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. Polen, Hongarije, Tsje-
chië en Slowakije lijken
— zie onder meer de
blokkade van Frans Tim-
mermans — een nieuwe
machtsfactor binnen de
Europese Unie.. Maar in de praktijk zijn
de Visegrad Vier minder
eensgezind dan ze zich
voordoen.. De landen hebben
weinig gemeen en ope-
reren niet erg effectief
binnen de EU.

In het kort

H
et is een eenvoudigeplaquet-
te inhet somsuitbundige,
wantbarokke,Czernin-paleis
inPraag. ‘Op1 juli 1991 te-
kenden vertegenwoordigers
vanTsjecho-Slowakije, Bul-

garije,Hongarije, Polen,Roemenië ende
Sovjet-Unie inhetCzernin-paleis eenpro-
tocol voordebeëindiging vanhet verdrag
voorhetWarschauPact’, staat er. ‘Hiermee
kwameeneinde aanhet Sovjet-blok.’

‘Meestal hang je eengedenktekenop
omiets teherdenkendat is begonnen’,
zegtMarekToman, diplomaat en schrijver.
‘Maarhier gaat het om iets dat ten einde
kwam.’

Bij de jaarlijkse eendaagse openstelling
vanhet paleis,waarinnuhetministerie
vanbuitenlandse zaken vanTsjechië is
gehuisvest, is deplaquetteniet debelang-
rijkste trekpleister voorhet publiek.Dat
is eenbadkameropde tweede verdieping.
Toman: ‘Derde raam links vanaf debin-
nenplaats.’ Uit dit raammaakte in 1948
JanMasaryk eendodelijke val.Masaryk
wasminister vanbuitenlandse zaken.Hij
wasookde enigeniet-communistischebe-
windspersoon inde regering-Gottwald.

De communistenhieldenhet destijds
op zelfmoord.Maardepolitie conclu-
deerde in2004nanieuwonderzoekdat
Masaryknaar beneden is gegooid. ‘Bezoe-
kers zijn altijd stil en aangedaanals zehier
komen. Je kunt aan ze ziendat dezeplaats
ietsmet zedoet’, zegt diplomaatToman
inde vangroenige tegeltjes voorzienebad-
kamer.Hijwijst: ‘Masarykwas 61, die ven-
sterbankkonhij niet zomaarbeklimmen.’

JanMasaryk, zoon vande eerste pre-
sident vanTsjecho-SlowakijeTomás
Masaryk, kwam71 jaar geledenom,maar
inhet heden spelendeMasaryksnog
steeds een rol.

Bij eengroteprotestactie in juni inPraag
tegendehuidigepremier vanTsjechië,
Andrej Babis, verwezendemonstranten
naarhet levensmotto vanTomásMasaryk.
‘Vreesniet en steel niet’, zei de staatsman.
Volgensdebetogers is het credo vanBabis:
‘Schroomniet om te liegenen te stelen.’

Babiswasde afgelopenmaandendoel-
wit vandiversedemonstraties.De recent-
ste, eind juni inhet Letna-park inPraag,
trokbijna 300.000mensen.Debetogers
vindendatBabismoet opstappen, omdat
hij zich tenonrechteEuropese subsidies
heeft toegeëigend.

IndemenigtewasmenigeEuropese
vlag te zien.Dat is opvallend,want juist
Tsjechen staanbekendomhuneuroscep-
sis. Ze zijn vande vier Visegrad-landenhet
minst enthousiast overhet EU-lidmaat-
schap vanhun land.

LEVENSSTANDAARD NIET HETZELFDE
‘De algehele scepsis bij deTsjechenover
depolitiek is overgeslagennaardeEurope-
seUnie’, constateertChristianLassen van
denktankEuropeum inPraag.

Volgens zijn collegaVitHavelka spe-
lenniet-uitgekomen verwachtingenook
een rol. ‘Tsjechendachtendat zena tien
jaarEU-lidmaatschapdezelfde levens-
standaard zoudenhebbenalsmensen in
West-Europa.Needus.Nudenkenmen-
sen:wemoetenons eigenplan trekken
enniet overnemenwat er inhetWesten is
bedacht.’

Nahet einde vanhet communisme in
1989 zeidenpolitici dat deTsjechen terug-
keren ‘naar deplekdiehun toebehoort’,
zegtHavelka. ‘Het omarmenvanwesterse
regels enwaarden zou leiden tot een even
grotewelvaart.’Maarde crisis in 2008
kwamhardaan. Lassen: ‘Die schiephet
fundament voorhet gevoel dat er al een
beetjewas: dat hetWesten landen zoals
Tsjechiëminderwaardig vindt, endat er
dubbele standaardenwordengehanteerd
voor landen inhetWesten en landen in
deze regio.’

Die dubbele standaardenkomen terug

E U R O PA

‘Voor veel
Tsjechen is
“solidariteit”
een bedorven
woord’
De Visegrad Vier zijn met hun verzet tegen
te innige Europese samenwerking een luis in
de pels van de EU. Hoe kunnen we Polen,
Hongarije, Tsjechië en Slowakije beter begrijpen?
Deel 3 van een serie. Tsjechië en Europa: een
onbeantwoorde flirt.
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De fel bekritiseerde premier Andrej Babismet jonge landgenoten op de foto in Praag

inhet debat over dekwaliteit van voedings-
middelen.Watwesterse fabrikanten in
Tsjechië verkopen, is van lagere kwaliteit
danwat ze inDuitsland inde schappen
hebben liggen,meentmenigeTsjechische
consument.Havelka: ‘Het algemenege-
voel is datwedezelfdeprijzenals inDuits-
landbetalen voorproducten van lagere
kwaliteit. EenflesCoca-Coladie jehier
koopt, ziet er hetzelfdeuit als inDuitsland,
maar er zitminder suiker in.’

TSJECHEN VOELEN
ZICH GEËXPLOITEERD
Daar komtnog eenandere factor bij:
Tsjechen voelen zich geëxploiteerddoor
multinationals. ‘Ze vindendat zehetzelfde
werkdoenals huncollega’s inDuitslandof
Nederland,maar ze krijgennietmeerdan
40%vanhetDuitse salaris’, vatHavelkahet
gevoel samen. ‘Het gelddat demultinati-
onals verdienen, stroomt vervolgensTsje-
chië uit.Hier blijft niets over.’

PoliticoloogEliskaTomalova vande
KarelUniversiteit inPraagdenktdat de
volksaardbij deTsjechischeperceptie van

inFrankrijk, enburgers steldendaar vaak
dezelfde vraag: “Waaromkomenonze
leidersniet bij onsomuit te leggenwat er
speelt?”’

Deheftigheid inhet politiekedebat in
Europa iswel toegenomen, ziet Fischer
ook. ‘Deoorlog van symbolen en imago
dendertmaardoor.Het sociale nut van so-
cialemedia is somsnegatief.Maar zeggen
dat er eenkloof is tussenOost enWest, is
niet geloofwaardig.KijknaarNoord-Zuid
endediscussie over begrotingsdiscipline.
We voeren strijd over percepties zonder ra-
tionele analysewat vandaagdedag eigen-
lijk debelangrijkste kwesties zijn.’

‘HET IS EEN BEETJE ZOALS VROEGER’
JanMachacek, vóór deFluwelenRevolutie
dissident en verbondenaandeunder-
groundbandThePlastic People of theUni-
verse, zegt ‘gedesillusioneerd’ te zijn over
het politieke klimaat. ‘Sommige vanmijn
vriendenkunnenniet aanvaardendat ik
eenanderemeninghebdan zij. Ik dacht
altijddat democratie stond voorhet heb-
ben van verschillendemeningen, endat
mensenniet over je zoudenoordelenals je
toevallig anders denkt.’

Hij vervolgt: ‘Dehele politieke strijd
draait nuomgoedenkwaad,waarbijmen-
senhet antwoordopde vraagwie slecht
is niet op feitenbaserenmaar ophunei-
gen interpretatie. Als voormalig dissident
schoktmedat.Het is eenbeetje zoals
vroeger.’

‘Vroeger’ is ook een vande redenen
waaromdeEU-vraagomTsjechische so-
lidariteit bij de opvang vanmigrantenen
vluchtelingen verkeerd viel, zegt schrijver
MarekToman.Voor veelmensen is ‘soli-
dariteit’ eenbedorvenwoord,meenthij.
‘Het doet denkenaanhet communisme.
Solidariteit betekendedat je geldmoest
gevenaanCuba.Dat je uraniumexporteer-
denaar de Sovjet-Unie, zonder er iets voor
terug te krijgen.’

VitHavelka vergelijkt depertinente
weigering vandeVisegrad-landenommi-
grantenover tenemenvanGriekenlanden
Italiëmetdepuberteit. ‘Wehaddenaltijd
braaf denormenen regels vanhetWesten
overgenomen.Maarbij demigratiecrisis
steldendeVisegrad-landen voorhet eerst
zelf denorm, of blokkeerden zedie. Voor
het eerst sinds 1989konCentraal-Europa
opstaanen zeggen:wewillendit niet, nu
moeten jullie naar óns luisteren.’

‘PRAAG IS EEN LAND OP ZICH’
Die zelfverzekerdheidheeftmede tema-
kenmetdebloeiende economie, schetst
deonderzoeker. ‘InTsjechiëhebbenmen-
senhet ideedathetWestennuafhankelijk
van ze is, vanwegedegrote rol dieTsjechi-
schebedrijven spelen indeproductieke-
ten.Wedenkenhoger in te kunnen zetten
bij politiek overleg.Of dat een slimmestra-
tegie is,waag ik tebetwijfelen.’

De stoere taal vanpremierBabisnaar
buiten toemiskent daarbij dat Tsjechië
een zwaar verdeeld land is, aldusHavelka.
Alleen economischal. ‘Praag is een land
op zich. Er is eengroot verschil tussende
hoofdstad ende rest vanhet land, een ver-
schil dat veel groter is dandat tussenAm-
sterdamenhet platteland, of tussenMün-
chenende rest vanBeieren.’

Hij vervolgt: ‘Als je voordelen vandeEU
opsomt, noem jewaarschijnlijk dat je de
vrijheidhebt omte zoekennaarnieuwe
mogelijkheden, ende vrijheidomte rei-
zen.Maardat geldt hier eigenlijkmaar
voor eenkleindeel vande samenleving.
Omdatde lonenhier een stuk lager liggen
dan inDuitsland, heeft eenTsjechuit een
dorpbuitenPraag gewoonniet het geld
om indeOostenrijkseAlpenop vakantie
te gaan.Dat is alleenbereikbaar voormen-
sen inPraag.’

Visegrad-landen

Polen

Tsjechië
Slowakije

Hongarije

ZijndeVisegrad-landeneennieuwe
machtsfactor indeEuropeseUnie?
Enwat verklaart huneurokritische
gedrag?Die vragenprobeert het FD
dekomendeweken tebeantwoorden
inde serieDeWrok vanVisegrad.

20 juli
DeVisegrad Vier presenteren zich
als één blok, maar verschillen sterk.

27 juli
Slowakije zit op twee stoelen

3 augustus
Tsjechië en Europa: een
onbeantwoorde flirt

10 augustus
Buigen of barsten in Hongarije

17 augustus
EU-geld is voor Polen geen
gunst, maar een recht

24 augustus
Europamoet zich opnieuw
uitvinden

deEuropeseUnie ook een rol speelt. ‘Tsje-
chen zijn overhet algemeen sceptisch. Ze
kijken eerst naarmogelijkeproblemen,
naarnegatieve kanten. Indepolitiek is
enthousiasmemoeilijk, en scepsismakke-
lijk.’ PresidentenalsVáclavKlaus enMilos
Zemanhebbenmethunuiterst kritische
houdinghet politiekedebat langdurigne-
gatief beïnvloed, denkt ze.

‘Tsjechengedragen zich altijdhumeurig
jegensdeEU’, beaamt JanMachacek, de
baas vaneenaanpremierBabis gelieerde
denktank.Hij legt een linkmethet verle-
den. ‘Onderhet communismewashetniet
toegestaan constant publiekelijk te kla-
gen.DusnuklagendeTsjechen continu.
Dat is hunnatuur. Ze zijn sceptisch,maar
het betekentniet iets substantieels.’

Machacekgelooft niet dat dehuidige
politiekepartijen in zijn landecht anti-Eu-
ropees zijn, afgezien vande extreemrecht-
se SPD. ‘Niemandvraagt omeen referen-
dumover eenexit, iedereenbeschouwthet
EU-lidmaatschapals onomkeerbaar.Dat
we indeEUendeNavo zitten, is het be-
langrijkste baken vanonsbestaan.’

Senator en voormalig presidentskan-
didaat Pavel Fischer verklaart het gebrek
aanTsjechische liefde voorEuropauit een
gebrek aandebat over deEuropese samen-
werking vóórde toetreding vanTsjechië
tot deEU. ‘Inde jarennegentig ginghet
eromte voldoenaandeEuropese stan-
daarden.Daarwas geendiscussie over, het
was eenrichtingsverkeer.’

‘We levengezamenlijk,maar geschei-
den’, zegt Fischer over de relatie Tsje-
chië-EU. ‘Maar:wehebbenhier geen
Matteo Salvini (de leider vande rechts-na-
tionalistischeLega in Italië, red.). Zo slecht
zijnweerhier ookniet aan toe. Als ikdeel-
neemaandebatten, zijnmensenuitein-
delijk helemaalniet zo sceptisch. Als ze
het grote plaatje zien, vragen ze: “Waarom
doet ‘Europa’ nietmeer, enwaarom leg-
gen jullie het niet beter uit?”Dat speelt in
veelmeer lidstaten. Ikwas ambassadeur
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“
‘Onderhet communisme
washetniet toegestaan
constantpubliekelijk te
klagen.Dusnuklagen
deTsjechencontinu.
Dat ishunnatuur’
Jan Machacek
hoofd van een aan premier Babis
gelieerde denktank a Vervolg op pagina 26
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Cultureel is er ook verschil. Politici zoals
premierBabis enpresidentMilos Zeman,
diehun stemmenvoor eenbelangrijk deel
ophet plattelandhalen, zetten critici van
de regering telkensneer als het ‘Praags
café’, eenplek ‘waarmensendeheledag
intellectueel zitten tewezen eneindeloos
gesprekken voerendie tot niets leiden’,
legt JanMachacekuit.

Hetwegzetten van critici als ‘het Praag-
se café’ riekt naar de tijd van voor 1989.
Het communistisch regime schilderde
dissidentenaf als ‘corruptedronkaards,
betaalddoorhetWesten’, zegtMarekTo-
man. ‘Bij deomwentelingwashet heel
moeilijk voormensen te accepterendat zij
gingen regeren.Dekrantenhadden voor
de revolutie VaclavHavel neergezet als een
drugsgebruiker, een rijkeluiszoontje.’

Mensengeloofdendatniet per definitie,
zegt Toman. ‘Maar als je onderdergelijke
ideologischedruk staat, kruipen zulke
beeldenonder jehuid. Enhet typerende
beeld vandedissidentwas van iemand
in eenMercedes, die uit hetWestengeld
krijgt omniets te doen, terwijl wíj elkedag

naarde fabriekmoeten.’
Zelf voerdehij als student actie tijdens

deFluwelenRevolutie. Vlakdaarna ginghij
de regio in, enmaaktenaar eigen zeggen
een verbijsterende ervaringmee. ‘Iedereen
wasplotsklaps voordemocratie en vrijheid!
Hoewasdatmogelijk?Eerstwarenal die
mensenheel passief geweest; ik dacht dat
ze gewoondedagen trachtendoor te ko-
men, zonder een echtewenshun leven te
veranderen. Ze sliktendepropaganda, de-
denniks. En vanaf het eneopanderemo-
ment stonden zemet vlaggen te zwaaien en
te schreeuwendat ze vrijheidwillen.’

‘Het communisme reduceerde volwas-
senen tot kinderen’, redeneert Toman. ‘Ze
haddenweinig ruimteomzelf te beslissen.
Endanwas er de traditie dat de regeringde
prioriteiten telkens veranderde, endemo-
raliteit. Dushet enemomentwas Joegosla-
vië onzebeste vriend, het anderemoment
onze grootste vijand. Endat in eenpaar
jaar tijd.’

Indie context is de scepsis over deEU
goed tebegrijpen. Toman: ‘Het is een
rampals jemensen leert niets enniemand
te vertrouwen, enalleenophuneigen voor-
spoed laat letten.Dat kaneen samenleving
vernietigen.’

Een van zijnboekenheet Lof vanhet op-
portunisme engaat over deplaatswaarhij
werkt, hetCzernin-paleis. Indatwerkbe-
schrijft hij dehistorische gebeurtenissen
inhetmonumentale gebouwvanuit het
perspectief vanhet paleis zelf. De val van
Masaryk,maar ookhet opereren vande
naziRichardHeydrich vanuit hetCzernin
passerende revue.

Afgezien vandehistorische feiten laat
Tomanhet paleis lonkennaarde tegen-
overgelegenbarokkekerk vanhet Loreta-
klooster.Ondankshet geflirt zal de ruimte
tussenhenaltijdblijven, beaamtde schrij-
ver-diplomaat grinnikend.

Misschiengeldt dat ookwel voorde rela-
tie tussenTsjechië endeEuropeseUnie.

Volgendeweek:
Buigenofbarsten inHongarije

“
‘Bij demigratiecrisis
konCentraal-Europa
voorhet eerst sinds
1989opstaanen zeggen:
wewillendit niet,
numoeten jullie
naar óns luisteren’
Vit Havelka
denktank Europeum
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