
De internationale ontwikkelingen kunnen niet meer beantwoord 

worden met een simpel denken in termen van nationaal belang en 

balance of power. Centraal ijkpunt van het buitenlands beleid is 

het scheppen van voorwaarden om de eigen samenleving naar in

zichten van rechtvaardigheid in te richten en tegelijk het op effec

tieve wijze uitdragen van deze inzichten in het internationale 

verkeer. Een aanzet tot een christen-democratische herijking. 

K
ern van het buitenlands be

leid naar christen-democra

tisch inzicht is recht te doen 

aan de waardigheid van de 

mens. Zowcl door hct garandercn van 

de mogelijkheden hiertoe 

in de cigcn <>amcnlcving, 

als door de bevordering 

ervan in de internationale 

verhoudingen. Die opvat

ting is niet vanzelfsprc

kend. Dat blijkt uit de 

discu'>'ie over de zogehc

ten herijking van hct bui

tcnlands beleid. Het is 

veel modieuzer om uit tc 

gaan van het zogenaamde 

13reder is de pretentie van VVD-fractie

voorzitter Bolkestein. Hij wil een 'cul

tuuromslag' in het buitenlands beleid. 

Een cultuuromslag die ertoe moet leiden 

dat "het nationaal be lang de plaats krijgt 

die het toekomt" Het be

tekent volgens hem: niet 

meer de gehcven vinger, 

niet meer de afkecr van 

machtspolitiek, niet meer 

het nationalisme in de ver

dachtenhock, niet mecr 

een na·ieve kijk op de we

reid, niet meer zendings

drang, niet mccr hct 

vrijwarcn van ontwikkc

lingssamenwerking van de 

nationale belang Drs Th./3 FM Brinkel bezuinigingen, niet mecr 

Zo onderschcidde minister Zalm van behoren tot de relaticf grootstc hetalcr 

Financien zich door de ontdekking dat aan de Furopcse llnic. Wei wil hij mccr 

Nederland mcer betaalt aan afdrachtcn realisme in het [uropcse hclcid. Wei wil 

aan de Europese llnie dan wat ons land 

ontvangt aan subsidies. Het Nederlands 

helang is voor hem linancicel belang. 

Met de vroegerc Britse prermer 

Thatcher zegt hij: "lrPalllllly rrror1cy hack'" 

hij vergroting van de Ncdcrlandsc in

vloed binnen Furopa. Bolkestein: "Wat 

wij dus nodig hcbbcn is wat mindcr in

stitutioneel denken en wat meer gevoel 

voor Rwlpolitik "1 
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Geen nationaal belang maar 

recht 
De gedachte dat het internationale to-

neel bevolkt wordt door nationale sta

ten die (vrijwel) ui tsluitend hun eigen 

belangen nastreven is al oud en is zeer 

liberaal. Optimistische liberalen ver

wachten dat algemeen welz ijn vanzelf 

opbloeit wanneer iedere staat afzonder-

tuil/ of their OWII and n~sh over lhe board i11 

tmexpected dit·ec lioi1 S. Ki11gs a11d q11w1s have 

always i11 sisled !hal the player is !heir sewat11, 

1101 iln other way aro1111d. Bishops a1HIOI.II1Ce 

i bat they take !hei t· orders, 110t front the player, 

hJi frolll SO JIIeOI'Ie who is 110t i11 tbc 1'00111 at a//. 

K1tigh1s deuelop absurd poit11s of bot1our. 

Nowadays, worsl of all, the paw11 s aswt tbe 

righls of lhe 'co niiiiOII 111a11 ', and ittsist 01'1 

haui1·1g the ntoues explai11ed to tbent , befare they 

wil/move al all. and i ban ofiw move iu quile a 

difJm11l direcliott. Tbe dipiontalie player 

ahuses bis pieces, declam that foreigl1 policy is 

intpos sible i11 a demouacy, mtd refttses lo ac

cep t the resportsihilily of the outco111e He ex

pecls lo lo se; and In re111ai11S disgrw1tled eue11 

lijk z ijn 'welbegrepen' eigenbelan g na

jaagt Pessimisten vrezen dat idealen 

nooit bere ikt zu ll en worden, maar dat 

macht h et laatste woord heeft. Als 

machten elkaar- in een situatie va n ha

lat1Ce of power - in eve nwicht houden ont

staa t stabilite it en dat is het mooiste 

wat in de internationale verhoudi ngen 

bereikt kan worden. 
De Engelse hi storicus AJP. Taylor, in 

dit verband een onverdachte bron , 

heeft met betrekking tot dit onderwerp 

een prachtige verge li jking gemaakt: 

"Euery diplomatisl drea nt s of iudepmdence. !11 

a11 ideal tuorld he i111agines , he tuotdd he pitled 

agail'lst tbe represeltlaliue of a riual poum in a 

gante of chess. He wotdd hefree to make bis 

moves witho11t attyot·te al bis sho11 lder sllgges

ting olher lilODeS OI' eue11 forbiddit·tg ibe moves 

that he wo11ld like lo tnake. Then , he sttpposes 

(qu ile wrongly), he tuo11ld always wi11. B11t 

this ideal si l11aliott bas nevel' existed. Nol only 

do speciators collllllflll attd i11le1jere. Ttt tbc dip

lomatic gaute of chess lhe uery pieces have a 

These are tbe days of tHimcle and wo t1der 

This is lhe lottg disla11Ce cal/ 
The way the ca nt era follow s ti S i11 slo-mo 

Tbc tuay we look lo liS all 
The tuay we look lo a dislanl co nsl el/atio11 

That is dying in a con ter of the sky 

Time are the days of tniracle and wonder 

AHd don'l cry baby, don't cry 

Don't cry. 

Paul Si mon , The Boy in thc Bubble , Warner 

Bros inc. 1986 

whel'l he wit-ts."' 

Is het uitgangspunt van h et nationale 

belang e igenlijk wel realistisch? Het is 

reëel om het verschijnsel macht te er

kennen in de internationale ve rhoudin

gen. Het is echter ni et reëel om te 

verwachten dat het algemeen welz ijn in 

de were ld als va nzelf ontstaat, wa nneer 

staten ieder maar hun eigen belang na 

streven. De liefh ebbers va n na tionale 

machtspolitiek suggereren een tegen

stelling tussen realisme aan de ene kant 

en idealisme anderzijds. Idealisme in de 

zin van voortdurende 'herijkin g' van de 

feitelijke ontwikkelingen aan ideële 

waarden. De feitelijke situatie va lt al

leen te begrijpen als er een normatief 

kader is , als er criteria z ijn om goede en 

kwade ontwikkelingen van elkaar te on 

derscheiden. Natuurlijk zijn er in de in

ternationale verhoudingen grote be

langen te ve rdedigen en te bevorderen. 

Maar de vraag welke belangen dat zijn 

is niet te beantwoorden zonder de kriti

sche werking van waarden. De voor

standers van de reali stische school 

va ll en dan terug op de stelling dat sta

ten hun welbegrepen eigenbelang moe

ten vo lgen Dat klinkt al een stuk beter. 
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De vraag is natuurli jk wat dan 'welbe

grepen' is. 

In dit verband mag in herinnering wor

den gebrach t dat alle optreden in het 

kader van de staat gericht is op de 

waarde va n he t recht. Het is althans te 

hopen dat ook de voorsta nders va n na

tionale belangenbehartiging daarvan 

overtu igd zijn. Niet het 'recht' van de 

sterkste, maar h et recht waarmee uit 

eindelijk de menselijke waardighe id ge

diend is. Voor de binnenlandse politiek 

lijkt dat vanzelfsprekend, maar h et 

ge ld t evenzeer voor de politiek in de 

internationale verhoudingen . Daarbij 

spee lt macht ee n rol. Het gaat er om 

die macht dienstbaar te maken aan het 

recht . Zo zou het woord 'welbegrepen' 

uitge legd moeten worden Dan ontstaat 

er ruimte voor een evenwichti ger bena

dering, waarin realiteitszin en kritische 

idealen met elkaar in verband worden 

geb racht. Buitenlandse politiek is, zoals 

het verk iezin gsprogramma van het 

CDA terecht aangeeft, een combinatie 

van die twee: H e t scheppen va n voor

waarden om de e igen samenl evin g naar 

inzichten van rechtvaardigheid in te 

ri chten en tegelijk het op effect ieve 

wijze uitdragen van deze inzichten in 

het internationale ve rkeer De benade

ring van h et buitenlands beleid moet 

aan de hand va n deze dubbele doelstel

lin g geschieden . 

De context: 
internationalisering 
Het is dan ook aanbevelenswaardig de 

herijking va n het buitenlands beleid 

aan te grijpen om serieus naar de veran

deringen in de internationale omgeving 

van Nederland te kijken. En daarbij het 

oog voora l ee ns te richten op het pro

ces van internationaliserina en de ae

volgen ervan voor de mo.,gelijkhe;en 

om de eige n samenlevin g naar inzi ch-
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ten van rechtvaardigheid in te ri chten. 

Inte rn at ionalisering betekent dat terri 

toriale gre nzen om het grondgebied 

van sta ten poreus z ijn geworden. 

Samen levingen z ijn steeds nauwer met 

elkaar verweven. Het Program van uit 

ga ngspunten van het CDA geeft al dui

delijk aan hoe de marges va n de 

nati onale politiek zijn beperkt door de 

factor van de internati onaliserin g. Dat 

ge ld t niet alleen voor Nederland, dat is 

een gegevenheid voor alle staten. 

Heel ver in de beschrijving van de ge

volgen va n de in ternationalisering gaat 

Jean-Marie Guéhenno met het beeld 

dat hij schetst van de komst va n het 're

lati onele tijdperk'. Daarin is de trad itio

nele staat een overleefd verschijnse l. In 

de plaats daarvan komen <al van gefrag

mentariseerde netwerken , die interna

tionaal vertakt z ijn en hun eigen logica 

vo lgen. Guéhenno schildert 
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een complex va n functionele 

verbanden zonder ce ntrum , 

waarbij het recht ni et meer is 

Het gaat er in het 

buitenlands beleid 

dan een verzameling regels om macht 
en procedures om de ve rban

den zo soepel mogelijk te la dienstbaar te maken 

ten functioneren. Geld is de aan het recht. 
en ige universele maatstaf . De 

poli tiek is niet lan ger het or

ganiserend principe van de ge meen 

schap, maar een tweederangs activite it , 

waarin beslissingen niet genormeerd 

worde n aan unive rse le waarden. Het 

toekomstbeeld va n Guéhenno is uitei n

delijk somber: "We kunnen slechts ra 

den dat de soc iale structuur over een 

ongekende kracht beschikt, als een 

monster dat is ontsnapt aan zijn schep

per. Deze kracht is echter stuurloos en 

daarom is het even moeilijk de richting 

ervan te bepalen als te mene n dat het 

mogelijk is deze kracht te beteugelen 

nadat hij in beweging is gekomen."3 



De vraag i'> natuurlijk wat dan 'welhe

grcpcn' is 

In dit verhand mag in herinnering wor

den gehracht dat aile optreden in het 

bder van de <,taat gcricht i'> op de 

waarde van het recht. Het i'> altham te 

hopen dat ook de voorstanders van na

tionalc helangenhchartiging daarvan 

overtuigd zijn Niet het 'recht' van de 

sterbtc, maar het recht waarmee uit

eindelijk de menselijkc waardigheid ge

dicnd i<; Voor de binnenlandse politick 

li1kt dat vanzclfsprekend, maar het 

gcldt evenzecr voor de politiek in de 

internationalc verhoudingcn. Daarbij 

spcclt macht een rol. Hct gaat cr om 

die macht dicnsthaar te maken aan het 

rccht. Zo zou hct woord 'wclbegrcpen' 

uitgelcgd moetcn worden. Dan ont<;taat 

cr ruin1tc voor ccn cvcnwichtigcr bcna

dering, waarin rcalitcitszin en kritische 

idealcn met clkaar in verhand worden 

gchracht Buitcnlandse politick is, zoal-, 

hct vcrkiczingsprogramma van hct 

CDA tcrccht aangcdt, ecn comhinatic 

van die twee: Het <,cheppen van voor

\Vaardcn 0111 de cigcn san1cnlcving lltJtJr 

inzichten van rechtvaar-digheid in te 

r·ichten en tegelijk het op dfcctieve 

wiJze uitdragen van deze inzichten in 

het intcmationale vcrkcer. De bcnadc

ring van hct huitcnlands bclcid moct 

aar1 de hand van dezc duhhclc doclstel

ling gcschicden 

De context: 
internationalisering 
Het is dan ook aanbcvelcnw;aardig de 

hcrijking van hct huitcnlands beleid 

aan tc grijpcn on1 ~cricu~ naar de veran

dcringcn in de intcrnationalc on1gcving 

van Nederland te kijken En daarbij het 

oog vooral eens te richten op het pro

cc~ van intcrnationali~cring en de ge

volgcn ervan voor de mogelrjkhcden 

on1 de cigcn ~an1cnleving naar inzich-

ten van rechtvaardigheid in te richten. 

I ntcrna tiona! iscri ng hetekent dat terri

toriale grenzen om hct grondgcbicd 

van staten poreus zijn geworden. 

Samcnlevingcn zijn steeds nauwcr met 

elkaar verweven. Het Program van uit

gangspuntcn van het CDA gceft a! dui

dclijk aan hoc de margcs van de 

nationalc politick zijn hcperkt door de 

factor van de internationalisering. Dat 

gcldt nict aileen voor Nederland, dat is 

ccn gcgevcnhcid voor aile staten. 

Heel ver in de heschrijving van de ge

volgen van de internationalisering gaat 

lean-Marie Cuehenno met het beeld 

dat hij schetst van de kom<,t van het 're

lationelc tijdpcrk'. Daarin is de traditio

nelc staat een ovcrlecfd verschiJn'>cl. In 

de plaats daarvan komen tal van gefrag

mentariseerde netwerken, die interna

tionaal vertakt ziJn en hun cigen logica 

volgcn Cuehenno <,childert 

cen complex van functionele 

vcrbandcn zondcr centrum, 

waarhij hct rccht nict mccr is 

dan ccn vcrzan1cling rcgcl~ 

en procedure<, om de verban

Het gaat er in het 

buitenlands beleid 

om macht 
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den zo <,oepel mogeliJk te Ia dienstbaar te maken 
ten tunctioncren. Geld "' de 

enige univer<,e]e rnaatstaf De 
aan het recht. 

politick is niet Ianger het or

gtlni-;crcnd principc van de gcn1ccn-

schap, maar ecn twccdcrangs activiteit, 

waarin bcslissingen niet genorn1eerd 

worden aan universelc waardcn. ]~Jet 

toekomstheeld van Cuehenno i'> uitein

delijk <,omber: "We kunnen <,]echt<, ra

den dat de sociale structuur over ccn 

ongekende kracht be,chikt, als een 

monster dat is ontsnapt aan zijn schep

per. Deze kracht i'> echter stuurlom en 

daarom is het even moeilijk de richting 

ervan te bepalen als te menen dat het 

mogcli1k is dcze kracht tc hctcugclcn 

nadat hij in beweging i'> gekomen "1 



i' 

0 

w 

Vl 

0 

z 

z 

Ceen enkel land, ook Nederland niet, 

kan zich in het tijdperk van de interna

tionalisering nog heschouwcn als de 

hoy 111 the hu/Jhlc, gc'fsoleerd tegen vreem

de virusscn en infecti". Zoveel i<; wei 

duidclijk. De opkomst op het interna

tionale toneel van private, non-gouver

nementelc organisatics is geen recent 

verschijmel. Maar de rol die zij tegen

woordig spelcn, in a! hun verscheiden

hcid en huiten het hercik van staten en 

regeringen om, is kwalitatief grotcr dan 

in voorbije jaren Een rcalistische kijk 

op internationalc verhoudingen heeft 

oog voor deze dimcnsie. Daaraan zitten 

zowel positieve als negatieve kanten. 

Aan de positieve zijde moet op de eer

ste plaats de inzet genoemd worden 

van ontwikkelingswerkers, van mensen

rechtenactivisten, van gepensioneerde 

managers in bedrijven in Midden- en 

Oost-Europa. De revolutie in de mo

derne middelen van communicatie rna

ken een internationale dialoog moge

lijk, die onafhankelijk van staten ge

voerd wordt. Een proces dat sinds het 

einde van de Tweedc Wereldoorlog een 

hogere versnelling is ingegaan en prak

tisch de hele wereld omspant. In dit 

verhand wordt zelfs gesprokcn van ecn 

{jlohal associatio11al rcvolutio11', een opval

lcnde opkomst van private organisa

tic'>. 1 

Positicf te waarderen is cveneens de ge

ringere waarschijnlijkheid van grote 

oorlogen in de traditionele vorm. Als 

gcvolg van de groeiende verwevenheid 

van staten en samcnlevingen, dwars 

door de grenzcn heen, wecl een poten

tiele agres<;or dat ook de eigen samenle

ving op onaanvaardbaar zwarc wijze 

gctroffen zal worden door de gevolgen 

van zijn schendmg van de vrcdc. Dat is 

ecn heel wat wenselijkcr vorm van driu

mtt dan de dreiging met wederzijds ver

zckerde t<Hale vernietiging. 

Tegelijk getuigt het van werkelijkheids

zin om de negattevc kanten van de in

ternationali<;ering te analyseren. lm

mers, niet aileen mensen met de beste 

hedoelingcn maken gcbruik van moge

lijkheden van de open en poreuze gren

zcn. Niet aileen organi<;aties, met 

gcrechtigheid en solidaritcit als docl

stelling opereren op het internationale 

toned Niet aileen staten hc'invloeden 

met hun optreden - of hun nalatighcid -

de internationale vredc en veilighcid. 

lntcgendeel, steeds meer is sprake van 

vormen van geweld en ondcrdrukking 

met een 'informeel' karakter. Dat wil 

zeggen dat niet een staat kan worden 

aangesproken, maar vee leer groepen als 

gewapende rebellen (de 13osnischc 

Serviers), van de staat losgekomen ge

heime dicnsten (de zogehetcn Third 

Force' in Zuid-Afrika) of bevrijdingsbe

wegingen (Lichtend Pad in Peru) De 

poreuze grenzen leiden er medc toe dat 

contlicten tussen Turken en Koerden 

niet aileen in eigen land, maar ook in 

bijvoorbeeld Duitsland worden uitgc

vochten. Ook anti-democratischc stro

mingen als religieus fundamentalisme 

of politiek nationalisme verspreiden 

zich geheel onafhankelijk van nationale 

grcnzen. 

Het meest dreigend is echter volgens 

de publiciste Claire Sterling de wereld

wijde expansic van de gcorganiseerde 

misdaad. In haar studie 'Cn.llte wtlhout 

Frontim' beschrijft ziJ hoc na hct val len 

van de 13erlijnse Muur de grote mis

daadsyndicalen als eerste de voordclcn 

van de intcrnationalisering hebbcn aan

gegrepen om hun krachten tc bundc

lcn. De Siciliaanse, Amerikaan<.c, 

Colombiaanse en Aziatischc mafia\ 

zijn aangchaakt hij hun Ru<,<,ische col !e
ga's om een internationale criminclc 

ondergrondse op te richtcn die de helc 

wereld omspant. De nationalc rcgenn-



gcn hechten echter zozecr aan hun 

soevereine hevoegdheden, dat er val

gens Sterling nog geen begin van ge

coiirdineerdc aanpak is Niet in de 

[uropcse Unie, laat staan mondiaal. En, 

schrijft zij, binnen die Unie is Neder

land, "amony the most ciuilizcrl of sovereign 

sidles", de lavoriete plaats van optre

dcn.' 

Aanzet tot christen
democratische herijking 
Dcze ontwikkelingen kunnen met een 

'>impel denken in categoriecn van na

tionaal belang en bcdm1ce of flower niet 

meer beantwoord worden. Met deze 

negat1eve kenmerken van het proccs 

van internationaliscring is de mogelijk

heid van staten om de eigen samenlc

vi ng in te richten naar i nzichten van 

rechtvaardigheid onder druk komen te 

staan. Zij zijn een nieuwe 

rapport van het Wctenschappelijk lnsti

tuut voor het CDA In dat rapport 

wordt gesproken van het 'aanspraakka

rakter van de publickc gcrechtighcid'. 

Burgers mogen aanspraak maken op ac

tid ovcrhcidsoptredcn, in de zin van: 

1) het handhaven van de rechtsorde en 

het streven naar internationale gerech

tigheid, en 2) het scheppen van de ma

tcriclc voorwaarden voor de verant

woordelijke samenleving(' 

Hirsch Ballin werkt dit aanspraakkarak

ter als volgt uit: De zin van de soeve

rcinitcit van staten is gclegen in hun 

vcrmogcn de vrijhcid van de burgers te 

beschermen. Als gevolg van de interna

tionalisering kan ook de staat (natio

naal, Europees) de burgers nog maar 

gcdeeltclijk die bescherming bieden. 

Het feitelijke politickc integraticniveau 

loopt achter op het vereiste integratie-

niveau. "Heeft de mens-

dimensie van vrede en vei

ligheid in de wcreld van 

vandaag Daarom kan het 

proces van hcrijking van 

hct buitenlands beleid niet 

om deze ontwikkelingen 

heen. Voorwaarde is ech

ter de crkenning dat vei

ligheid meer is dan 

stabiliteit en eigenbelang, 

maar gebaseerd moet zijn 

op het besef dat menselij

ke waardigheid niet straf

fcloos verwaarloosd kan 

worden 1n een klciner 

wordende wcreld. 

Het onverkorte 
heid, zonder dit tc 

beseffen, niet meer echt 

een reden als wereldbur

gers een effectief functio-

pleidooi om de 

hoogte van de 
ncrcnd intcrnationaal 

Defensiebegroting rccht te vcrlangen dan op 

dit moment kan bestaan?'', 

zo vraagt hij zich af 7 

Dat is de theoric. De 

praktijk van de hcrijkings

discu">ie vraagt om con

crete keuzes. Hecft het 

bijvoorbeeld zin om de re

gcri ng van een land a an tc 

spreken op '.chendingen 

te handhaven kan 

niet anders worden 

beoordeeld dan als 

een voorbereiding 

op de vorige 

oorlog. 

Wie daar oog voor heeft is Ernst Hir'>ch 

Ballin. In zip1 aanvaarding<;rede als 

hooglcraar internationaal recht kendc 

hij aan burgers in de wcreld zckere e11lil

lm1e11ls toe. Fen term waarmee hij aan

sluit bij ccn van de kenmcrken van hct 

begrip publieke gerechtigheid, zoal., 

die zijn bcschreven in het gelijknamige 

van de mensenrechten, als 

dczc primair worden geplccgd door in

stanties die buiten de controlemogelijk

heden van die regering vallen? Zoals 

drugsorgani sa ties, guerri llabewegi ngen 

of 'verzelfstandigde' gchcime dicnsten? 

Wat te doen als de garantie van de 

openbare orde wordt ovcrgenomcn 

door private veiligheidsdiensten, die 
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ook internationaal opercrenc Is over

dracht van delen van de nationale soc

vereiniteit op het terrein van justitie 

aan ecn eftectievere Europese Unie 

met aile consequcnties van dien voor 

de nationalc beleidsruimte op dit ter

rein - niet verre te prefere-

hct We.,ten aan te vallen. De dreiging 

komt niet mecr primair van staten, die 

hun belangcn met militaire middelen 

willen nastrcven. De nieuwe dreiging 

is intormeel en speelt zich voorname

lijk buiten het bereik van '>taten af. 

Hct is het monster, zoal-, 
ren hoven het risico van 

Het ministerie van Cuchcnno dat noemt, dat 

Justitie moet 
verlies van nationale soc

vereinititeit aan de gcorga

niseerdc intcrnationalc 

misdaad7 
betrokken worden 

is onbnapt aan zijn schep

per [chter, in tcgen<,tel

ling tot wat Cuehcnno 

verwacht, is dat monster 

wei dcgelijk gestuurd Zo 

komt ook de wens om de 

inzichten van rechtvaar

digheid op het internatio

nalc toneel op etfecticve 

wijze uit te dragen duide-

In aansluiting op het 

Cl)A-verkiezi ngspro

gramma kan veiligheid 

gedcfinieerd worden als 

het scheppen van de 

voorwaarden om de sa

menleving naar inzichten 

bij de 

herijkingsdiscussie 

en de uitkomsten 

ervan. 

van rechtvaardigheid in te richten. 

Dan is het zaak goed te bestudcrcn 

waar de bedreiging van dezc mogelijk

hcid vandaan komt. Hierboven is al 

geconstateerd dat de veiligheid niet 

mecr primair onder druk staat door 

traditioncle militaire bedrciging van 

de buitengrenzen. De nieuwe bedrei

ging is vee leer van 'informelc' aard: va

rierend van de intcrnationale georga

niseerde misdaad tot rivaliserende 

groepen in een ander land, die hier 

hun mcningsverschillen uitvechten. 

Door de openheid van de modcrne sa

mcnlevingen zal de garantie van de 

veiligheid dan ook nieuwe accenten 

moeten krijgen 

Het vasthouden aan de traditionele in

richting van Defensie en hct onverkor

te pleidooi om de hoogte van de 

Defensiebegroti ng op het afgesprokcn 

peil tc houden kan in dit vcrband nicl 

ander'i worden beoordeeld als ecn 

voorbereiding op de vorige oorlog. De 

bedreiging van de veiligheid komt niet 

mccr primair van het Russische Ieger 

dat heimelijk zou overwcgen massaal 

lijker in beeld. De vraag 

naar grotere internationale samenwcr

king van staten is gerechtvaardigd. De 

wereld kan het zich niet veroorloven 

dat de politiek zou afdalen naar een 

tweederangs activiteit waarin beslissin-

gen niet mccr genorrneerd worden aan 

universele waarden. Vandaar dat hier 

het volgcnde wordt voorgesteld 

het met kracht inzetten op interna

tionale samenwerking, zeker op het 

gebied van justitic en veiligheid, 

mecr middelcn voor intcrnationalc 

vrcdcsoperatics en ondersteuning 

van de internationale samcnwerking 

op het gebied van de veiligheid en 

ter versterking van de garantie van 

de vrede en veiligheid in de handen 

van overheden in plaats van informc

le groepen, 

het bctrekken van het ministerie van 

Justitie bij de herijkingsdi<,cussic en 

bij de uitkomsten ervan, 

mcer middelen voor de be<,trijding 

van infonneel geweld en informele 

criminaliteit. Deze middelen zouden 

gevonden kunnen worden door her

schikking van die onderdelcn van de 



Defensiehegroting die gericht zijn 

or verdediging van de vorige oorlog. 

Conclusies 
Het huidige kabinet is druk bezig met 

de herijkingsoreratie. Vee! energie 

wordt hesteed aan de organisatie van 

het huitenlands beleid en de toedeling 

van vcrantwoordelijkheden tussen en 

binnen lluitenlandse Zakcn, Defensie, 

Ontwikkelingssamenwerking en Eco

nomi<>chc Zaken. Vee! blijft stcken bij 

de vraag wat de machtigste staten zijn 

in onzc on1gcving en vvelke even

wichtskunsten Nederland moet Lonen: 

inspelen or de as Frankrijk-Duitsland, 

vasthouden aan de Atlantische relatie, 

het horen op een alliantic van klcine 

Ianden tegen de grate. Het duidelijkste 

geluid van de kant van de coalitiepart

ners is tot nu toe hct pleidooi voor het 

vooror<>tellen van het zogenaamde na

tionalc belang Tenslottc zijn van kabi

netswege nog steeds niet de ijkrunten 

gcnocmd, waaraan hct belcid getoetst 

zou kunnen worden. 

l\1et dit artikel is beoogd vanuit chris

ten-democra ti<>ch rerspectief het cen

trale ijkpunt van het buitenlands belcid 

aan te geven: Het scherren van de 

voorwaarden om de eigen sa men levi ng 

naar inzichten van rechtvaardigheid in 

te richten en tegelijk het op effectieve 

wijze uitdragen van die inzichten in het 

internationale verkeer. Daarmee wordt 

ecn maatstaf geboden waannee het 

proccs van internationalisering or rc

alistische wijze kan worden bcoor

deeld. De christen-democratie heeft 

een rijke, internationalistisch georicn

teerdc, traditie hoog te houden. Een 

traditie die gekenmerkt is door kcnnis 

van de fciteli,kc omstandigheden en te

gelijk het voornemen om dcze met 

rraktischc inzet voortdurend te corri

geren Een traditie die mede gedragcn 

wordt door sterke internationalc be

trokkcnheid, waarin niet het zoge

naamde nationale belang de doorslag 

geeft, maar de bekommcrnis om men

sen. [r staat vee I op hct spel. Wat jam

mer dat het C:DA niet in de regering 

zit. 

Drs. Th.ll. Fi\·1. llri,,kel 

stafmedewcrkcr Wetenschappclijk ln

stituut voor het C:DA 
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