen die opeens 
tot de 'verkeerde' nationaliteit blijken te behoren. Het uitvallen 
van een staat moet dan ook als een nederlaag worden opgevat, als 
men het belang ziet van het concept van de multinationale en 
multiculturele samenleving. Toegegeven, het proces van splitsing 
of zelfs versplintering van staatsverbanden dat zich in Oost-euro
pa voltrekt, is mede een reactie op achterstelling en onderdruk
king van minderheden. Maar via splitsing van staten wordt het 
minderhedenvraagstuk niet opgelost, het krijgt alleen een andere 
gedaante en levert mensonterende vluchtelingenstromen op. Zoals 
Gyärgy Konrád al enige tijd geleden voorspelde: de minderheid die 
een meerderheid wordt, krijgt het al snel aan de stok met de min
derheid clie in haar schoot was verborgen. Hierbij valt bijvoorbeeld 
te denken aan de achterstelling van de Russische minderheden in 
de Baltische landen, maar ook de groeiende spanningen in Geor
gië en andere GOS-republieken. Het drama in Joegoslavië laat 
zien, dat een escalerend proces van versplintering kan leiden tot 
een totale oorlog tussen en binnen de 'onafhankelijk geworden' re
publieken. Tegen deze achtergrond rijst de benauwende vraag of 
de voormalige Sowjetunie, het GOS, het lot van Joegoslavië zal 
kunnen ontlopen. Zoveel is zeker, het streven naar stabiele en 
vreedzame verhoudingen binnen het Europese statenstelsel vergt 
met name een beleid dat gericht is op stabiele en vreedzame ver
houclingen binnen en tussen de Oosteuropese landen, opdat (ver
dere) desintegratie van die landen wordt tegengegaan. Daartoe 
zullen de Westeuropese landen een duidelijke, tegemoetkomende 
(economische) politiek moeten ontwikkelen en dat verband is een 
open grenzen beleid voor Oosteuropese produkten van eminent 
belang. Het is een conclusie die niet nieuw is, maar door de al
leen maar toegenomen actuele waarde ervan nog steeds aan 
betekenis wint. Derhalve is het zinvol dat de EG haar politieke 
en economische gewicht meer op deze vragen richt en Duits lei
derschap op dat gebied zoveel mogelijk steunt, in plaats van te 
discussiëren over blauwdrukken en idealen clie niet opportuun 
zijn . • 
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