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Manoeuvreren in 
multilateraal verband

De manier waarop Nederland zich in augustus van dit jaar 
op de vluchthaven van Kaboel de les liet lezen door de 
Amerikanen toont de mate waarin Nederland nog zoekend 
is in haar houding vis-à-vis de Verenigde Staten met alle 
consequenties van dien. Tegelijkertijd is het juist Sigrid 
Kaag, die verantwoordelijk was voor het debacle in Ka-
boel, die er recent toe op heeft geroepen dat Nederland 
de leiding moet nemen in de Europese Unie. Dit is in lijn 
met meerdere beleidsstukken waarin enerzijds wordt ge-
pleit voor een gereduceerde afhankelijkheid van de Ver-
enigde Staten en de NAVO en meer nadruk op Frans-Duit-
se initiatieven en EU-samenwerking en anderzijds wordt 
gesuggereerd om EU-NAVO-samenwerking te intensiveren 
om zo externe dreigingen, zoals van Rusland, China en 
cybersecurity, het hoofd te bieden.1 Het is daarom inte-
ressant om te onderzoeken hoe Nederland zich in een 
vergelijkbare crisissituatie tot andere multilaterale orga-
nisaties verhield, met name ook tot de NAVO en de Euro-
pese Unie. Wellicht kunnen daaruit ook lessen getrokken 
worden voor het heden. 

Begin jaren tachtig bevond Nederland zich in een verge-
lijkbare spagaat tussen de Europese Gemeenschap (EG) 
en de NAVO en stonden Europese veiligheid en diplomatie 
ook onder druk. Zowel de Sovjetinterventie in Afghanistan 

in december 1979 als de opkomst en het neerslaan van 
de vakbeweging Solidarnosc in Polen zetten de verhoudin-
gen binnen Europa en de betrekkingen met de Verenigde 
Staten op scherp. Hetzelfde gold voor de Euromissile-cri-
sis. Om te onderzoeken wat de prioriteiten van de Neder-
landse regering destijds waren in multilaterale samenwer-
king onderzoek ik aan de hand van recent vrijgekomen 
archiefmateriaal de opstelling van Nederland binnen de 
Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 
(CVSE), de voorloper van de OVSE. Niet alleen was deze 
conferentie zelf multilateraal, met als deelnemers alle vijf-
endertig Europese landen (oost, west, neutraal en niet-ge-
bonden), de Sovjet-Unie, Canada en de VS, maar binnen 
deze conferentie bevonden zich ook verschillende multi-
laterale lagen, zoals aan westerse zijde tegelijkertijd de 
NAVO en de EG, die beiden hun eigen overlegstructuren 
hadden, en aan oosterse zijde het Warschaupact. 

In dit artikel staat de wijze waarop Nederland zich in dit 
kader tot de NAVO en de EG verhield centraal, dus het is 
geen verhandeling van de CVSE-verhandelingen an sich. 
Voor een klein land als Nederland was de CVSE een be-
langrijk instrument om zijn stem te doen gelden. De toen-
malige Nederlandse premier, Joop den Uyl, benadrukte in 
een reflectie over de CVSE-onderhandelingen dat “one of 

Multilateralisme in haar huidige vorm staat onder druk. Hoewel de koers van de Amerikaanse president Joe Biden 
enige hoop geeft op een herwaardering van multilaterale samenwerking, zijn alle panelen aan het schuiven. In de na-
sleep van de Brexit, de nieuwe alliantie tussen Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten (AUKUS) en 
de verkiezingen in Duitsland zal ook Nederland zich verder moeten herpositioneren op internationaal niveau. Juist voor 
een klein land als Nederland is multilaterale samenwerking van het grootste belang, want daar kan het zijn stem laten 
gelden. Het Nederlands buitenlandbeleid lijkt, ook gezien de onderwerpen van de immer slepende kabinetsformatie, 
echter niet een hoge prioriteit te zijn. Dat is een gemiste kans, want Europese veiligheid en diplomatie staan sinds het 
begin van de crisis in Oekraïne aan alle kanten onder spanning. 
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the interesting aspects of the conference has been that 
its proceedings were not dominated only by the larger 
states among us. On the contrary, several small countries 
have assumed a role in the Conference which outweighs 
their geographical size.”2

NEDERLAND IN JAREN ZEVENTIG
De eerste fase van de CVSE begin jaren zeventig viel 
samen met de toetreding van het Verenigd Koninkrijk en 
Denemarken tot de EG, wat tegelijkertijd een impuls was 
voor de EG-landen om hun buitenlandbeleid gezamenlijk 
vorm te geven door middel van Europese Politieke Sa-
menwerking (EPS). Deze fase is met name bekend van-
wege het Helsinkislotakkoord uit 1975, waarin zowel de 
mensenrechten (een westerse eis) als de grenzen wer-
den vastgelegd (een Oost-Europese eis). Het was echter 
ook de proeftuin voor Europese Politieke Samenwerking. 
Aangezien de Amerikanen zich in eerste instantie afzijdig 
hielden van de CVSE, hadden de EG-landen ruim baan 

om hun samenwerking te intensiveren. Dit was voor de 
Nederlandse delegatie van groot belang. In een tijd van 
détente werd de nauwe samenwerking tussen de negen 
lidstaten van de EEG een van de “meest verheugende 
uitvloeisels” van de CVSE genoemd.3 

Sterker nog, de Oost-Westdialoog was ondergeschikt aan 
Europese samenwerking. In de codeberichten werd bena-
drukt dat de multilaterale dialoog van de CVSE zich niet 
sneller zou mogen ontwikkelen dan de West-Europese 
politieke samenwerking. Die samenwerking bleek dusda-
nig een doel op zich dat de Nederlandse delegatie strikte 
instructies kreeg om nooit een “minderheid van één” te 
vormen ten aanzien van zijn westerse bondgenoten. Hoe-
wel de Nederlandse delegatie binnen de EPS wel degelijk 
haar eigen positie innam ten aanzien van bijvoorbeeld 
mensenrechten, waren de instructies in bredere zin om 
een “ferme, zij het niet te opvallende houding” in te ne-
men. Dit werd door andere delegaties niet altijd op waar-

De Euromissile-crisis speelde een belangrijke rol in de enigszins bekoelde relatie van veel Europese landen met de Verenigde Staten begin jaren tachtig. Afgebeeld staat het 
antikernwapenprotest van November 1981 op het Museumplein in Amsterdam (foto: Rob Bogaerts / Wikimedia Commons / CC0 1.0 Universal)
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de geschat. Zo stelden de Britten dat “[f]or all their tough 
noises in the meetings of the Nine [EC] and the Fifteen 
[NATO], the Dutch were for the most part unwilling to ex-
pose their views in discussions with the East.”4

Nederland had zichzelf echter wél op de kaart gezet als 
een voorvechter van Europese Politieke Samenwerking en 
Den Uyl wees terecht op een van de voordelen van multila-
terale samenwerking: kleinere landen delven in dergelijke 
verbanden minder gauw het onderspit. Hoewel Nederland 
behoedzaam opereerde binnen de EPS, had het wel dege-
lijk een aantal doorslaggevende voorstellen gedaan over 
onder andere de Brezjnevdoctrine en de uitwisseling van 
cultuur en literatuur. Ook tijdens de vervolgconferentie in 
Belgrado (1977-78) voer Nederland een betrekkelijk Euro-
pese koers. De kritische houding richting de Amerikanen 
was des te opvallender gezien het feit dat de toenmalige 
minister van Buitenlandse Zaken, Max van der Stoel, be-
kend stond om zijn atlanticisme.

NEDERLAND ALS BRUGGENBOUWER
De houding van Nederland veranderde zodra de betrek-
kingen tussen de supermachten weer op gespannen voet 
kwamen te staan. In tijden van ontspanning kon Neder-
land het zich permitteren om zich met name op EPS te 
richten, maar zodra de Sovjet-Unie in december 1979 Af-
ghanistan binnen was gevallen, de Euromissile-crisis de 
betrekkingen met Moskou op scherp zette en het begon 
te rommelen in Polen, richtte Nederland zijn blik toch weer 
meer op de Verenigde Staten. In dit complexe spannings-
veld begon de derde CVSE-vervolgconferentie in Madrid 
(1980-83).

Tijdens deze conferentie ging Nederland een nieuwe, voor 
een klein land, invloedrijke rol spelen. Nederland ging zich 
vooral inzetten voor de goede verhoudingen tussen de ne-
gen EG-landen en de vijftien NAVO-landen en meende dat 
de “demonstratie van eensgezindheid” op dat vlak instru-
menteel was voor het feit dat de Sovjet-Unie zich in de na-
sleep van de invasie in Afghanistan betrekkelijk gedeisd 
hield.5 De handhaving van de band tussen de Europese 
gemeenschap en de Atlantische bondgenoten was ook de 
prioriteit van de Nederlandse delegatieleider, Frans van 
Dongen. Die werd al vrij vroeg in de conferentie op de 
proef gesteld, aangezien de Fransen en de Amerikanen 
het met elkaar oneens waren over het Franse voorstel 
voor een Europese ontwapeningsconferentie.

Voor Nederland zou een Frans-Amerikaans schisma “het 
slechtst denkbare scenario voor Madrid […] betekenen 
en sommige bondgenoten, w.o. Nederland, voor zeer ern-
stige problemen plaatsen.” Om dit te voorkomen probeer-
de de Nederlandse delegatie haar “tegenpool” Frankrijk 
binnenboord te houden en tegelijkertijd haar positie als 

loyale partner in het Atlantisch bondgenootschap te ge-
bruiken om “in Washington welwillend gehoor te krijgen 
voor een gemeenschappelijk Europees standpunt.”6 Hoe-
wel de CVSE aanvankelijk bedoeld was om bruggen te 
bouwen tussen Oost en West, lag de Nederlandse priori-
teit bij het faciliteren van de West-Westsamenwerking. In 
Nederlandse ogen kon alleen westerse eensgezindheid 
de Sovjet-Unie in toom houden. 

Nederland trachtte keer op keer “scheurtjes in het be-
ton van het westerse huis” te lijmen en met succes.7 
Uiteindelijk was niet alleen de Nederlandse bemiddeling, 
maar ook de noodzaak van een gesloten front voldoende 
om tot een overeenstemming te komen over het Franse 
voorstel voor een ontwapeningsconferentie. In december 
1981 leken alle lichten daarom op groen te staan voor 
het concluderen van een slotdocument: ook Oost en West 
waren nagenoeg tot overeenstemming gekomen over een 
ontwapeningsconferentie, wat een reeds langgekoesterde 
wens was binnen het Warschaupact. In ruil daarvoor de-
den de Oost-Europese landen ook een aantal concessies 
op het gebied van mensenrechten. Ondertussen was de 
situatie in Polen echter zodanig uit de hand gelopen dat 
de Poolse partijleiding op 13 december 1981 besloot de 
vakbeweging Solidarnosc vleugellam te maken door de 
staat van beleg af te kondigen. In westerse ogen was dit 
ook onder druk van de Sovjet-Unie gebeurd, wat de ver-
houdingen dusdanig onder spanning zette dat er van een 
slotdocument geen sprake meer kon zijn.

Het toegenomen dreigingsbeeld leidde ertoe dat Ne-
derland weer een stukje dichter naar de VS toeschoof. 
De delegatie meende dat niet de CVSE, maar de NAVO 
“het forum [was] waarin de westerse landen hun beleid 
[moesten] coördineren” en ondersteunde het Amerikaan-
se standpunt dat er na de gebeurtenissen in Polen geen 
sprake meer [kon] zijn van “business as usual.” Enerzijds 
was het een Nederlandse prioriteit om de Oost-Westdia-
loog juist in tijden van crisis te handhaven door de CVSE, 
anderzijds kreeg de delegatie directe instructies uit Den 
Haag om de NAVO-EG-verhoudingen te bevorderen door 
“bilateraal contact te zoeken met Kampelman”, de Ame-
rikaanse delegatieleider. Het feit dat Nederland steeds 
een direct lijntje naar Washington had was opvallend voor 
zo’n klein land. De Amerikanen zelf hadden echter ook 
belang bij het Nederlandse streven om de NAVO en de EG 
op één lijn te krijgen. Binnen alle multilaterale lagen in 
de CVSE probeerde Nederland dus juist door middel van 
bilaterale contacten met een van de supermachten zijn 
eigen prioriteiten te verwezenlijken, namelijk “het behoud 
van westelijke cohesie en gevoel voor realiteitszin.”8

Zelfs toen Nederland in de slotfase van de conferentie in 
1983 voorzitter was van de Europese Politieke Samen-
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werking verkoos het “om een breder draagvlak te schep-
pen door uitbreiding tot de 16 [NAVO-lidstaten] en, mo-
gelijk, ook de neutralen.”9 Daarbij waren de Nederlandse 
voorkeuren, bijvoorbeeld rondom mensenrechten, onder-
geschikt aan compromisbereidheid. Het was juist deze 
bereidheid die er ook op grotere schaal toe leidde dat 
er in september 1983 alsnog een slotdocument gete-
kend kon worden waarbij zowel de menselijke dimensie 
omtrent mensenrechten en onderlinge contacten (een 
westerse eis) als de veiligheidsdimensie (een Oost-Euro-
pese prioriteit) aan bod kwamen. De Nederlandse rol als 
bruggenbouwer was dus wel degelijk van belang voor het 
welslagen van de CVSE.

DE JAREN TACHTIG EN HET EINDE VAN DE KOUDE OORLOG
Een van de directe resultaten van de CVSE in Madrid was 
de Europese Ontwapeningsconferentie, die van 1984 tot 
1986 in het neutrale Stockholm plaatsvond. Deze confe-

rentie wordt over het algemeen als een succes gezien, 
waarin onder andere de weg voor het Intermediate-Ran-
ge Nuclear Forces verdrag in 1987 werd geplaveid. Toch 
werd de conferentie uiteindelijk gedomineerd door de su-
permachten, die op het gebied van veiligheid nog altijd 
een gezamenlijk monopolie leken te hebben. Dit was het 
Europese Parlement een doorn in het oog en druiste in 
tegen een resolutie uit juli 1985, waarin het Europese 
Parlement aandrong op de ontwikkeling van een Europees 
veiligheidsconcept alsmede een “eigen standpuntbepa-
ling” van de EG-leden op de ontwapeningsconferentie te 
Stockholm. In de nasleep van de Stockholmconferentie 
nam het Europees Parlement daarom een resolutie aan 
waarin het eiste dat de lidstaten gezamenlijk opereerden 
opdat ze als “gelijkwaardige partner” van de VS konden 
optreden.10

Ondertussen voer Nederland tijdens de vervolgconferen-

De Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) vormde een belangrijke basis voor Europese politieke samenwerking, met name vanwege de relatief afzijdige 
houding van de Verenigde Staten. Op deze foto staat de toenmalige Amerikaanse president Gerald Ford die tijdens de CVSE-conferentie in Helsinki in 1975 de zaal toespreekt 
(foto: White House Photographic Office / Wikimedia Commons / Public Domain)
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tie in Wenen (1986-89) juist een opvallend onafhankelijke 
koers. Met het aantreden van Sovjetleider Mikhail Gor-
batsjov in 1985 en het afnemen van een concrete veilig-
heidsdreiging vanuit Oost-Europa, stelde Nederland zich 
een stuk assertiever op jegens de Verenigde Staten. Op 
de vervolgconferentie in Wenen was Nederland nog erg 
sceptisch over de drijfveren van Gorbatsjov en nam daar-
om het voortouw voor het creëren van een instrument om 
meer druk op de Oost-Europese landen te kunnen uitoe-
fenen voor het naleven van de mensenrechten. Een geza-
menlijke opstelling werd zelfs gezien als een verwaterde 
opstelling. De Nederlandse delegatie wilde geen water in 
de wijn doen voor een milder Deens voorstel, maar steun-
de een veel radicaler Amerikaans voorstel in de veron-
derstelling dat het toch zou worden afgewezen. Het Ne-
derlandse voorstel zou dan kansrijker zijn. Tegelijkertijd 
onderhandelde de Nederlandse delegatie direct met de 
neutrale landen, zoals Oostenrijk en Zwitserland, en ge-
bruikte het zelfs een ontmoeting met Gorbatsjov en de 

minister van Buitenlandse Zaken, Eduard Shevardnadze, 
in Moskou om haar positie te versterken. De afgenomen 
veiligheidsdreiging en het veranderde Sovjetregime leken 
Nederland meer ruimte te geven om te manoeuvreren. 

Toen het Nederlandse voorstel in aangepaste vorm in het 
slotdocument van de conferentie in Wenen terecht kwam, 
pleitte Nederland er echter met succes voor dat een werk-
groep binnen de Europese Politieke Samenwerking zich 
zou buigen over het in praktijk brengen van dit mechanis-
me. Nederland leek zich hiermee uiteindelijk toch achter 
de resoluties van het Europese Parlement te scharen, 
door de uitwerking van het mechanisme terug te brengen 
in de Europese schoot. In de nasleep van de conferentie 
in Wenen bleek deze Nederlandse prioritering nog duide-
lijker. Terwijl de communistische regimes in Oost-Europa 
één voor één omvielen, keerde Nederland zich ongekend 
expliciet tegen Amerikaanse inmenging. De Amerikaanse 
delegatie vreesde tijdens de CVSE-milieuconferentie in 

Tegenwoordig wordt Nederland niet gezien als een voorloper in de multilaterale samenwerking tussen de VS en Europa. Beleidsstukken geven echter aan dat Nederland in 
het verleden een leidende rol wilde nemen binnen de trans-Atlantische relaties. Afgebeeld staan de huidige secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg en demissionair 
minister-president Mark Rutte tijdens een bezoek van Stoltenberg aan Nederland in 2018 (foto: NATO North Atlantic Treaty Organization)
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Boedapest in 1989 dat overleg binnen de EG ten kos-
te ging van NAVO-besprekingen en vroeg om “assurance 
of the ec states that the nato caucus will remain the pri-
mary forum for csce consultations.” In plaats van deze as-
surance stond Nederland erop dat de Franse President 
van de Europese Gemeenschap, Jacques Delors, twee 
naambordjes zou hebben: één met ‘Frankrijk’ erop en de 
ander met ‘Europese Gemeenschap’. Het Amerikaanse 
compromisvoorstel om beide rollen op één naambordje te 
vermelden was acceptabel voor alle EG-lidstaten behalve 
Nederland. Terwijl de andere lidstaten akkoord gingen en 
vonden dat Nederland “dramatiseerde”, werden de ove-
rige EG-lidstaten als “schijtebroeken!!!” geclassificeerd 
in de marge van de desbetreffende documenten in Den 
Haag.11

Tegelijkertijd zond Nederland richting de VS duidelijke 
signalen uit dat de NAVO de hoeksteen was van het Ne-
derlandse defensiebeleid, dus zodra veiligheid centraal 
stond bleef Nederland een Atlantische koers varen. In de 
nasleep van de val van de Berlijnse Muur, op 9 novem-
ber 1989, en de Malta-top tussen Gorbatsjov en de Ame-
rikaanse president, Ronald Reagan, was het echter de 
Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Hans van 
den Broek, die binnen het NAVO-overleg voorstelde om 
niet de NAVO en Warschaupactlanden, maar de vijfender-
tig CVSE-lidstaten het verdrag inzake Conventionele Strijd-
krachten in Europa (CSE) te laten ondertekenen. Waar 
Nederland de CVSE aanvankelijk leek te zien als platform 
om het westerse kamp te verenigen, gebruikte Nederland 
de pan-Europese organisatie aan het eind van de Koude 
Oorlog als instrument om Oost en West te verenigen. 

Dit bleef niet zonder effect: het ondertekenen van het 
CSE-verdrag, en daarmee ook de bezegeling van het ein-
de van de Koude Oorlog, werd een integraal onderdeel 
van de CVSE-top in Parijs op 19-21 november 1990. Hier-
door werd de Koude Oorlog in pan-Europees verband be-
eindigd, waardoor de angel uit het Oost-Westconflict werd 
gehaald. De CVSE bleef een prioriteit voor van den Broek, 
die in begin jaren negentig tijdens de tweede CVSE-top 
in Helsinki nog twee belangrijke voorstellen deed om de 
slagkracht van de organisatie te vergroten: de instelling 
van een Hoge Commissaris inzake nationale minderhe-
den en het voorstel om de CVSE de mogelijkheid te bie-
den om in crisissituaties een beroep te doen op militaire 
ondersteuning door de NAVO. De toenmalige delegatielei-
der, Bert Veenendaal heeft deze “ambitieuze voorstellen 
[…] met de grootste moeite door het plenum weten te 
slepen [..] onder hardnekkig Frans verzet.” Zijn observatie 
dat Nederland “een actieve, op consensus en resultaat 
gerichte positie” innam doet denken aan de houding van 
Nederland tijdens de CVSE-onderhandelingen in Madrid.12 

VANDAAG DE DAG: NATO FIRST?
Nadat de CVSE was omgedoopt tot de Organisatie voor 
Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) overspeel-
de Nederland echter zijn hand. Een initiatief van de Neder-
landse minister van Buitenlandse Zaken Pieter Kooijmans 
en zijn Duitse collega Klaus Kinkel uit 1994 om de ‘OSCE 
first’ te plaatsen werd ondermijnd door de Amerikanen. 
Waar van den Broek in zijn voorstel juist de NAVO de 
CVSE binnenhaalde op militaire gebied, leek Kooijmans’ 
voorstel de NAVO buitenspel te zetten. Dat ging de Ame-
rikanen te ver. NATO first bleef en blijft tot op heden het 
devies. Daarmee is er ook een kans gemist om de OVSE 
een meer centrale rol in de Europese multilaterale diplo-
matie te laten spelen, zoals de toenmalige OVSE-troika in 
2016 nogmaals bepleitte. Het pan-Europese forum, dat 
Veenendaal in een mailwisseling met mij bestempelt als 
destijds “levendiger, spontaner en meer toekomstgericht” 
dan de NAVO, is naar de achtergrond verdwenen, en de 
nadruk is komen te liggen op multilaterale organisaties 
– zoals de NAVO en de Europese Unie – die slechts een 
deel van Europa vertegenwoordigen. 

Het enthousiasme dat Nederland in de eerste helft van 
de jaren negentig voor de CVSE/OVSE tentoonspreidde 
lijkt ook verdampt. De prioriteiten lijken veeleer op die van 
begin jaren zeventig, toen Nederland Europese Politieke 
Samenwerking prioriteerde boven de CVSE. Desalniette-
min geldt net als tijdens de Koude Oorlog dat Nederland 
in tijden van crisis toch nog het meest op de Amerikanen 
leunt, met vestrekkende gevolgen zoals de desastreus 
verlopen evacuatie van Nederlanders uit Kaboel deze zo-
mer. 

Tegelijkertijd kan worden geconcludeerd dat de positie 
van Nederland als bruggenbouwer tussen de NAVO en de 
EG in de eerste helft van de jaren tachtig Nederland geen 
windeieren heeft gelegd. Nederland wist met succes te 
laveren tussen Europese en Amerikaanse belangen en 
op die manier zijn Europese en trans-Atlantische benade-
ring met elkaar te verenigen. Het viel ook de Amerikanen 
op dat Nederland “a willingness to play a leadership role 
amongst the Western European countries” op zich had ge-
nomen en als zodanig “a major role in European security 
affairs” wilde spelen.13 Tegelijkertijd schroomde Neder-
land, nadat het zijn positie op die manier versterkt had, 
niet om ook een kritische houding richting de Verenigde 

Juist voor een klein land als Nederland is 
multilaterale samenwerking van het grootste 
belang
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Staten aan te nemen of binnen Europees verband het 
voortouw te nemen, al neigde Nederland daar niet toe in 
tijden van spanning. 

De huidige aanbevelingen om enerzijds meer in te zet-
ten op Europese samenwerking om de afhankelijkheid 
van de Amerikanen te reduceren en anderzijds juist ook 
EU-NAVO-samenwerking te promoten om externe dreigin-
gen het hoofd te bieden lijken dan ook zinvol. Als oudge-
diende in beide organisaties heeft Nederland juist ook 
door zijn formaat de mogelijkheid om een belangrijke 
spilfunctie te bekleden. Als zodanig kan Nederland niet 
alleen zichzelf beter op de kaart zetten, maar ook een bij-
drage leveren aan Europese veiligheid en samenwerking 
op meta-niveau. Wellicht kan Nederland een meer leiden-
de rol in de EU spelen waarbij ook meer oog komt voor de 

rol van de OVSE, wat immers de enige organisatie is waar-
in álle landen die Europese veiligheid en samenwerking 
weer op de rails kunnen en moeten krijgen verenigd zijn.

ANALYSE
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