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De vraag die zich bij lezing van de Herijkingsnota opdringt, is of 

je twee paarden tegelijk kunt berijden. Kun je streven naar een or

ganisatiestructuur van de regionale en internationale samenleving 

die haar opgewassen maakt tegen de grensoverschrijdende uitda

gingen van de een-en-twintigste eeuw en je tegelijkertijd voorbe

reiden op een terugval in de negentiende-eeuwse politiek van 

competitieve nationale doelstellingen? 

D 
e afgelopen weken hebben. 

weinig reden gegeven tot 

versterking van het zelf

respect van de lidstaten 

van de Europese Unie. In het voormalig 

Joegoslavie - ten tijde van 

het uitbreken van het con

flict door diezelfde lid-sta

ten met veel aplomb ver

klaard tot gebied waar zij 

in eerste instantie verant

woordelijkheid voor droe

gen - lijkt de tot wanhoop 

stemmende impasse te zijn 

doorbroken, maar dat is 

uitsluitend te danken aan 

het feit dat de Verenigde 

de lnternationale Contactgroep, waar

aan een aantal lid-staten van de Unie 

deelneemt- maar zeer nadrukkelijk niet 

als vertegenwoordiger van de Unie -

lijkt te zijn teruggebracht tot een gezel

schap toehoorders. In dit 

verband is het ook een te

ken aan de wand dat het 

niet de Europese Unie is 

geweest die een regeling 

tot stand heeft weten te 

brengen in het langslepen

de conflict tussen Crie

kenland en Macedonie, 

doch wederom de Ver

enigde Staten. 

In het voormalige Joego-
Staten het voortouw heb- Prof. mr. P H Kooijmans slavie lijkt overigens niet 

ben genomen, dat zij zo lang· te lang- aileen de buitehlands-politieke samen-

aan anderen hebben gelaten Of dit tot werking van de Europese Unie (Iaten 

een vredesregeling leidt en of zo'n vre-

desregeling ook de stabiliteit op lange

re termijn client, kan thans nog niet 

worden gezegd. Wat ons op dit mo

ment grote zorgen moet baren is dat de 

Europese Unie aan de zijlijn staat. Zelfs 

* Dit artikel is de weergave van de toespraak 

'Doelstellmgen en CDA-prioriteiten in bet 

Nederlands buitenlands heleid', gebouden tijdens 

de CDA-conferentie over de berijking van bet 

huitenlands beleid op 23 september 1995. 



we het woord Cemeenschappelijk 

lluitenlands en Veiligheidsbeleid, liever 

maar niet gebruiken in deze context) 

zijn Waterloo te hebben gevonden, 

doch ook de Verenigde Naties; een an

dere organisatie, die traditioneel een 

belangrijk kanaal van de buitenlandse 

politick van Nederland vormde. 

De relatie van ons deel van de wereld 

met Rusland, de erfgenaam van de 

voormalige supermacht de Sovjet

Unie, wordt in toenemende mate pro

blcmatisch. Wellicht dat verkiezings

retoriek in verband met de daar op 

handen zijnde verkiezingen aan het 

verbale wapengekletter niet vreemd is, 

maar de onvoorspelbaarheid van de uit

slag van de verkiezingen, maakt onze 

relatie met de grote Oosteuropese buur 

daarom des te problematischer. En dat 

vergroot het belang van duidelijkheid 

over de plaatsbepaling en de functie 

van de NAVO in het toekomstig bestel. 

De dialoog, noodzakelijk om de relatie 

met Rusland behecrsbaar te houden, 

lijkt zich echter voornamelijk af te spe

len via de band Washington-Moskou. 

lntrigerende zinnen 
Het is tegen deze achtergrond van in 

het ongerede geraakte organisaties 

waarbinnen het Nederlands buitenlands 

beleid zich in belangrijke mate afspeelt, 

dat zich in ons land de discussie over 

de nota 'Herijking lluitenlands lleleid' 

ontrolt. Dit is een discussie die in eerste 

instantie tussen regering en parlement 

client te worden gevoerd, met name 

waar het betreft de instrumenten waar

mec dit beleid client te worden gevoerd 

en de financiele middelen die daarvoor 

worden bcschikbaar gesteld. De nota 

bevat echter ook een - niet onaanzien

lijk - inhoudelijk gedeelte. 

Terecht merkt de nota op dat de wereld 

feitelijk (economisch, ecologisch, tech-

nologisch) integreert, doch dat zij poli

tick fragmenteert. Dat fragmentatie

proces doet zich niet aileen voor bin

nen staatsverbanden, die brazer lijken 

te zijn geworden, doch ook binnen de 

internationale organisaties, waarvan 

Nederland deel uitmaakt en die voor 

Nederland als kleine mogendheid altijd 

een bclangrijk instrument zijn geweest 

voor het verwezenlijken van zijn poli

tieke doelstellingen. De stem van Ne

derland aileen draagt immers niet ver. 

In de Herijkingsnola staan een paar in

trigerende, zo niet mystificerende zin

nen. lk citcer: "In het ontbloktc Europa 

worden wij meer teruggeworpen op on

ze eigen kracht en eigen maat. Wij 

moeten er rekening mee houden dat 

het nieuwe Europa zich zal kenmerken 

door minder structuur en meer concur

rcntie". Zo'n opmerking moet als een 

beleidsrelevante opmerking worden ge

kwalificeerd, zeker omdat zij wordt ge

volgd door de zinsnede - naar de letter 

genomen een platitude van de eerste 

orde - dat het haalbare niet altijd in de 

pas loopt met het wenselijke. En dan 

volgt de ook niet door originaliteit uit

blinkende conclusie dat haalbaarheid 

en effectiviteit belangrijke toetsstenen 

voor de gehele beleidsbepaling zijn. 

(pag. 10) 

Is de functie van deze constateringen 

dat zij een opmaat vormen tot datgene 

wat wei als een van de kernpunten van 

de nota is gekwalificeerd: het explicie

ter dan voorheen inzetten van het bui

tenlands beleid zowel in bilateraal als in 

multilateraal verband voor het dienen 

van de Nederlandse economische be

langen? (pag. 14) 

Vormen zij de sleutel tot het sterker ac

centueren van de bilaterale contacten, 

nict aileen voor de versteviging van de 

hilaterale betrekkingen doch ook om 

effectiever te kunnen opereren in het 
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voorveld van de multilaterale besluit

vorming, nu zich als gevolg van de 

'ontblokking' achter de fat:;ade van de 

multilaterale fora een wirwar van bilate

rale lijnen en assen heeh ontwikkeld) 
(pag 29) 

Het gaat mij er niet om of het hier wer

kelijke beleidswijzigingen hetreft. lk 
zelf heb als minister in de vcrschillende 

bezuinigingsslagen in mijn contacten 

met de Kamer voortdurend met kracht 

het op sterkte houden van de bilaterale 

posten in de Europese Unie verdcdigd, 

juist met het oog op het belang van dat 

voorveld van de multilaterale besluit

vorming. lk heb ook de indruk dat 

Yvonne van Rooy de belangen van het 

hedrijfsleven met veel elan bepleitte; 

maar het is best mogelijk dat alles in

strumcnteel heter kan. 

Accentverleggingen 
Waar het mij wei om gaat is het achtcr

halen van de filosofie die achter de no

ta schuilgaat. Waarom die accent

verleggingen? Want het gaat om niet 

meer dan accentverleggingen. Het is 

bepaald niet zo dat het naakte eigenbe

lang opeens richtsnoer zou worden van 

het buitenlands beleid, dat we ook in 

internationale verbandcn zoals de 

Europese Unie of de Verenigde Naties 

aileen maar ge"interesseerd zouden wor

den in de (al dan niet in financieel-eco

nomische termen te vertalen) winst- en 

verliesrekening voor Nederland. De 

nota zegt heel nadrukkelijk dat het be

lang in enge zin (dat is het belang dat 

in competitie is met het nationale he

lang van andere Ianden) altijd moet 

worden gezien als een belang binnen 

een ruimer perspectief, dat is het natio

nale helang in brede zin, dat zich ver

taalt in hct streven naar een goed 

geordende internationale samenleving, 

waarin mensenrechten worden geres-

pecteerd en sociale rechtvaardigheid 

wordt nagestreefd. En over dat nationa

le belang in brede zin en de vraag hoe 

dat vorm moet worden gegeven in een 

'ontbloktc' wereld via een 'ontschot' be

leid wordt veel opgemerkt dat volmon

dig kan worden ondcrschreven. 

Desalnicttemin blijft de vraag klemmen 

of niet de achterliggende gedachte is 

dat het maar beter is om tijdig de stel

lingen te hetrekken die nodig zijn om 

in een Iasser wordend Europa een be

leid op eigen kracht en naar eigen maat 

le voeren. Als de toon in Europa er een 

wordt van minder structuur en meer 

concurrentie, dan kunnen wij niet ach

terblijven, want dan doe je jezelf le

kort. Het haalhare loopt nu eenmaal 

niet altijd in de pas met het wenselijke: 

een nieuwe vorm van 'realisme' in de 

buitenlandse politick. Het ideaal blijft 

wenken, maar het vervluchtigt steeds 

meer en daar moet je rekening mce 

houden. 

Als dat inderdaad de achterliggende ge

dachte zou zijn, dan wordt de alles be

heersende vraag: kun je op twee 

paarden wedden, of sterker: is het tege

lijkertijd berijden van twee paarden 

mogelijkJ Kun je een beleid voeren van 

'sarnen waar mogelijk, doch aileen in

dien noodzakelijk' of leidt dat tot een 

innerlijke inconsistentie in het bcleid? 

Kun je streven naar een organisatie

structuur van de regionale en de inter

nationale sarnenleving die haar opge

wassen maakt tegen de grensoverschrij

dende uitdagingen van de een-en-twin

tigste eeuw en je tegelijkertijd voor

bereiden op een terugval in de negen

tiende-eeuwse politick van cornpetitie

ve nationale doelstellingen? 

De hier geschetste tegenstellingen zijn 

natuurlijk gechargeerd, maar het schet

sen van harde contouren kan nuttig zijn 

voor een oordeelsvorrning over de ge-



loofwaardigheid en de consistentie van 

het tc voeren beleid. 

Belang lntergouvernementele 
Conferentie 
Met opzet ben ik begonnen een - opper

vlakkige - schets te geven van de huidige 

internationale constellatie om duidelijk 

te maken dat, indien de Europese Unie 

cr niet in slaagt de eigen identiteit en de 

eigen slagkracht te versterken, margina

lisering het onvermijdelijk gevolg is. Het 

verschil met de negentiende eeuw (en ik 

ben reeel genoeg om de huidige negen

tiende eeuwse tendensen te onderken

nen) is dat het toen Europcse Ianden 

waren die de toon aangaven en dat dat 

thans - zie het Joegoslavie-echec - niet 

meer het geval is. 

Daarom is de komende lntergouverne

mentele Conferentie van zo ongemeen 

groot belang lndien men 

Nederland in wijdere zin: regionale en 

mondiale stabiliteit, respect voor de 

mensenrechten in de wereld, sociaal

economische rechtvaar- digheid. Wat 

moeten de doelstellingen van het bui

tenlands beleid zijn? Waarop zet jc in' 

Waar ligt het hoofdaccent! 

CDA-doelstellingen 
Voor het COA zijn de uitgangspunten 

tegelijkertijd doelstellingen van beleid: 

solidariteit, gerechtigheid, gespreide 

verantwoordelijkheid, rentmeester

schap. Dat is als doelstelling natuurlijk 

rijkelijk vaag, maar gevat in de context 

van de werkelijkheid van vandaag laat 

zich dat tot geactualiseerde beleids

voornemens vertalen. De rode draad 

die door al deze rapporten van de 

CDA-werkgroepen 1 loopt is dat, in al 

die gevallen waar de Nederlandse arm 

lang genoeg is om iets te 

er daar niet in slaagt de 

beheersbaarheid en de be-
Voor het CDA 

bewerkstelligen van die 

doelstellingen Nederland 

dat zeker niet moet Iaten 

doch dat die doel- stellin-
sluitvaardigheid van en de 

doorzichtigheid van het 

besluitvormingsproces in 

de thans vijftien !eden tel

lende Europese Unie te 

versterken en een funda

ment te slaan voor een 

Cemeenschappelijk Bui

tenlands- en Veiligheids

beleid en een daarop 

stoelende defensie-identi

teit, dan moet gevreesd 

worden dat niet aileen het 

interne integratie-proces 

(ook op economisch-mo

netair gebied) geleidelijk 

zijn de 

uitgangspunten 

tegelijkertijd 

doelstellingen van 

beleid: solidariteit, 

gerechtigheid, 

gespreide 

verantwoordelijkheid 

en 

rentmeesterschap. 

gen in hun algemeenheid 

samenwerking in grotere 

verbanden vereisen, om te 

beginnen samenwerking 

en krachten- bundeling in 

de Europese Unie en een 

sterke band met de 

Verenigde Staten. Oat is 

ook een vorm van realis

me, ons realisme, want 

zonder die krachtenbun

deling word je iedere keer 

bij je beleidsverwezenlij-

aan zal afkalven maar ook dat de Unie 

king door de ontwikkelin

gen achterhaald. Oaarom moet je hong 

inzetten en je beleid niet al te veel af

stemmen op die ontwikkelingen. Oat is 

geen pleidooi voor een 'kop-in-het

zand-politiek' en een oproep voor een 

herhaling van 'Zwarte Maandag'. Je 

niet opgewassen zal blijken te zijn te

gen de externe uitdagingen waarmee 

het regionaal en wereldwijd wordt ge

confronteerd. En dat heeft ook directe 

consequenties voor die belangen van 
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moet het veld goed verkennen en de 

mogelijkheden scherp evalueren, maar 

de realiseerbaarheid van je inzet is me

de afhankelijk van de geloofwaardig

heid van je opereren. Verwaarloos je 

die analyse en evaluatie, dan leg je de 

lat te hoog en spring je hem er af. Maar 

je kan de lat ook te laag leggen, lettend 

op de ruwheid van het aanloop-par

cours en dan mis je een kans. En - an

ders dan bij hoogspringen - is hier 

veelal geen vervolgsprong mogelijk. 

Je moet behoedzaam zijn want karika

turen zijn getekend voor je het weet. 

Dat doet het huidige kabinet natuurlijk 

ook. Toen het na zijn aantreden na

drukkelijk de trom roerde over de 

noodzaak tot verbetering van de be

trekkingen met de buurlanden belde 

een Belgische collega mij geschrokken 

op met de vraag wat er allemaal mis 

was tussen Nederland en Belgie lk kon 

hem aileen maar vertellen dat het de bi

laterale betrekkingen belastende ge

schil over de waterverdragen nog door 

het vorige kabinet was opgelost en dat 

er overigens voor verstoring van de vre-

de geen aanleiding leek te zijn. 

Maar karikaturen kunnen ook de accen

ten van de nuances helpen aanscher

pen. lk karikaturiseer dan ook met 

opzet als ik zeg: Wat prevaleert in het 

buitenlands beleid? De uitdagingen van 

de cenentwintigste eeuw of het inspe

len op een mogelijke terugval in de ne

gentiende ecuw? Want Iaten we ons 

geen illusies maken: de spanningen 

kunnen zich elk moment voordoen. 

Dat was natuurlijk altijd al zo, maar 

door ontschotting van beleid en colle

gialisering van besluitvonning (twee 

hoofdthema's van de Herijkingsnota) 

komen die spanningen eerder aan het 

Iicht. Dat is natuurlijk pure winst, want 

verdoezeling of een beleid van de 'ene 

hand weet niet wat de andere doet' 

leidt tot verkcerd beleid, maar het 

maakt de vraagstelling wei relevanter. 

Het CDA bevindt zich in de oppositie 

en client zijn eigen spoor te trekken. De 

marges van de buitenlandse politick 

zijn smal, smaller nog dan de smalle 

marges van het binnenlands beleid dat 



overigens in toenemende mate door dat 

buitcnlands beleid wordt bepaald. Waar 

de marges smal zijn, zijn de accenten 

van des te groter belang. Die accenten 

zijn gelegd in de eerder genoemde rap

porten van de verschillende werkgroe

pen. Het gaat er thans om ze te 

operationaliseren als onze inbreng in 

de discussie. 

Die accenten zijn: 

* gerechtigheid - dat is het beklemto

nen van cerbiediging van mensen

rechten en het vcstigen van behoor

lijk bestuur teneinde samenlevingen 

weerbaar te maken tegen ontworte

lende tendcnsen. 

* solidariteit - dat is het weigeren te 

accepteren dat bcpaalde Ianden over 

de rand vallen (denk aan Afrika), ook 

a! valt daar in de afzienbare toekomst 

voor ons weinig profijt te behalen. 

Dat is oak het verlenen van humani

taire hulp waar dat nodig is. 

* rentmeesterschap - dat is het inhoud 

geven aan onze verantwoordelijkheid 

voor de komende generaties, die 

evenveel recht hebben op de schep

ping als wij 

* gespreide verantwoordelijkheid - dat 

is de erkenning van de waarde van de 

pluriformiteit van de samenleving en 

van een sterk maatschappelijk mid

denveld voor het weerbaar maken 

van zo'n samenleving. 

In de zeer kwetsbare internationale ge

meenschap van het eind van de twin

tigste eeuw, kunnen deze doelstellingen 

slechts binnen het kader van besluit

vaardige samenwerkingsverbanden 

waar worden gemaakt. Dat zijn de uit

dagingen van de eenentwintigste eeuw. 

De uitdagingen van de tweede helft van 

de twintigste eeuw werden tegemoet 

getreden met bezield leiderschap en 
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sprankelende ideeen: het heeft ons de 

Europe<,e Gemeenschap en de Noord 

Atlantische Verdrag Organisatie opge

leverd. Soortgelijke ideeen en een ver

gelijkbaar leiderschap hebben we oak 

nu nodig. Daar willen we aan bijdra

gen. Daarop zetten we in. 

Prof. mr. PH. Kooijmm1s is hoogleraar Volken

recht aan de Rijksuniversiteit te Leidm en voor

zitter van de Commissie Buitenland van het 

CDA Hi) was mi11ister van lluitenlandse Zaken 

in '93-'94. 
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werkgrocpcn Vredc en Vcdigheid, Ontv.nkke

lmg<.,<.,arncnwcrkJng, Midden- en Oost-Europa, 

/\·1Jdden-Oo~ten en Lat1jn<:. Amcrika Dcze rap

porten ZlJn 1ntcgraal opgcnomcn in de bundcl 
Hel buitenland<:. hclcid hcschouwd en hcoor

deeld de CDA-pnonte1tcn.' Dezc bundcl is te 

best ellen door ovcrmaking van f 10,- op g1ro 

1.17.000 t n.v Centrale Vcrrekenka> CDA Den 
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