
In hct rcccntc NAVO-dehat zatcn cle

nwnten, die hcrinncrdcn aan de lal-.tc 

pcriode uit de gesclw~deni<. van de ecn

cntwinlig<.te ccuw. "Lif>f>u-Silcziil i, nol 

ll'orlh I he l>onc1 of 11 lirilisl> 10/din" Waarom 

ccn vcilighctd-.;garantie algcvcn aan 

morzelige volkeren en volkJe<. en vcrat 

gclcgcn n1ccrvoudig gcclaimdc gchic

dcnc Lnkclc maanden later zou de ge

schicdenis zeit met hct mecsl hlocdige 
1
doaron1' hct antwoord gcvcn 

De opkomst van het 
neo-nationalisme in ons land 
C:entraal ondcrwcrp van de verkie

zing-;<;triJd ir1 I 'J'JH zal worden hct nco

nationalisme van de VVD. ZckcL ccn 

gedeeltc van de achtcrhan van de hui

dige Ieiding knarsetandt hr1 hct opge

vcn van de traditionelc po<;itic van dcze 

bewcging, die ')Ofll'-; in door'ilaggevendc 

mate haar <.tempe! kon zcttcn op die 

tcgelqkertiJd pro-Europc<.c en pro

Atlanti<.che rol van om land [en ander 

gedcclte zal op hoge toon achter de 

VVD-Ieicling gaan <.taan en door -;teeds 

harder te roepen hopcn, clat de eerderc 

cigcn uit<-.prakcn vcrgctcn worden. We 

hchhen daar be-.chamencle voorheclden 

van ·u,·r;" ,,·url>cr /'<~rknucnls lo cxf>rc\1 

i/JflljOn))il/ lll!>l>orl /or 1/>c C<ldy IC\01/Ilf<i Cll

f<m}CIIICIII of NAT()" zei de Noorcl 

Atlantischc Raacl in mci vorig jaM, en 

were! daann cnthou-.ia<.l bijgcvallen 

door mcn1g VVD-algcvaardigcle 

J\1aar- ja, al-; je de kermeliJkc kloot ziet 

tu<;<.cn hct oordeel van 'Haeg-.che krin

gen' en de in opiniepcilrngcn tot uit-

drukking komcnde volk-.c pcrceptic van 

"eindcltJk ecn<. icmand, drc dudt tc vra

gcn, wat cins hclang hiJ dat aile-. r-.'" 

dan r<. cr vccl mocd voor nodig om te 

rehcllcrcn. 

Het loont kermelijk om de urtgang<.

puntcn, die een halve ccuw hcpalcncl 

zijn gcwcc'-lt voor onzc intcrnationalc 

posrtioncring, ler cli<;cu<;<;ie le '>lei len. In 

de verkiezrng<,<,lrijd voor de provrncialc 

<;tatcn ging het om de rccluclre van 

onzc unlwikkcling-.hulp en de aan

<;chcrping van het a-.ielhclcid. In de ko

mcncle verkiczing<,<,trijd zal het gaan 

on1 de n1atc, waarin wij in hct gcztJ

menliike hrrope<.c huitcnland-.c hcleid 

uit de vrqhlijvcndheid wtllcn trcdcn, ol 

wiJ door de rnvocring van de 'euro' ecn 

<.tuk autonomic op hnanciccl-econo

mi<;ch tcrreitl wrllcn inlcvercn, t.wc

derom I over de hoogtc van de ont

wikkeling-;hulp over toclating<.hclcid 

vr-ccmdelingcn, over de intcgratiepm

hlcmatiek. over onze clcclname aar1 vrc

de-.opcratie<., over de uithreicling van de 

NAVO. Zo nu en dan nog ccn hectic 

appcllcrcn aan anti-Durt<.c <.entimenlen 

kan daarhiJ ook geen kwaad 

Denk aan hct zogcnaamd citeren door 

de VVD-Icider van de woordcn van 

Bond-.kaml'lier Kohl bij dicn' aanvaar

ding van een crcdoctoraat in l.euven. 

llolke-,tcrn prc'>tet:rdc her ecn vrede-.op

roep te vcrdraaicn tot cen gcweld-.drei-

Hct dchat van de algclopen wckcn over 

de NAVO was voor ck VVD nodig om 

( I l\' "<J7 



de verkiczing<.,-,trijd tc kunncn ingoan 

met al, ondertoon, ol llli'>'>chien wei 

hoventoon Nederland, let op uw 

cigcn -- <.,aeck! 

f-lct lirkt wei al,oi de VVI) zich voor

hucidt op L'Cil vcrkiczing<,<,triid mel al'> 

ondcnoon ;\I die frat'>en en 11-lll'>el, 

van de '>Octaal-democrali'>che en chrt'>

tell-clemocratl'>che ·,o(ties' va11 de algelo

pen decennia hchhcn om op ce11 pad 

gehracht. waarop we a[, Nednland nict 

vcrdcr moctcn gaan. Braal i-.; gcnoeg en 

het "11u de hoog'>tc tijcl om Jan het be

houd van onze eigen idcntiteit tc den

ken. aan de VLT<.,tcrking van on-.; belong, 

oon de tcrugkccr naar dat land, waar de 

zake11 op orcle warcn, proper, vool·,pel

hacr en de '>tl·aat van de Am'>lerdam'>e 

koopman - de Hnengracht - men in 

oanzicn wo.., dan de Kcizcr~grocht. 

L:r '>taat llltll">en mecr op het '>pel dan 

een 'Lnd-III,Ic' overw11111111g van de 

VVD l:n ciJt hctrcft volgem 11111 de 

vraag met welke gronclhoud1ng de 

1\ederlanche '>Jmenlcv1ng de volgcndc 

ccuw 1ngaJl. Zettcn wiJ on<., nJoorlogse 

helcicl van luropeani<;ering c11 interna

tionali'>mc voort. op cc11 moment cbt 

hct crop Jan komt om "de ecuw te win

nen, of te vcrliezen"~ Houclen w1j va<;l 

Jan d1e '>cdert midden iarc11 ze'>tlg ook 

onder i1wloed van de knken gew<n

teldc notie, clat ook een ve1Te 11aa<,te 

mirn hroedn i,: 01 con'>lateren wir, dat 

de JutOillZlti<.,Jllcn v<Jn glohztli..,cring en 

de onmacht om vcrdcr weg orcle tc 

'cheppe11. V<Hll·al moeten lcidcn tot het 

op orck hrcngcn van hct cigen herken

hare hu": 

Spoken: lk <;[ult 111et uit, data[, puntjc 

hir paaltre komt, de Angcl,ab~'>ch geo

l'ii'nteerde lctclcr va11 de liheralcn, 111et 

tot ecn echte 'm/1/,.,,k' van de naoor

log<,c NederiJnd<,e pmitioncnng wil 

kon1en, en de h1-cdc gevoelcm in de 

( IJV 1 ''~ 

NedcriJnd<;e '>Jillenlcving primai1· voor 

clcctoraJI gevv'in gchruikt. llloar hct j.., 

zccr de vraag, ol de opgcrocpcn en gc

...rinlulcerdc gcvoclen-.; don nog hc

hecr<;hJcr ZIJil In de ziel van de 

Nederland"· hurgcr hedt Jltijd al ecn 

..;punning gczctcn tU')<.,CJl hct hcimwec 

naM hct veiligc thut'> tu<;<;en Duincn e11 

Dutt<;cr<; c11 de nieuw,gicrigheicl naar 

wat cr over de ei ndcr daagt "NI/PI!}dn' 

"""'''" r<l "Die '>pJnning kan jui<,t in een 

rcactie op de over om heen clcncle

ITndc gloholi'>ering en de onzckcrheid 

vJn de LumpeJni'>cring gemJkkelirk in 

ecn ·,,,fe,.II.i iso/.,tioll' neer<,laJn 

Bir een nog myJicre VVD-participatic 

in cen volgend kJhinet zullcn we in ie

clcr geval rekcning mocten houden met 

Jfwezigheid van initiatieven, die de 

F:umpcse ecnheid vcrdiepen, met ecn 

vcrclere 1-ccluctie van ontwikkeling'>hulp 

twaar hlijvcn de Jctiegroepcn;·, hir ecn 

Jangescherpt J'>iclhclcid, hij een zecr 

grote tcrughoudendhcid tcrzakC' wc

dc,opei·Jtie'>. 1\linister Voorhocvc zul

len we 111 ieder gcvJI in cen volgencl ka

hrnet nict tnug zicn. Hct einde, of cit' 
dra'>tische reductic van het voor de 

bat<;[(' clcccnniJ zo kenmcrkende intcr

natic)naiJ<.,mc""' 

lr zij11 andnc Ianden, waJr cenzellde 

proce<, heeft plaJhgevonckn. DC'nk JJil 

C:Jnacla, en Au,tr·alic 

De verkeerde antwoorden 
De verleiding I'> groot om aileen lllJJr 

in cmotionclc en morclc termen die 

tcndcm tc gaan hc<;trqdcn Som<; i<; her 

effect clan Jllccn maal· avcrcchh. Denk 

Jan de provinciJic '>lJtcnvnkiezingcn 

van lWCC' jJar gcleden Andncn vcrkic

zcn her Z\vijgcn, omdat aan Europa. 

ontwikkelingshulp en vredesmt'>SiC<; 

toch gccn - clcctmJic- eer i<; tc hcha

lcn Ook die hcnaclering i'> nict vcr<;tJn

dig. Ze i'> ee11 heet1c IJI, maal· ze gaat 
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ook voorhit aan hct kit. dat de kcuze 

voor intcrnJtionali'-lnlc opntcuw gcrun

dccrd client tc worden in wczcnl,,k vcr

anclcrdc om<;tandigheclen en tcgcn de 

Jchtcrgrond vun nicl ccn'-1 onhcgrl]pc

lijkc gcvoclcn<.., en ang<..,lcn. Lc goot ook 

voorh11 aan hct lc1t, dat icdcr clcuoraal 

omlcrzock uitwij,t_ cbt Jlli't 111 de c·1gen 

clcuoralc achtcrha11 n11"Lh1cn min

dcr hct ctgcn kodct -- de zorg over vcr

locdcring \'llll de cigcn '-.Jmcnlcv!ng 

door htlltcnland<;c 111vlocden e11 vooral 

hct vcrla11gcn cen Ull1lrapu11L Le heh

hen van ru<;t, orde en lwrke11haarhe1d 

tcgcnovcr die grotc pcnctrcrcndc hut

tenwcrcld heel erg 'Lcrk i<; llllll<,tcn' 

even <;tcrk al, in het VV[)-clcuoraat 

Tel Lilt JC vcrl1c<; Cl );\' ( )p icdere 

<;preekhcurl zitten we klcm tu"cn de 

hiJhcl<;c notll' van hoc we de vrcl'mck

ling 111 om 1niddcn dicnen te hl'hande

lcn c11 de verhalen de op<;tand <;Oill<;, 

over hct mi,hruik van de ga,tvri,heJd 

hct onrccht vztn de vcrlcning von vcr

meendc ol cchte voorkeur<;po<;itlc<;, de 

onvrede e11 de onmacht. Sclllli111gcn ko-

111Cll daaron1 111 de vcr!ciding on1 no

drukkelijk zcll ook vraagteken' tc zcL

ll'n hit de l::uropcani,cring_ het 

a<;ielrl'cht. ell' internationalc engage-

mcntcn 

Lleze optic al, JTaLtll' op de dreigcnde 

cultuurhreuk in de Nedcrland<;e op<;tcl

llllg ten opzichte van hct hu1tenland 

<;tJat llict aileen op zccr gc<;panncn voct 

n1ct onzc uitgJng:-,puntcn, zc i..., hovcn

d,en eleLlo1·aal ook contraproduuicl 

Rccentc ervaringen hchhcn wei e'en 

ding duideliJk gcmaakt al, hct C:DA 

ceil <;tandpunt gaat in11emen. dat vrij

wcl idcntick t<; aan dat van ccn andere 

hcdretgendc partiJ wccrhoudt cbt de 

kiczcr<; niet om naar die part11 over tc 

gaan, n1oar -,rin1ulccrt dat jui<..,t: aJ.., hct 

dan toch gcen vcr<;chil mccr uitmaakt, 

dan <;tcm ik maar mctccn VVI)l 

Recht doen aan nieuwe 
realiteiten 
!let Jntwoord op de ncig1ng tot nco

national,.,mc i' ntet ck l'nHitJ<>nclc en 

morc!c cti\\'JIZing zondcr mccr noch 

hct \'Cl"Z\\'l)gcn \'Jll de cigcn kcuzc-. 

voor l:umpa en Jntnnationak hetmk

kenhe'd noch de acullnnwcbtlc Het 

antwoord moct tc v·1nden ZIJn 111 ee11 

lull(bmcntclc a11alv"· van de ,1lhtcr

grondcn \'l\11 de vcr-.c._hu1v1ng en 111 l'L'Il 

tegen die JLhtergrond gcplaat~tc hcr

tormu!cnng vJn onzc qandpuntcn. ccn 

hcr!ormu!cnng. d1e uitgang~puntcn J].., 

gerechtigheid c11 <;olidantcJt wei v<JIIc

d,g rccht d<Jct. lk denk dat de cn1g 

vruchtharc hcnadering cr ccn "- d1c Lllt

gaat van de 1-caliteit ook hicr van d1e 

duhhelc hreuk in <li1Zc <;amcnkvtng de 

ohJcctievc lactoren, .lc Liiiiii'Cii vcrall

dcrt radJcaal. en tczclldcr tiJd vcrandert 

het denken van de n1cmu1 in gelqke 

mate. llat. zo "111 ckze ruhrick mccr

dnc kcrcn hcweerd. gcclt die rcv-olu

tionJirc d11llC1l\ic aJn de vcTJndcnngcn 

111 onzc tijdcn. len Indu<;triclc rcvolutic 

<;pccldc zich nog grotendccl, al in ccn 

gce<;teliJk land,chap, dat rcdeJ,,k <;tahicl 

wa<;, en de VcriJchttng kwam op 111 ccn 

maahchappti die n1ct tczcltder tiJd op 

ZIJn kop wnd gczct door hiJVoorhecld 

radicale vcrandcringcn 111 de JgrJri..,chc 

en indu<;triclc tcchi1Iekcn. J)c vcrande

ring<..,procc<..,~en, d1c wij hcden ten <-illgc 

nwcmaken worden nu ccnmaal tl'n 

d1cp<;tc gckcnmcrkt door hct <;amen 

gaJn van die ohiccticvc en ~uhJCLtlcvc 

LOillponCiltCI1 

Op hct terretn van de htJJtcnlaild<;e po

litick i' dit wei heel gemakkclqk duidc

liJk tc makcn. De ohJcLlicvc lactoren 

v;:niCrcn van het wcgvallcn van l)c 

I )rcJging tot de chaoti..,cring vJn he~ 

langri1ke geh1eckn 111 de wcrcld, van de 

vnjwcl onopgcn1crktc ontwikkcl1ng van 

t I)\' ~ ,,~ 



een heel nicuwc gcneratic wapcn..., en 

cornmunrciltrenwgelr,khederl tot het 

vcrvagcn van de grcnzcn tu...,;.,cn gc

wonc en door ...,taar.... .... ocvcTcinitcrt gclc

gitimecrde crirnrr1<1lrteit r het orlhtililll 

Viln rovcr'>neqen'. Vilrl ill dre elemen

ten drc wi1 gcmak...,h(llvc ...,arncnvattcn 

onder de noemcr 'glohillhnrng' tot de 

plot,elrnge toe<,troom Viln pr·ivilte h

llilncii'lc middekn. cen veclvoud Vilrl de 

ontwikkelrng'>hulp, llililr ccn ililrllill 

MnlC l<1nder1 l,'nrcuwe ri1ken'1 Hct i'> al

lcrmrn...,t ccn volledrgc op-..onlmrng. 

De '>Uh)ectreve lilctoren zijn rnoeili,kcr 

hcnocn1hat~r, mazn· dat~rorn niet mindcr 

rc(;el J)at~r i..., a]..., groot...,tc vcnvorvcn

herd in her dcnkcn viln de burger<, in de 

illgelopen vijltrg Jililr het he-,el Villl de 

univer'>illitcrt Villl de memenrechterl 

Dililr- i'> de ililmpr·cckhililr-

\l'ililrdcring van de vertrouwdherd, de 

eigen veilrge pick, de eigen identitcit. 

Dilt ligt dicht hq gevoelcn-, Viln he

'>chcrmen, ilf'>lilnd nemen, af,luiten. 

Fen politrck. die geen rckening houdt 

met dcze r-cilliteitcn i-, hooghartig en ir

relevilnt. 

De test van de vredesoperaties 
F:r zullen weinig terrcrnen zip1. WJilrop 

de pilrildoxen Villl onze cultuurhreuk 

<,cherper tot uitdrukking kornen cbn hq 

vredc:-,operiltie'> Her nieuwe hewu<,tzijn 

van vcrzct tcgcn ~chcnding van nlcn

senrechten tezilmen met de vr<,uelc nil

hiJheid, 'red/ lurre' hovcndicn. van die 

'>chending via de clcktroni-,che rnediJ. 

crei.'en hi1 vclen nog cen cppcl. een 

vcrzet. Ook hier doer1 zich ovcr-igem 

ill stompi ngwer,ch i Jmelen 
herd hq vclcr1 op de huma

nitilrr'C rwod Viln vluchte

lingen en hongerlijdcT'>, 

dcilr I'> VOOI'JI het VCI'Villicn 

vt~n hct gcvocl vt~n Jt-..tJnd 

rn de reliltie met ilndere 

u>ntrncntcn r de doorhrilJk 

Villl de irllcrcontinentille 

vilbntie ook ill'> p'>ycholo

gi...,ch lcnomLTn .I, 111aar 

dilcr i'> ook onrni-,kcnhilcr 

ccn gcvoel van onhc-.;tcn-

Centraal onderwerp voor 1\l<1ar- tczelfdcr- tijd 

rnoet dar appel gercali

'>cerd worden in <:en url

tuur, waarin gcen plaat<, is 

voor piJn. opofkrrng, vcr

mrnking, laJt <,taan stcr-

ven. 'Look rp/Jil/ they h11Pe 

done to your son, 1\ 1t~_t" wa..., al 

het '>ymhoh'>cremk pro

tc,tlicd uit hu Amnib 

van de 

verkiezingsstrijd 

in 1998 zal 

worden het 

neo-nationalisme 

van de VVD. 

digherd, hii '>omrnigcn ccr1 zich he

dreigd voelcn, VJil onzckcr-heid en Viln 

toe'>chrijvrng viln veel oorzilkcn van 

vcrlocdcring en nccrg<Jng aan kr.Jchtcn 

vanuit hct huitenland Clohilll'>cring 

lllilg cbn ohJcctrel, met n<1rne econo

llll'>ch, illlen:er<,t te kwalificcr-en zip1 ill<, 

een kilm, lllilJr in de helcving vJn heel 

wat merl<,erl lrgt de vrililg op de lippen 

hc...,torvcn "\Xlo.Jr gaat hct cigcnlijk naar 

toe~· 

f-lct drlcmma en de parildox van de 

nreuwe interniltronalc n:Jiitert i'>, dat 

het tot gevolg hedt gehad een her-

l IJV I'>~ 

van de 1arcn zevcntig. In 

de jarcn ncgcntig zijn dat 

de kvendc hcelden geworden Villl de 

ilan pillcn Vil'>tgeketende VN-soldatcn 

in Bmnic, Villl de Amerikailmc piloten 

in de kcrkcr<, Villl Bilgdild, Viln de 'f,ody 

1><1<}5 · op de tnugkecrhase<,_ 

F:cr1 <,amenlcvrng_ die hct al<, de Fran<,c 

ophracht om miiJoenen van haar zonen 

te bten stervcn in Sedan en Vndun, hi1 

het Kilnilill cr1 in Normilndii', in Dien 

Bien !'hoc en hi1 Oran, zo'n <,anlcnlc

ving staat lichtjarcn Viln ons ilt. En het

zclfdc geldt voor de i\mcriban<,e maat

'>chappij onder president Wilson, dte 

bereid Wil<; hilar zonen- in grote gctillc 
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- op de b1rope'>e slagvelden te Iaten 

sneuvelcn "lo 11111kc 1/Jr /Po rid safe for ,lc/1/o-

Cfij{_ )' 

In die merkwaardige augustusweken 

van I 'J'JO, in die we ken van ambtelijke 

uitdunning en normalc qiJte, was ik 

nauw biJ de coordinatie van het 

Nedcrlands bele1d in de Colfoorlog he

trokken. Het dagel i jkse ochtendheraad 

werd gehouden op basis van geheime 

telegrammcn uit flagdad en Washing

ton, uit Tel Aviv en Riyad Het was 

voor velcn cen schok dat de relevante 

en actuelc gcgevens bctcr 's ochtends 

voor vertrek naar kantoor thuis van het 

CNN-schcrm geplukt kondcn worden. 

Buitenlandse politiek nam dcfinitiel af

schcid van de ,alon e11 kwam op de 

straat' Oorlog werd van een kit een 

mcnselijk gezicht, de vcrvolgde 

Chinecs, d1e ene uit dat 1111iJa1·d is geen 

'{ails diPcrs· mccr, maar hcdt een naam 

gekrcgen, en cen adre-.. t\laar de inter

vcntie, de vrcdc-.actie, hct ordeherstel 

i-. van ccn topconfcrentie een vcrtrck

kcndc vriend geworden, cen op een 

landmipl gercdcn buurman, ecn kri)g'>

gcvangcn gcraakte dochtcr, een gocdc 

kcrmis, die kennclqk de kluts kwl)t i-, 

geraakt bij zijn toast met de viJand 

Want in die 'mil li1111, visuali'>el·ing is ic

dereen ccn bekende, hccft ecn gezicht, 

woont in de huurt. 

Technologic, multiculturaliscring, Euro

pa en de glohalisering, ZIJ roepen de 

tcgenvraag op naar hct cigcn thuis, de 

cigcn ident1teit. De Duitse oud-pre-.i

dcnt Von Weizsacker had het in zip1 

rcde in het naJaar van \996 aan de 

Katholieke llnivcrsiteit Brabant over 

"De economic trekt de hclc wcreld 

rond, bet volk hliJft achter." 

De cultuur van zelfverwerkcli)king, 1n

div1dualisme en hedonismc lcgt een 

slaghoom voor iedere politick, die 

oHers vraagt in de ,leer van het nemen 

van levenshcdreigende risico's. De slag

boom wor(it even opgclicht, als we 

zien, dat interventie nodig is om bloed

vergicten te stoppcn, chaos te hedwin

gen, rccht te herstelle11. onze gevoelcns 

van onmacht in conlrontatie met on

recht tc doorbrekcn. ,\laar hij vall weer 

gemakkclijk dicht, als we met de ogcn 

op de feitcn van de priJS van de inter

ventie gedrukt worden 

De vraag naar het 'dyi111) for {)ai/Zll( <,tclt 

zich opnieuw, 11u ntet uit onvcrschillig

heid, maar uit hangheid. 

De twi1fel over vcrdcrgaande Europca

nl'>ering e11 de besli"ende doorbraak 

naar hct fcdcrale model brcekt door hij 

hct wegvallcn van de bcdreiging, het 

verhlckcn van de collcctieve hcrinne

ring aan de [uropese brocdcroorlogen, 

en de hcrwaardcring van on., cigcn 

huis. dat wei op ordc is. 

Hct ongenoegcn over tc gemakkelijke 

concurrcntic, tc open grcnzcn, te \vci

nig inhurgering, tc vccl gcttovorn1ing 

uit zich in zorg, r.;oms ongcnncgcn over 

tntcgnte1t en idcntiteit van onze ~a

menlcving. Crensuver<,chrijdencle idco

logleen zijn vcrdacht geworden. 

lhnghcid, twijlel, en ongenoegcn zijn 

realiteitcn, die de politick niet met ont

kcn ni ngcn of vcroordcl i ngen tcgcrnoet 

kan treden. 

De Ncdcrland<,e regering- het IS door 

hun vi1anden en hun vricnclen onder

'>treept- hcdt bi1 de hcrl)kll1g van het 

huitcnlands belctd cen gigJI1tischc kans 

Iaten lopen om onder dat helcid een 

nieuw lundament te lcggen, dat echt 

rekening hield met die nieuwc premi'>

-.en. Nu hepcrkt het zich tot wat ge

wauwel over al dJn nict vcrl1cht 'eigcn 

he lang' 

Het bchoud ot de tea1gkcer van het in

ternationalisme in de prioriteitstclling 
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van de Nederland"~ burgers kan n ai

leen maar komen, als 1-cchr wordr ge

doan aan die opkon1cndc vraJg naar 

hehoud van hct eigene en een ovcl·

zichtclqkc, hchccrshare, dcgclijkc sa

mcnleving. Aileen regen de achter

grond van de lcgirimitcir van die 

hchodrc kan de realiteit van de glohali

scrlllg en dt: nwralircit van de interna

tionalc lorsverhondenheid politick ver

taalcl worden. 

Er is een nieuwe cocktail nodig 
lkhoud en hcrstel van het internatlona

lismc in de Ncdcrlanclse samenleving 

vraagt dcrhalve ccn veelvoucligc en sa

mcnhangcndc aanpak. H<:t gaar daarbiJ 

om 111 icdcT geval zes elcmcntcn 

Sowmi11ileit en idwtiteit zij11 11iet vies 
Daar is op de <:crsrc pbars de marke

ring van onze cigcn socvercinitcit en de 

invulling van die eigcnheid War willcn 

we echt houdcn' De Nednlanclsc he

volking hcch zich nooir zwaar vndiept 

111 haar cig<:n karakteristiekcn c11 het 

l1ecl 'W1cn Necrlancls bloed door 

cl'aacl'rcn vlot:it' is maar <:en korr Ieven 

hcschoren gcw<:est Cclukkig, gelukkig 

rr 1', gccn <;(HllCilhtlngcnd vcrhaa] VZlll: 

clit IS onze 1dcntiteit. 

,\laar cr zi1n wei clcmcnten, dit: die 

idcntiteit vormen. De redc, d1e drs E. 

~ lccrma gelwuden hedt hi1 ck opening 

van hct acadcmisch jaar aan de Uni

vcrsircit van Twcnthc, en die is ver

schcncn in de uitgave van Christen-

Vcrkcnningen van 

november I '!'!6 getuigr claarvan. In dar 

Mtikcl met cit: rite! lk landgcnoren 

van Vermeer' 1wemt Heerma als ken

merken vriJheid, gcloot en levcnshe

-,chouwing, paritcit en gcnlccn-;chop"'

zin. ~lq vcrwijst daarhiJ ook naar cit: 

uitspraak van professor Hirsch Ballin, 

dar <,ocvcrc111iteit cerdcr ccn opclracht 
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is clan ecn eenmalige verworvcnheid. 

Het is een opdracht, zegt Hirsch 

Ballin, aan de staar om burgers rccht tc 

cloen 1 Kenmerkcnd voor onze idcnti

teit daarhi1 zijn, zegt Heerma, juist 

onze open grenzcn. Die hcbhen de 

Nedcrlancl'>e identiteit jui<,t gevormd 

en niet ge<,chaacl. 

Deznzi1ds is ook in deze ruhrieken 

JUist steeds gewezen op het interconti

nentalisme al' te hehoudcn e11 te ver

stcrken clement van die Ncclcrlanclse 

idcntiteit, juist in ccn vergroot en ver

dicpt luropa 

lnvulling dus van her subsidiariteits

principe. En dan gaat hct om eigenheid 

en eigcn bevocgdhedcn: zaken die we 

zeit kunnen verzorgen, ook al onder

schciclen die zich niet van andcrcn, 

moetcn we zeit bli1ven vcrzorgen. 

1\ linistcr-presidcnt Lubbers hedt al clui

delijk gezien, clat het onvoldoencle in

houd gcven aan dat subsicliariteits

hcginsel Juist de arrangemcnten op 

hovcnnarionaal niveau zou gaan be

moeilijkcn 

Het Europa-debar kan en zal in Neder

land, ook in de verkiezingsstrijd, ge

voerd worden aan de hand van het sub

sidiaritcitspri nci pe. 

Cem blilluPdrukkw 
Het rwcede clement hctrclr het weer

stand hiedcn aan de vcrle1cling van de 

<,chemari'>ning c11 vooral hct ecnl·ich

ting-..vcrkecr van de gcvvcn-;tc ont\vik

kelingen_ Er i'> niet zoict:, als cen bng

zanle n1aar zckerc organg naur ecn 

wercldkderatie - de doclgehonden 

moncliale arrangcmentcn zoals de 

Bretton Wondsin<,tellingen ziJn zove<:l 

mccr -;uccewol dan con'>lructies al., die 

van de Vercnigdc Natics her is zelts 

de vraag, of het nu zo aansp1-ckend is 

uitvocrige hlauwdrukken te maken van 

de staatkundige inrichting van Europa 
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over vitkntwintig Jilar Her rapport 

'l'ublieke Cerechtighcid en de Europe-,c 

llnie' vJn her \»'etemchoppei!Jk lnq,_ 

tuut voor her C:DA wij<,t in dit verband 

tnecht op IITJtionaliteiten in nJtionalc 

conqitutie'>. zoal-, het hehoud vJn mo

narchiecn 1n democrati'>che <,taat-,be

'>tellen ot de hevoegdheid van de 

h-Jn'>e JHe'>ident terzake het gebruik 

vJn de (orlC ,lr }rilf'f'c' 

proce<,<,en kJn men<,eJl bevrijden vJn de 

ang'>t, di!t aile-, eendu1dig wii'>t in de 

richnng van verite<.., aan ctgcnhcid en ci

gen hevoegdhec!en 

De Pllisc /lilmdox 
,\ laJr daarom moet on<, Luropee'> en ten 

dele ook on'-. intcrnattonoal engage

ment geqoelc! worden op een opn1euw 

gdundende JrgumentatJe. 

W1e '>preekt over et:n lcde

raal 1-'uropa moet zich re

ali..,c-rcn, dat daar gccn 

eenduidige tormule model 

voor <,taat, en dJt de ont

wikkellllgen op on<, conti

nent zellsul <}rllrrlstormulc-, 

onvermijdelqk zullcn ma

ken Lie in dit vcrhand 

ook ht:t rJpport 'Woorhe1d 

en waJrdigheid civil 

;.,ociety en <..,anlCil\\Trking 

in LuropJ' vJn het Weten

Het Europa-debat 
Herlundcring' \»'e ZIJn 

vergeten. dJt de heiJng

ritbte impul, voor de 

Europe<,e cenwording en 

de \'.:AVO-alliantie Jll"t 

WJ'> het hehoud van de 

cigcnhctd, de ctgcn zcg

gemchJp. de vntheld Fen 

hectje nat10nalc '>oeve

reinitt:it moe'>l worden in

gelcverd om met krJcht de 

n1ilitairc dt-c1ging cn later 

de ccononli..,chc nlargtnali

kan en zal in 

Nederland, ookin 

de verkiezingsstrijd, 

gevoerd worden aan 

de hand van het 

subsidiariteits-

principe. 

'>chappelijk ln'>tituut voor het CDA. 

"ln<;titutionelc verbetcringen . Nit:t op 

ha'>i'> VJil ideologi'>che hlouwdrukken, 

maar zoa]-, i'> geoppcrd door de beden

ker-, vJn het 'clPil soclrly'-concept, doo1· 

gelcidelijke hcrvorming die gebruik 

n1aakt van reed-, aan\vczigc po<..,itieve 

t<:nden<,en." Het goed ver<,taan van het 

fcderJlc concept betckent hovendien 

ook de mogcliJkheid van hct teruglcg

gen vJn eerder fcderale bevoegdheden 

op een nationJi!l niveau, ol lager. 1\-li'>

'>chien zJI her gemeemchappelitk land

bouwbelcid voor een gt:deelte geherna

tionali-,eerd kunnen worden. De grote 

heweglllg. die ecn heetJe aan on-, IJnd 

voorbiJ lijkt te gaan, van herwJardering 

van de rcgio'~ 111 Europa t<.; ook zo'n gc

ckeltelijk contraire beweging, die Jlli'>t 

aile ruimtc moct kri)gen, wat mii betrctt 

ook in on<, IJnd 

Ju"t die nuanceringen. die llcxihilitcit, 

die Jcceptatic vJn omkering van deel-

~ering tc \Vccr~taJn 

Opnieuw i-, niet aan de orde inlevcren 

VJTl '>OCVeJTiniteit rJt behoud van identi

tcit en cigcn zcggenl.,chap n1aZtr ~anlcn

wcrken, Jcceptcren van hindingcn en 

verplichtingen JU"t ter willc van he

houd van eigen welvaart, <,tabilitcit, vei

ligheid, JclcntiteJt De noodzaak van 

een Europe<,e JJnpak van de criminali

tcitsbe'>triJdlllg -,preekt hier het duide

lijkq 

De verloedering van onze '>amenlcving 

tcgengaan lukt Jlli'>t Jlieen door de ac

ceptatie van vormen van Europc'>e 

-,upranJt ionalc criminal i tci t<,hc'>trqding, 

a]-, die crim1naliteit zeit mJximaal ge

bnllk wcct te maken vJJl de glohali-,e

nng en hct l'urope'>e vri1e verkeer van 

gocdcrcn en pcr-,oncn. 

De chri'>len-democratic heelt in het 

LuropJ-dehJt lang kunnen teren op een 

zekcrc mate VJn vanzellsprekendhe1d 

De combinJtie van cxterne bedrcig1ng. 
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h"tori,ch hc,cf en nwrclc rrcmi,'>cn 

hcdt krJChtig en lang gcwcrkt /\bar 

de cocktail lijkt wat uitgcwerkt, nu de 

cxtcmc hcdrciging vertlauwd i'>, mecr 

dan di-ickw;Jrt V;Jn de kiezer' V;Jn na de 

oorlog i' en de noli<:'> va11 hct chri,tc

lqk avondland wcggc'>eculMi'>eerd zijn 

l)at wil nict zcggen, dat cr n1ct vanuit 

ovcrwcgingcn van cigen hclang, toc

kom,tdcnkcn en de uitgang,runtcn van 

de intcmationalc ruhlickc gcrechtig

hcid niC:l ornicuw krachtigc en door

'-llaggcvcndc argun1cntcn tc tormulcrcn 

zijn Dat i'> dan ook de opdracht En 

dar gcldt llllli<llil lllllimuJis ook onze an

den: intcrnationale cngagcn1enten van 

de vcrn1c:uwing v;Jn de NAVO al' cha

o'>hc'>lriJder tot de ecologi'>cring van de 

ont wi kkcl i ng'>hul f1. 

W111 tflillell tue echP 
Fr " nog ict'> andcr'> d;Jt, in het vcr

lcngdc hiervan. nicuwc aandacht vcr

dicnt Dat i'> de '>chnrc: tmmukring 

V;Jn de docl'>tcllingcn van om Furorcc' 

en intcrnationaal cngagcn1ent. 

In her dch;Jt over Eurora hcdt de argu

ment;Jtlc V;Jn de noodzaak <;teed, 

voorop gc~taan, n1aar vccl tc \Vcinig de 

vraag, W;Jt wi1 ;Ji, Nederland willcn in

hrcngcn en via die inlxcng wilkn hcrei

kcn. Hct Wctcn,charrclitk lmtituut " 

al cnkclc JMcn hczig '>y'>tcmati,ch over 

de 111richting van het lurope<,c Hui' tc 

puhlicncn, nict al, ccn aardig lcgmrcl

lctlc, maar om indringend tc rrohncn 

zaken. die wij in de cigen '>amenlcving 

van hclang vindcn, ook or Furopcc' ni

vcau gcn.'ztli-.ccrd tc krrjgcn. [)cnk oan 

de '>tudic'> over de po<;itic van hct nl;Jat

'>chappclilk middcnvcld or Furorce' ni

vc;Ju, her pnncipe du, van de horizon

talc '>uh,idiMitcit, dcnk ;1a11 de rcccntc 

'>ludic over hct mcdiahclcid en hct on

dcrwq<, in Furopec<, kadcr. dcnk aa11 de 

inzct voor de -.ociJic ptlragraat 

(I lV I 'J7 

De tout, die wij makcn, is dat we dit 

<,oort onderwerrcn wei ccn., aan de 

orde '>tellen bij de lurope'>c vcrkiczin

gcn. l\1aar wat wij ook in Furor<J willen 

terugvinden aan herkcnhaarheid, dic

nen wi1 in de nationalc verkiezing'>cam

pagnes en in de nationalc vcrklczing~

programnla\ naJr buitcn tc hrengen. 

De wccr<,t;Jnd tegen vndcre Furo

reaniscring zal mindcr worden, als er 

mcer van onszell in ck Eurorcse con

'>lructic'> i'> terug tc vinden. En dat gcldt 

ook andere internationale cngagcmen

tcn. Zo is ccn nationaal dchat noodza

kelijk over wat we nu eigenlijk met 

onze ontwikkeling">amcnwcrking exact 

willcn hcreiken. De steer van 'doc wei, 

en zic niet vnoruit' zal zich bij de ko

mendc kabinet,formatic kcren tegcn de 

continucring van de internationalc soli

daritcit. 

Realisme m deskundigheid 
Daarnaa'>t gaat hct ook hij morcle rre

mi<,<,cn om reali'>mc en de,kundigheJd 

Dat i'> in sommige kringen kennclijk 

nog str:cd, iet<, van de twecde orde. 

Wic hijvoorheeld op grond van inter

nationale solidariteit declname a;Jn VI'C

de,opcraties heplcit, hcdt de dure 

plicht de militatrc ri'>ico's at tc wegen, 

de altnll;Jticven in bc,chouwing tc nc

men. de exactc voorwaarden te tormu

lcren. De '>ituatic hijvoorheeld in hct 

gehied van de grotc mcren in Afrika 

ei'>t op gmncl van de memwaardighcid 

interventie, gecn rcsignatie, gecn on

ver'>chilligheid, maar wei een grondige 

kcnni..., van de rio;.,ico\; en voonvaardcn 

voor een eHccticvc inzct. AI, we de rc

ccntc studic van prok"or Van Stadcn 

van hct lnstituut Clingcndael volgen, 

heeh hct daar exact aan o11throkcn hij 

de intcrnationalc inzet rond Srchrcnica 

Hct ideaal van de Europe'>c vcrzocning 

hevrijdt ons niet van de vcrplichting 
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een zakelijke discussie over de Fco

nomi<,che en .~ 1onetairc Unie te voercn. 

Het recht doen aan de gcgronde a<,pira

ties van de volkeren aan de andere bnt 

van Duitsland om ook eindell]k tot 

or1Ze vciligheid'>- en waardenordenin

gen te mogen toetreden, onthdt ons 

nict van de verplichting om de zakc

lijke tcgenwerpingen ook zorgvuldig te 

\Vcgen 

De groot<;te vijand van idcalisme is ge

hrek aan deskundigheid, zo hebben wij 

in de algclopen decennia mogen erva

ren. 

Moreelleiderschop 
Maar de doorslaggevende I actor biJ aile 

beslis<>ingen, die de korte termijn over

stijgen, pijn doen, risico's inhouden i<> 

het morecl lcidcf'>chap vanuit de poli

tick. Dat geldt in her bijzonder, zoals 

we uit de ge.,chiedenis van dezc eeuw 

weten, de buitcnland<,e politick. 

Dat is icts anders dan populariteit, dat 

is ook iets anders dan intellectualitcit. 

llcide ingrcdicnten zijn in de huidige 

regering voorhanden. Het is wellicht 

ongepast om de vergelijking 

Het spook van het 

neonationalisme zal 

te maken met hct gezag en 

het leiderschap van mensen 

als KooiJmans en Lubbers. 

J\laar ccn Iichte verwijzing 

naar 'Wordt Vcrvolgd' in de 

Volkskrant mag. Daarin werd 

met een zekcr heimwce te

ruggekcken naar de politick 

van Kooijman<, en werd over 

het huidige belcid de conclu

zich de komende 

dertien maanden 

moeilijk Iaten 

verjagen. 

sie gctrokkctl 'In geen cnkelc zaak 

spcclt Nederland nog eetl voorhoede

rol." 

Voor de chri<,ten-dcmocratie is wei de 

les, dat ziJ haar grote traditie op het ge

bied van de Luropcaniscring en interna

tionaliteit ook vcrtaalt in rekrutcring 

van toekom<,tig internationaal-politiek 

lcide,-.,chap. ook als op dit moment 

htropeanisering en internationalisme 

niet tot de topthema's van de politieke 

proh lcri ng behoren. 

Lven ging de laatste weken weer dat 

spook door ems land rond: dat spook 

van neo-nationalismc. Het spook zal 

zich in de komende dertien maanden 

moeilijk Iaten verpgen. Ln al<, dat in die 

periode niet lukt, wordt het fantoom 

rcaliteit. 

Er is, jui<,t van de zijdc van de christen

democratie, een antwoord nodig Dat 

antwoord i<; heslist, deskundig, nieuw 

en principieel. Dat antwoord gaat in op 

lcgiticrnc zorgen van burger:-,, n1aar er i~ 

geen plaats voor een terugval op de 

stelling, dat de luropese eenwording 

nu wei station Terminus heclt bereikt. 

b- i'> nog minder plaats voor de '>telling, 

of moeten we zcggen, het gevocl, dat 

de burgers van het Midden-Europa van 

de ccnentwintig-;tc ccuw genoegcn dic

nen te bl ijven nemen - om de Ameri

kaanse mini'>ter van lluitenland'>c 

Zakcn. mcvrouw Albright te citercn -

met de schcidsliJnen, die door het Rode 

Leger in 1945 zijn getrokken De vraag 

naar het waarom van de inzet voor 

morzeligc volkercn ver wcg. was deze 

eeuw al ccn vraag tevccl; een twcede 

keer zou ten diepste onrccht bctekcncn 

en in een chaotiserende wet-cld wellicht 

onhcr'>lelhaar zijn. 
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