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Waar liggen volgens u dan de grenzen van Europa en

van de Europese Unie?

‘Dat zijn twee verschillende dingen. Landen kunnen

toetreden tot de EU als ze Europees zijn én voldoen aan

de Kopenhagen-criteria. Zo staat het nu geformuleerd

en dat blijft zo in de nieuwe grondwet. Of landen

voldoen aan de Kopenhagen-criteria kun je concreet

maken, maar dat er om Europa geen duidelijke grenzen

te trekken zijn, hoef ik geografen niet te vertellen. Als

je richting Rusland of Azië gaat, vind je een glijdende

schaal van Europa-gezindheid, Europese geschiedenis

en gerichtheid op Europa.’ 

Hoe kijkt u dan aan tegen eventuele toetreding van 

een land als de Oekraïne?

‘Net als bij Georgië moeten we het bij landen als de

Oekraïne of Wit-Rusland nu niet over toetreding heb-

ben. Dat is niet aan de orde en werkt averechts. Ik vond

die uitbreiding met tien in één keer al niet ideaal. Staps-

gewijze uitbreiding was beter geweest voor de Europese

Unie. Veel nieuwe EU-landen hebben behoorlijk grote

economische, maatschappelijke en zelfs mentale achter-

standen door de periode van onderdrukking die ze

achter de rug hebben. Het vermogen van de EU om

dergelijke landen op te nemen heeft zijn grenzen. 

Bovendien is het ook in het belang van díe landen dat

ze in een goed functionerende Unie terechtkomen. We

gaan nu al in één klap van 15 naar 25 leden, en krijgen

daarna eerst Bulgarije en Roemenië nog, en Turkije.

Als je de discussie over verdere uitbreiding nu alweer

zou openen, loop je heel grote risico’s wat betreft het

functioneren van de Unie en het draagvlak ervoor.’

Kroatië heeft al wel een officiële aanvraag ingediend. 

‘Als je naar de kaart en de geschiedenis van Europa

kijkt, kun je moeilijk anders concluderen dan dat

Kroatië bijna in het midden ligt. Qua cultuur en histo-

rie is het echt niet minder Europees dan bijvoorbeeld

Roemenië. Maar dan blijft nog de vraag of dat land op

enig moment aan alle eisen gaat voldoen. En dan heeft

het land, ook al ligt het in het hart van Europa, mis-

schien nog wat meer tijd nodig.’ 

Maar als Kroatië voldoet aan de Kopenhagen-criteria

kan het dan lid worden?.

‘Ja, je kunt bij een land als Kroatië niet zeggen dat er

andersoortige overwegingen zijn waardoor het er niet

bij kan horen.’

Ubent onlangs in Georgië geweest voor de inaugu-

ratie van president Saakashvili. Heeft u daar

gesproken over een eventueel EU-lidmaatschap?

‘Dat is meteen een pikante vraag. Het onderwerp is

terloops genoemd, maar een EU-lidmaatschap van een

land als Georgië is niet aan de orde. Het ligt niet alleen

in geografische zin ver weg, maar ook in ons normale

spraakgebruik rekenen we het niet direct tot Europa.

Het is geen buurland, je moet eerst de Zwarte Zee over.

Daarnaast zijn de levensstandaard en de economie

erbarmelijk en is er nauwelijks een effectief functio-

nerende overheid. Georgië is bijna een failed state.

Natuurlijk moeten we onze contacten met Georgië wel

uitbreiden, bijvoorbeeld in het kader van het Wider

Europe – new neighbours programma. Dat is een schil

van nieuwe buren van Europa waar we afspraken voor

samenwerking mee maken. Maar toetreding is echt

niet aan de orde.’

‘De scheidslijnen
in Europa 

worden scherper’
De toetreding van tien landen tot de Europese Unie op 1 mei is 

een historische gebeurtenis. Van Atzo Nicolaï, staatssecretaris voor

Europese Zaken, hadden ze niet allemaal tegelijk hoeven toetreden.

‘Stapsgewijs was beter geweest ’, zegt hij in een interview met

Geografie. We spraken met hem over de grenzen van Europa, 

het draagvlak voor de Europese Unie, nieuwe scheidslijnen en 

het belang van ‘Europees’ aardrijkskundeonderwijs. 

Staatssecretaris Atzo Nicolai:

‘Ik vond de uitbreiding met tien 

in één keer niet ideaal. Stapsgewijze 

uitbreiding was beter geweest.’

F
O

T
O

: 
LE

O
 P

A
U

L

geografie • april DEF  16-03-2004  13:31  Pagina 6



GEOGRAFIE APRIL 2004 7

En dat geldt ook voor Servië?

‘Dat geldt ook voor Servië.’

Maar niet voor de Oekraïne.

‘Nee, de Oekraïne vormt een ander verhaal. Als je de

Europese Unie blauw kleurt, zie je bij Kroatië en Servië

een witte vlek op de kaart. Dat geldt niet voor de Oek-

raïne.

In Nederland en in het buitenland is ons voor de

voeten geworpen dat wij moeilijk doen, dat wij andere

landen geen lidmaatschap gunnen. Daar gaat het mij

niet om. Natuurlijk moet je het IJzeren Gordijn achter

je laten. Maar veel mensen denken: jeetje, het gaat wel

heel hard met die uitbreiding. Waar blijft mijn Unie,

waar blijft Nederland? En dat is niet alleen provincialis-

me, dat is ook reële zorg. Het moet wel allemaal passen.’

Onder Nederlanders leven veel angsten, bijvoorbeeld

over de hoge kosten van de uitbreiding, terwijl dat

aantoonbaar niet juist is. Toch lijkt de kostenkwestie

centraal te staan in de voorlichting en mediacampagne.

Zo publiceerde u onlangs een advertorial over twee

pagina’s in het dagblad Metro ter ere van ‘Europajaar

2004’. Daarin stond de hoge bijdrage van Nederland

aan het Europese budget centraal. 

‘Ik koppel dat idiote overbetalen van Nederland toch

niet aan de uitbreiding? Mijn verhaal is: de overbetaling

deugt niet, die is onevenwichtig. Ik zeg niet: de uit-

breiding is te duur. In elk zaaltje waar ik scepsis hoor,

neem ik kritiek serieus en deel ik die soms ook. Maar

ik leg ook uit dat juist Nederland

gebaat is bij een grotere markt.

Daarnaast zit er een solidariteits-

oogmerk in de Europese Unie. We

zijn er niet vies van dat arme landen

geld krijgen en dat ons dat geld

kost.

Wel vind ik dat de uitbreiding

zo drukt op de begroting dat we de

structuurfondsen en het landbouw-

beleid moeten aanpakken. Ik wil

slechts een beperkte verhoging van

het totale budget van de Unie. Het

is ook niet logisch om het budget

omhoog te laten gaan terwijl alle

landen door de economische situ-

atie de broekriem moeten aanhalen.’

Bij de discussie over de nieuwe

EU-begroting is de toekomst van

de structuurfondsen een centraal

punt. Moet er een verschuiving van

middelen plaatsvinden van de

huidige naar de nieuwe lidstaten?

‘Het hele systeem moet op de schop.

Er moet alleen nog geld naar arme

landen en niet meer naar arme

regio’s binnen rijke landen. Het is

van de zotten dat rijke landen die

om welke reden dan ook een gebied

links hebben laten liggen, eerst geld

‘We moeten niet via Brussel geld voor Flevoland 

willen krijgen, maar ons concentreren 

op arme landen binnen de EU.’

Boeren aan het werk 

in Pomurje, Slovenië. 

Toetreding tot de EU 

heeft grote gevolgen 

voor de landbouw-

bedrijven.
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betalen aan Brussel en dat via heel ingewikkelde proce-

dures weer terug krijgen voor die arme streek. Dat vind

ik een voorbeeld van disfunctioneren van Brussel. Dat

is rondpompen van geld van rijk naar rijk en bovendien

kost het Nederland gewoon veel geld, zelfs al krijgen we

het voor een deel terug. Wat je nationaal kunt regelen,

moet je nationaal regelen. Wij moeten niet via Brussel

geld voor Flevoland willen krijgen. We moeten ons dus

concentreren op arme landen binnen de Europese Unie.

Dan kom je uit op de tien nieuwe landen, want bijna

allemaal hebben ze een lager BBP dan bijna alle huidige

lidstaten.’ 

Maar binnen die nieuwe lidstaten zijn er rijkere en

armere regio’s. Uiteindelijk moet dat het geld wel bij

die armere regio’s terechtkomen. 

‘Daar is de nationale overheid verantwoordelijk voor.’ 

U bent tegen verhoging van het EU-budget, maar de

Europese Commissie stelt voor het te verhogen van

100 naar 143 miljard.

Daar ben ik inderdaad tegen. We zitten nu bijna aan één

procent van het BBP; dat getal wil ik als grens hanteren.
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willen bespreken. Er komen heel veel landen bij, waar-

onder ook heel kleine, en het is dan natuurlijk vreemd

als Malta, Cyprus en Litouwen samen langer het woord

voeren of meer invloed proberen te hebben dan Frank-

rijk en Duitsland. Maar het is wel een risico, want het

kan leiden tot een Europa met twee snelheden of, zoals

je nu weer hoort, een discussie over kopgroepen. Ik

denk dat de komende maanden en jaren heel cruciaal

worden. Het is natuurlijk het beste om zulke scheids-

lijnen te voorkomen; dat blijft de inzet van Nederland.’

Is uw eigen beeld van Europa veranderd in de bijna

twee jaar dat u staatssecretaris bent?

‘Ik heb nu scherper voor ogen waarom Europa zo

belangrijk is, maar ik kan ook niet ontkennen dat

sommige vooroordelen bevestigd zijn. Hoe lastiger,

moeilijker en omvattender het besluit, des te minder

open en diepgaand erover gesproken wordt. Over de

uitbreiding kwamen tien dikke rapporten van de Euro-

pese Commissie uit, zeer doorwrochte studies. Maar

een week na het verschijnen daarvan werden wij al

geacht ‘ja’ te zeggen tegen die tien landen. Nou, met

alle respect, ik ben niet snel wantrouwig, maar dat

deugt niet. Daar zit een hoop achter: hoe korter, des 

te minder discussie. Dat moet je niet willen. Na flink

lobbyen hebben we er in ieder geval twee weken van

gemaakt. Dat gaf net de mogelijkheid om er in het

parlement en in het openbaar over te spreken.’

Hoe ziet u tot slot de rol van het aardrijkskunde-

onderwijs in het bevorderen van kennis van Europa?

Wordt er speciaal onderwijsmateriaal ontwikkeld?

‘Eerst in het algemeen: met onderwijs begint het. Dat

is natuurlijk een ontzettende open deur, maar hij geldt

ook voor de betrokkenheid van mensen bij Europa.

Mensen moeten een beetje weten wat Europa is. Ze

moeten een idee krijgen wat voor land bijvoorbeeld

Roemenië is, en waar het ligt, ook in figuurlijke zin.

Het onderwijs heeft daarin een grote verantwoordelijk-

heid, en heel specifiek het vak aardrijkskunde. 

Nu concreet: op Buitenlandse Zaken zijn we door-

drongen van het belang van goed onderwijs over Europa.

Op dit moment concentreren we ons op specifieke

activiteiten, niet op het harde lesmateriaal maar op

dingen die daarbij aansluiten. Dit jaar zijn we druk 

met de uitbreiding en het Nederlandse voorzitterschap.

Maar uiteindelijk moet Europa in het hart van het

curriculum zitten. Ik wil daar volgend jaar prioriteit

aan geven en in goed overleg met het onderwijs kijken

wat we kunnen doen.’ 

Meer Europa in het onderwijs dus.

‘Absoluut. Want ik vrees dat het onderwijs, net als de

journalistiek en de rest van de samenleving, nog vol-

strekt onvoldoende doorheeft dat onze omgeving niet

Nederland en zelfs niet de huidige EU, maar juist het

grotere Europa is.’ �

Dat kan ook, want in de structuurfondsen en in de

landbouw zit heel veel geld dat beter besteed kan worden.

Als je nieuwe prioriteiten stelt kun je met het huidige

budget én nieuwe dingen doen én arme landen helpen.’ 

Hoe kijkt u aan tegen de positie van de Oost-Europese

landbouw in de vergrote Unie? Ontstaat er een arbeids-

verdeling waarbij de gehele landbouw verschuift naar

het oosten of eentje waarbij juist de biologische land-

bouw in het oosten plaatsvindt?

‘Ik moet me een beetje inhouden, omdat we als Neder-

landse regering ingestemd hebben met de afspraken

zoals die er nu liggen. Maar het landbouwbeleid is mij

als liberaal een doorn in het oog. Het zit vol paradoxen.

Een ervan is dat je de boeren in Polen met het huidige

beleid dwingt tot schaalvergroting. Als je niet oppast

krijg je daar niet de kleinschalige, milieuvriendelijke,

extensieve landbouw die we juist graag willen. Maar

welke verschuivingen er in de landbouw gaan optreden

durf ik niet te voorspellen.’

Soms lijkt de sfeer te ontstaan van:

ach, die nieuwe lidstaten moeten

vooral niet te veel zeuren. Bespeurt

u die tegenstelling tussen het oude

en nieuwe Europa ook bij vergade-

ringen waar de nieuwe lidstaten bij

zitten?

‘Er zijn scherpere scheidslijnen

dan voorheen. Niet alleen tussen

huidig en toetredend, of tussen

oud en nieuw, maar ook tussen

groot en klein. En dan zit Polen

bijvoorbeeld bij groot. Daarnaast

zie je een scheidslijn tussen landen

die meer Europees en landen die

meer transatlantisch gericht zijn in

hun buitenlandse politiek. Je ziet

op deze drie fronten scherpere

tegenstellingen ontstaan maar

omdat ze er alle drie zijn, is er

geen blokvorming.‘

Worden die scheidslijnen in de

toekomst belangrijk? 

‘Ik weet het niet. Er is nu vooral

onwennigheid in het werken met

25 lidstaten, en onzekerheid over

wat voor verbonden of oriëntaties

er zullen komen. Je ziet nu dat de

grote landen, Frankrijk en Duits-

land voorop, elkaar opzoeken. Ik

heb er best begrip voor dat die

landen zaken in een kleine groep

‘Ik heb er best begrip voor dat grote landen 

als Frankrijk en Duitsland elkaar opzoeken 

en zaken in een kleine groep bespreken.’

EU-uitbreiding
in de klas
• De videoserie Under construc-

tion: Nederland – Polen in de

Europese Unie neemt leerlin-

gen in de basisvorming en de

Tweede Fase mee op reis en

laat zien wat de EU-uitbrei-

ding voor de mensen in

Polen en Nederland betekent.

Op de website www.unite-

eu.nl/underconstruction

staan lesmateriaal, een spel

en extra informatie. 

Meer informatie: EU-Onderwijspunt

(030) 239 32 96.

• Op www.geografie.nl, Onder-

wijs staat een toets om na te

gaan hoeveel leerlingen weten

over de nieuwe EU-landen.

Vanaf eind april komt er ook

lesmateriaal op de site. Iets

ouder, maar nog steeds

bruikbaar is de praktische

opdracht over de Euroregio

Neisse, het grensgebied van

Duitsland, Polen en Tsjechië,

waar tot 1 mei de buitengrens

van de EU doorheen loopt.
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