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neren en het richten van de activiteiten van de leden van 
een netwerk. Om een rol te kunnen spelen in het maat
schappelijke kennisproces is het van belang dat een net
werk opereert als open circuit en niet als een afgesloten, 
ondoorzichtige groep mensen. 
Deelnemers in een netwerk kunnen weliswaar een bepaald 
concreet belang vertegenwoordigen, maar plaatsen dit be
lang toch meestal in een bredere context: Zij zullen in de 
eerste plaats een bepaalde institutie of een werkterrein re
presenteren. Hetgeen op zichzelf weer kan bestaan uit een 
complexe samenhang van participanten en factoren, waar
mee rekening moet worden gehouden. Beter is het om te 
stellen dat zij een dimensie of invalshoek vertegenwoordi
gen en als schakel fungeren tussen beleidsnetwerken op 
verschillend niveau. Van hen mag worden verwacht dat zij 
hun eigen werkterrein verpersoonlijken -zich ermee kun
nen identificeren. In een beleidsnetwerk dienen zij zich in 
belangrijke mate te kunnen verlaten op hun persoonlijk in
zicht om zo een bijdrage te leveren aan het functioneren 
van het netwerk. Een getrapt vertegenwoordigend overleg
stelsel maakt dit onmogelijk, omdat deelnemers gebonden 
zijn aan een op een ander niveau vastgestelde stellingna
me. 
In een netwerk is het noodzakelijk je te verdiepen in de an
dere participanten en hun achtergrond. Dat vereist het 

vermogen tot op zekere hoogte je te kunnen losmaken van 
de eigen invalshoek teneinde het kennisproces vrij te 
maken en tot nieuwe inzichten te kunnen komen. Dat 
vergt dus ook bijzondere vaardigheden, met name in de 
sfeer van communicatie. 

Het consensus-model gedemocratiseerd 

Dit model vormt in zekere zin een nadere uitwerking van 
de consensus-politiek, die een kenmerkend element is van 
het Nederlandse politieke stelsel. Deze traditie stamt uit 
de tijd van de verzuilde samenleving, waarin aan de top de 
bestuurders onderling overlegden en tot afstemming kwa
men. Wat ik schetste is in feite een gedemocratiseerde va
riant op het consensus-model. Meer nadruk wordt gelegd 
op de informele processen en minder op de nu nog vaak op 
de voorgrond tredende elementen van formele belangenbe
hartiging en de noodzaak van het sluiten van compromis
sen. De rol van de overheid dient vooral te bestaan in het 
stimuleren van dergelijke processen èn het opruimen van 
de obstakels. waar de nachtwakersstaat de basis legde 
voor de vrije markt, en de welvaartsstaat vormgaf aan de 
verzorgingsmaatschappij, zo kan een netwerkstaat wel
licht de politiek representant worden van de zich ontwik
kelende, complexe kennismaatschappij .• 

W at zij deden 

I
nde afgelopen juli en septem
bernummers van Idee verscheen 
een beschouwing over het beleid 

ten aanzien van de Sovjetunie onder 
de titel 'Wat te doen?'. Deze beschou
wing was de weerslag van een analy
se van een studiegroep die in het 
voorjaar van 1991 was gemaakt en 
een daarop volgende discussie in 
SWB-verband. De studiegroep be
stond uit Ellen Berends en Joan 
Coert, beide werkzaam bij het minis
terie van Buitenlandse Zaken, John 

Door Michel Groothuizen 

De ontwikkelingen in de Unie 
volgen elkaar in snel tempo 

op. Maar niet geheel 
onvoorzien, zoals blijkt uit 
het naschrift van Michel 

Groothuizen bij de eerder in 
Idee gepubliceerde analyse 

"Wat te doen?". 
• • 

onafhankelijkheid van de Baltische 
Staten) een naschrift bij de beschou
wing 'Wat te doen?' te schrijven. Dat 
doe ik met plezier, want niet zo vaak 
maak je mee dat een politieke analyse 
en de daaruit voortvloeiende beleids
aanbevelingen zo onverkort van gel
ding kunnen blijven in een verander
de context. Hier is dat volledig het 
geval. Het klinkt een beetje gelijkheb
berig, maar u kunt zich toch voorstel
len dat het enige bevrediging schept 
in de Idee van juli, vóór de 'coup d' 

Löwenhardt verbonden aan het Documentatiebureau 
Oosteuropees Recht (Rijksuniversiteit Leiden), Bob de 
Ruiter, medewerker Tweede Kamerfractie en ondergete
kende. Injuni 1991 werd hierover onder leiding van Doeke 
Eisma een zaterdag lang diepgaand gediscussieerd tijdens 
een workshop die de SWB organiseerde. De redactie van 
Idee vroeg mij, als een van de deelnemers aan de project
groep, tegen de achtergrond van de recente ontwikkelin
gen in de Sovjetunie (mislukte staatsgreep in augustus jl., 

état', reeds waarschuwende geluiden te kunnen teruglezen 
tegen de roep om herstel van 'lawand order' en de benoe
mingen in sleutelposities van Janajev en Pugo (p.19). 
Natuurlijk hadden ook wij niet voorzien hadden dat in 
deze zelfde zomer een staatsgreep op handen was. 

Desintegratie en nationalisme 

Essentieel in de analyse was de desintegratie van de 
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Sovjetunie en de betekenis van het nationalisme. Deze in 
de Nederlandse, en in het algemeen de Westerse, politiek 
onderschatte fenomenen zijn nadrukkelijk behandeld. Wij 
spraken geen voorkeur uit voor een toekomstig samenwer
kingsmodel binnen of buiten de (al dan niet vernieuwde) 
federatie. Het lijkt verstandig ons ook nu nog niet vast te 
leggen op enige meest wenselijke vorm van samenwerking 
tussen de delen van de Sovjetunie. 
Als bepaalde delen vreedzaam en democratisch besluiten 
dat een weg los van de Unie te prefereren is boven voort
gaande samenwerking, ligt afkeuring daarvan niet op onze 
weg. Dit betekent uiteraard geen pleidooi voor voorbarige 
erkenning van Sovjet-republieken of nog kleinere eenhe
den. Het enige wat op dit moment met zekerheid valt op te 
merken is dat het Westen een groot belang heeft bij een ge
centraliseerde beslissingsmacht over de gewapende, m.n. 
nucleaire macht van de unie. Proliferatie van de kernwa
pens over meerdere onderdelen van de huidige Sovjetunie 
kan uiterst destabiliserend werken. 
Het Westen heeft ook belang bij een verantwoorde nako
ming van de verplichtingen van de Sovjetunie door haar 
eventuele rechtsopvolgers. Dit geldt zowel de financiële 
verplichtingen als de plichten die voortvloeien uit interna
tionaalrechtelijke overeenkomsten. De naleving van de 
CVSE-akkoorden is essentieel en kan niet dikwijls genoeg 
worden benadrukt. Met strikte naleving hiervan wordt te-
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vens voorzien in de rechten van minderheden binnen even
tuele nieuwe staatsverbanden (vgl. Idee, juli, 1991, p. 21). 

Baltische staten 

Hoezeer ook valt toe te juichen dat de Baltische landen 
hun onafhankelijkheid hebben herkregen en inmiddels 
door de internationale statengemeenschap zijn erkend, op
gemerkt moet worden dat in de discussie hierover naar het 
oordeel van de auteurs 'historische argumenten' en politie
ke sentimenten een te zware rol hebben gespeeld. 
Ofschoon hiermee de Baltische landen in een aparte cate
gorie konden worden geplaatst en als het ware los van de 
Sovjet-context, en dus zonder precedentwerking, konden 
worden behandeld, past dit niet in de lijn van de analyse 
van de SWB-projectgroep. Er zijn in Europa legio volken 
en gebieden die tussen nu en de middeleeuwen op enig mo
ment, soms zelfs eeuwenlang, onafhankelijkheid genoten 
hebben. Historische aanspraken zijn daarom minder ge
schikt bij de beoordeling van een roep om erkenning dan 
de hierbij nogmaals aanbevolen begrippen: democratise
ring, respect voor mensenrechten en zelfbeschikking. 
Nogmaals moet benadrukt worden dat de CVSE-beginse
len een politieke steun aan, en de erkenning van, nieuwe 
staten op het grondgebied van bestaande lidstaten geens
zins verbieden. Opgemerkt zij overigens dat de analyse 
van de projectgroep ter zake evenzeer past bij de situatie 
in Joegoslavië als bij die in de Sovjetunie. En ook daar voe
ren historische argumenten de boventoon als over de er
kenning van deelrepublieken wordt gesproken. 
Het belang voor Europa van deze problematiek van natio
nalisme, minderheden en veelvolkenstaten, is zó groot dat 
het aanbeveling verdient dit onderwerp nader uit te die
pen. Ik geloof niet dat wij er als 'Westerse wereldburgers' 
mee wegkomen nationalisme af te doen als een achter
haald negentiende eeuws verschijnsel. Een exercitie in bij
voorbeeld SWB-verband om hieromtrent een algemene 
partijlijn te bepalen zou ik dan ook toejuichen. De uit
gangspunten die in de beschouwing 'Wat te doen?' zijn ge
formuleerd en waarover in de discussie consensus leek te 
bestaan, kunnen dan als aanzet voor verdere bestudering 
dienen. Het betoog ten faveure van hulp aan de Sovjetunie 
heeft evenmin aan belang ingeboet. Het politieke draag
vlak voor ondersteuning van de USSR of haar rechtsopvol
gers, dat binnen D66 reeds voor de zomer aanwezig was, is 
na de gelukkige afloop van de poging tot een staatsgreep in 
augustus alleen maar verbreed. In hoeverre de politiek be
reid zal blijken hier ook substantieel invulling aan te 
geven, moet echter worden afgewacht. Zonder nu te willen 
stellen dat men met economische hulp politieke onrust kan 
voorkomen, lijkt er toch een relatie te bestaan tussen (uit
zicht op) welvaart en politieke rust en lijken etnische span
ningen hierdoor te worden getemperd. Tot dusver komen 
de' inspanningen die het Westen zich getroost voor demo
cratisering en herstructurering van de economieën in de 
voormalige socialistische wereld niet overeen met belang 
dat men zegt aan stabiliteit op ons continent te hechten .• 

Miclu!l Groothuizen is secretaris buitenland van het hoofdbestlUlr van D66. 
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