
Commentaar uit het Wetenschappelijk Instituut 

Buitenlands beleid 
na 'Maastricht' 

De agenda van de Nederlandse buiten
landse politiek lijkt wat leeg te worden. 
Met Suriname als constante in de afgelo
pen tien jaar vul je die agenda niet. Noch 
met het opschrijven van de datum van 
de reis naar Zuid Afrika. Buitenlandse 
politiek is in de jaren tachtig onverwacht 
spannend geweest. De incidenten van 
het laatste half jaar mogen niet het beeld 
wegspoelen, dat die tien jaren beleid re
delijk succesvol zijn geweest. Natuurlijk: 
de Muur is niet door Nederlandse mo
kers gesloopt, en bij de vrede in EI Sal
vador waren we er even niet bij. Maar de 
kruisraketten kwestie is wel goed afgelo
pen. Het is weinig zinvol te speculeren, 
wat er zou zijn gebeurd, als Nederland 
niet die combinatie van vasthoudendheid, 
creativiteit en geloofwaardigheid had 
opgebracht. Wie zich nog de Eurosclero
se herinnert van het midden van de jaren 
tachtig, kan zich alleen maar verbazen 
over èn het tot stand komen van de 
interne markt, èn de totstandkoming van 
verstrekkende verdragen - voor een 
Europese Politieke en Monetaire Unie. 
Dat is zeker niet alleen een Nederlandse 
verdienste, maar het Nederlandse voor
zitterschap van de eerste helft van 1985 
is wel duidelijk een keerpunt geweest. En 
'Maastricht' gaat de geschiedenisboekjes 
in. 
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Maar er is meer. Door de volgehouden 
ontwikkelingsinspanning, door zo ruwweg 
50 miljard gulden in de armen in de 
wereld geïnvesteerd te hebben in de 
afgelopen ruim tien jaar, is Nederland op 
dit centrale thema een grote mogendheid 
geworden. Het is net niet tot de eerste 
vijf te rekenen - en het gaat hier bij uit
stek ook niet om de vraag, wie de groot
ste is - maar we waren er wel bij, toen 
het erom ging eind 1983 het verwachte 
miljoenensterven in Afrika af te wentelen. 
We speelden een heel belangrijke rol, 
toen de Indonesische economie (en 
samenleving) een beslissende keer naar 
modernisering en afschudding van de 
armoede maakte. We waren er vooral bij, 
op zoveel plaatsen in de wereld, waar de 
democratie doorbrak. Het was het decen
nium dat door sommigen a lost decade is 
genoemd, maar dat door honderden mil
joenen in Latijns Amerika en Azië als 
een tijd gezien wordt waarin de hoop een 
nieuwe kans kreeg. Pinochet is door de 
Chilenen zelf ten val gebracht. Maar in 
die moeizame overgang was Nederland 
een belangrijke bankier. 

En wie het laatste voorzitterschap van 
de Europese Raad nauwkeurig analy
seert, weet dat er niet alleen in de grote 
vraagstukken maar ook op de verschil-
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lende deelterreinen veel gepresteerd en 
bereikt is. 

De buitenlandse politiek onder Van 
den Broek en Lubbers hoort wellicht niet 
thuis onder de categorie 'groots en mee
slepend'. Zij heeft vooral door een zeke
re afstandelijkheid zichzelf heel slecht 
verkocht. Maar zij zou later wel eens als 
een van de meest degelijke en succes
volle facetten van het regeringsbeleid 
van de afgelopen tien jaren kunnen wor
den beschouwd. 

Nationale retraite 
Maar nu: is er na 'Maastricht' nog plaats 
voor echt relevant buitenlands beleid van 
Nederland? Na het zeer spannende 
halfjaar Nederlands EG-voorzitterschap 
is nu de aandacht vooral naar de binnen
landse politiek verlegd. Binnenlandse 
vragen moeten voorrang krijgen: de 
veiligheid, het werk, de beteugeling van 
de overheidsuitgaven, de nieuwe infra
structuur, de kosten van de gezondheids
zorg, de herijking van de sociale zeker
heid. Het gaat niet om de noodzaak nu 
even naar het binnenland te kijken, het is 
niet de competentieproblematiek tussen 
het ministerie van Algemene Zaken en 
dat van Buitenlandse Zaken, het zijn niet 
de eventuele ministeriële of ambtelijke en 
diplomatieke missers, er is iets anders 
aan de hand. Wat gemist wordt is een 
krachtige herbezinning en hernieuwde 
inspiratie van onze buitenlandse politiek. 
De buitenlandse politieke realiteit en de 
veranderingen laten weinig ruimte voor 
een ' Es ist erreicht'-gevoel. Maar de 
nieuwe Europese realiteit na 'Maastricht', 
én de nieuwe wereldverhoudingen na de 
Muur, de Golfoorlog en de implosie van 
de Sowjet Unie, èn de dreigende reprise 
van Amerikaans isolationisme maken 
een soort nationale retraite voor een 
nieuwe benadering van ons buitenlands 
beleid in hoge mate gewenst. Misschien 
wordt de kern van het komende debat 
over toekomstig buitenlands beleid wel, 
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dat er een spanning zit tussen de doel
stellingen op korte en middellange ter
mijn en die op langere termijn. 'Maas
tricht' en de Westerse inzet in de Golf
oorlog zijn daar uitingen van. Enerzijds 
moet in de komende jaren met geweldige 
inzet en taaiheid gewerkt worden om de 
verdragen uit te voeren, naar de letter en 
naar de geest van de beoogde Europese 
eenwording. Anderzijds voelen we, dat 
we voor de vraag komen te staan hoe 
we als natie in dat Europese geheel 
onze identiteit kunnen behouden en hoe 
we onze nationale belangen kunnen 
beschermen en versterken. 

Een nationale retraite 
voor een nieuwe 
benadering van ons 
buitenlands beleid is in 
hoge mate gewenst 

Enerzijds moet met voortvarendheid de 
les uit de Golfoorlog getrokken worden 
en moet de Westerse defensiepolitiek 
militair toegerust worden voor dit soort 
eventuele inzetten. Anderzijds voelen we, 
dat een stabiele wereldorde op den duur 
nooit afhankelijk gemaakt kan worden 
van de machtsuitoefening van enkelen. 

Er is spanning tussen wat op korte 
termijn noodzakelijk en mogelijk is en 
wat de doelstellingen van een langere 
termijn buitenlandse politiek zijn. Die 
spanning draagt bij tot de mistvorming 
rond dit beleidsonderdeel en tot een 
onnodige polarisatie tussen de idealisten 
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en de realisten. Het werk aan de klassie
ke taken van de buitenlandse politiek 
moet doorgaan maar in het besef dat de 
richting die daarbij wordt ingeslagen een 
onvermijdelijke omweg is, niet de defini
tieve route. 

Die klassieke taken omvatten op de 
eerste plaats de verdieping van de Euro
pese eenwording, zoals dat voor en 
tijdens 'Maastricht' is overeengekomen. 
Dat betekent de onverkorte voltooiing 
van de binnenmarkt, de uitvoering van 
het akkoord van Schengen, de realise
ring van de Verdragen van Maastricht. 
Voor Buitenlandse Zaken is daarvan 
uiteindelijk op vele terreinen het merk
waardige gevolg dat Europa, naarmate 
die verdieping realiteit wordt, steeds 
minder buitenland en de Unie steeds 
meer een vierde bestuurslaag wordt. Het 
is alleen maar wijs die realiteit te erken
nen. Dat heeft twee consequenties: 
1. naar de mate waarin de Unie reali

teit wordt, is niet meer Buitenlandse 
Zaken de vertegenwoordiger van 
het Koninkrijk, maar de regering als 
geheel, met de nodige gevolgen 
voor de positie van de minister
president; 

2. en naar de mate op deelterreinen 
van algemeen bestuur de Unie 
bepalend wordt, treedt Buitenlandse 
Zaken terug, maar niet nadat in de 
overgangsfase voor de standpunten 
van de vakdepartementen zo goed 
mogelijke uitgangsposities zijn be
vochten. 

Buitenlandse Zaken zal nog lang veel 
aandacht, deskundigheid en creativiteit 
moeten besteden aan het Europese 
eenwordingsproces. Op twee andere 
wijzen blijft er buitenlands beleid nodig 
ten aanzien van de EG, te weten op die 
terreinen, die niet of nog niet volledig 
gecommunautiseerd zijn, zoals het Euro
pese Politieke Samenwerkings (EPS)
beleid, en die gebieden, waar het minis-
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terie van Buitenlandse Zaken typisch als 
vakdepartement optreedt, zoals het bui
tenlands beleid van de Commissie. 

Van het buitenland-blok zal in de ko
mende jaren nog veel 'klassieke' Euro
pese aandacht gevraagd worden. In de 
Nederlandse samenleving zal vooral het 
draagvlak overeind moeten blijven voor 
de voortzetting en afronding van het 
eenwordingsproces. Over de vermoeid
heid heen, ook over de twijfel heen nu 
lasten en voorschriften van dat anonieme 
Brussel steeds meer voelbaar worden. 
Wanneer Nederland in plaats van netto
ontvanger netto-betaler wordt, zou wel 
eens heel wat hoogdravendheid op de 
proef kunnen worden gesteld. 

Veiligheidsbeleid 
Het tweede terrein, waarop een krachtig 
voortgezet engagement nodig is, is dat 
van het veiligheidsbeleid. Ook hier is 
weer die omweg. Een effectief wereldvei
ligheidssysteem zal nooit tot stand ko
men om het overwicht van een krachtig 
Atlantisch Bondgenootschap als de he
gemoniale militaire structuur. Maar op dit 
moment is de aanpassing en toerusting 
van dat Bondgenootschap aan de nieu
we veiligheidssituatie nog een zware 
politieke prioriteit. Zowel als antwoord op 
de nieuwe onveiligheid in de wereld, 
maar ook als verzekeringspremie tegen 
de oude bedreigingen. We kunnen er per 
slot van rekening niet op blijven vertrou
wen, dat we na een volgende coup-po
ging in Moskou weer zo'n grote bondge
noot zullen vinden. Het lijkt wijs om ook 
wat andere kanonnen in steiling te hou
den. Er zal na de euforie een krachtig 
appel nodig zijn vanuit de buitenlandse 
politiek om defensie-begrotingen niet 
vermetel te laten inschrompelen, de 
Amerikanen in Europa te houden, en de 
NAVO-hoeksteen van het defensie-beleid 
te laten blijven. Maar dat alles wel als 
tussenstap naar een ander veiligheids
systeem. 
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En dan is er die derde intussen ook al 
klassiek geworden opgave van het bui
tenlands beleid: het vormgeven aan onze 
internationale solidariteit. Ook dat ver
loopt weer via een omweg. Op den duur 
zal minstens een belangrijk gedeelte van 
de ontwikkelingssamenwerking een com
munautair karakter krijgen. Of het nu 
gaat om vervangend beleid, om pure 
middelenoverdracht of een vorm van 
internationale belastingoverdracht. De 
huidige minister voor Ontwikkelingssa
menwerking houdt voor het overblijvende 
bilaterale ontwikkelingsbeleid zeer na
drukkelijk de optie open van een integra
tie van de ontwikkelingssamenwerking in 
het Nederlandse internationale economi
sche beleid. 

Maar intussen moet in de komende vier 
jaren alleen al een bedrag van rond de 
dertig miljard gulden zinvol geïnvesteerd 
worden in ontwikkelingslanden. Uitdruk
kelijk geïnvesteerd: een belangrijk ge
deelte van de ontwikkelingshulp is 'vrij' 
geld, geen doorlopende lange-termijn
verplichtingen. Alleen als we ons realise
ren, dat voor het budget van de totale 
Nederlandse overheidsinvesteringen in 
dit begrotingsjaar met moeite 2,8 miljard 
bijeen geschraapt kan worden, dan zien 
we hoe gigantisch de mogelijkheden en 
hoe groot de verantwoordelijkheden van 
de minister zijn. En op dit beleidsterrein 
is ook van oudsher iets merkwaardigs 
aan de hand. De uitvoering van het be
leid, de toerusting van het apparaat, de 
interesse in de politiek voor de kosten
batenverhouding is zelf lange tijd uiterst 
onderontwikkeld geweest. Het was alsof 
vanuit het gezegde 'doe wel en zie niet 
om' de beslissing om gelden ter beschik
king te stellen het centrale element in het 
politieke debat was. En dat dan nog 
dikwijls met een zekere gêne. Want wat 
er eigenlijk toe deed was de hervorming 
van de internationale economische orde, 
en niet die paar centen uit Nederland. 
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Het was gegeven, weggegeven, geld, 
daar ging het om. Het was op dat mo
ment al afgeschreven, en daarom ver
engde zich het uitvoeringsdebat ook 
dikwijls tot die ene vraag, of het geld wel 
echt bij arme regeringen en bij arme 
mensen terecht was gekomen. 

Professionaliteit bij de uitvoering, conti
nuïteit, kennis van land en economische 
wetmatigheden hebben pas laat geleid 
tot het scheppen van voorwaarden voor 
een goede sturing van die gigantische 
investeringsstroom . 

In vergelijking met bijvoorbeeld de 
Bondsrepubliek dachten wij dat aan te 
kunnen zonder echte gespecialiseerde 
en professionele binnen- of buitende
partementale uitvoeringsdiensten en met 
verhoudingsgewijs zo ongeveer een 
kwart van het personeel. Van de weer
omstuit zien we nu een begrijpelijke 
reactie van concentratie van de aandacht 
op de controle op de uitgaven. Maar aan 
die controle gaat wel eerst produktie 
vooraf, namelijk van goede, rendement 
opleverende, dat wil zeggen echt armoe
debestrijdende projecten. En daarom is 
voorlopig onverminderde aandacht en 
beslistheid nodig ten gunste van de door 
dit kabinet ingezette, misschien wat pro
zaïsche, lijn van professionalisering en 
verzakelijking van de ontwikkelingssa
menwerking. 

Bovengenoemde drie klassieke terrei
nen van buitenlandse politiek moeten 
overeind blijven, nieuwe impulsen krij
gen, juist op een moment dat we weten 
dat in de verdere toekomst die terreinen 
niet meer tot het domein van de buiten
landse politiek zullen horen of heel an
ders gestructureerd zullen moeten wor
den. 
Twee zaken lijken buitengewoon bedrei
gend voor een geïnspireerde en realisti
sche buitenlandse politiek in de komende 
jaren: 

een voortborduren op de klassieke 
taken en doelstellingen alleen; 
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een overconcentratie op de nieuwe 
uitdagingen voor het buitenlands 
beleid, zodat de aandacht voor de 
uitvoering van die klassieke taken 
weggedrukt wordt, juist op een mo
ment, dat op zoveel terreinen ge
oogst moet worden. 

Nieuwe perspectieven 
En daarom zal het nieuwe debat over de 
internationale politiek naast het schetsen 
van de nieuwe agenda en de perspectie
ven van ons toekomstig buitenlands 
beleid terzelfder tijd impulsen moeten 
geven aan de uitvoering van de klassie
ke taken. 

Die paradoxale opgave blijkt al het 
duidelijkst bij het eerste agendapunt 
namelijk, de vraag hoe om te gaan met 
de meer dan tien Europese landen die 
op kortere termijn lid van de EG willen 
worden. De traditionele reactie van de 
laatst binnengekomenen, Spanje en 
Portugal, om ze de toegang te weigeren, 
is het slechtst denkbare antwoord. Zowel 
de landen van de Europese Vrijhandels
associatie als de voormalige socialisti
sche landen hebben recht op een vol
waardige plaats in het Europese huis. 
Het is een kwestie van rechtvaardigheid, 
nog eens door het Verdrag onderstreept, 
en het is een politieke noodzaak. Als de 
ambities van bevolkingen en regeringen 
niet beantwoord worden, laten we de 
gouden kans voor vrede en stabiliteit, die 
ons in 1989 geschonken is, weer uit 
onze handen glippen. De revoluties van 
dat jaar mogen niet uitmonden in burger
oorlogen, verpaupering en de opkomst 
van nieuwe Bonapartes. Maar een gefor
ceerde openstelling van de Gemeen
schap, roept op het moment, dat de inkt 
van het Verdrag van 'Maastricht' nog niet 
droog is, alom een herziening van de 
mechanismes van samenwerking. Is 
intensieve politieke samenwerking, volle
dige medezeggenschap, mogelijk zonder 
totale economische integratie? Is met 
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andere woorden de omgekeerde integra
tie-route realistisch? 
Als over een jaar of tien de EG twintig tot 
vijfentwintig leden telt, hoe moet het dan 
met het roulerend voorzitterschap, de 
aanwijzing van minstens één Commissie
lid per land, de proportionaliteit in perso
neel bij de Diensten van de Commissie? 
Wat is de positie van de talen van de 
kleinere landen? Vooral wat is de positie 
van de kleinere landen? Moeten zij naar 
nieuwe of oude samenwerkingsverban
den met buurlanden, of verwante naties? 
Moet in zo'n perspectief van een soort 
getrapte belangenbehartiging de Benelux 
nieuw leven worden ingeblazen? Terwijl 
het huis van de Europese eenheid nog 
afgetimmerd wordt, moeten we al naar 
de architect om over de verbouwing te 
praten. 

Het nationale domein 
Er is in verband met die Europese een
heid nog een andere dringende kwestie. 
Tijdens het laatste EG-voorzitterschap 
werd zelfs in Nederland een ommekeer 
bespeurbaar in de onvoorwaardelijkheid 
en alomvattendheid van het federale 
concept. Zou het ooit de bedoeling van 
de stichters van Europa zijn geweest om 
het Nederlandse omroepbestel op te 
blazen? Of het non-commercialiteitsprin
cipe in de gezondheidszorg uit te hollen? 
Of Ierse universiteitskrant jes te dwingen 
hun kolommen open te stellen voor de 
advertenties van abortusklinieken? Het is 
de vraag naar wat behoort tot het natio
nale domein, en het is de vraag naar de 
dwingendheid en de reikwijdte van de 
supranationale bestuurslaag. Willen wij 
een analogie worden van de Verenigde 
Staten, of zeggen we 'Europa es diffe
rente'. Geen melting pot. Maar wat houdt 
dan die sui generis-formule voor de Eu
ropese eenheid in? 

Ook de binnenhuisarchitect moet ge
raadpleegd worden. Nu pas kan het 
echte debat beginnen over de sociaal-
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economische inrichting van het toekom
stige Europa. Willen wij ook hier van de 
Amerikaanse samenleving imiteren, of 
gaan wij een geconcentreerd politiek 
offensief aan om onze ideeën over de 
sociale en ecologische markteconomie, 
onze ideeën over overlegeconomie, ons 
concept, dat er tussen overheid en indivi
du niet alleen maar leegte is, ingang te 
doen vinden? 

Als er leven is voor buitenlands beleid 
na 'Maastricht', moeten degenen, die met 
de uitvoering ervan belast zijn zich wel 
verdiepen in onderwerpen, die niet in het 
traditionele diplomatenkoffertje zitten. Dat 
varieert van de handhaafbaarheid van 
nationale wetgeving op het terrein van de 
ethiek tot de overlevingskansen van het 
omroepbestel, van de positie van de 
uitvoeringsorganen in het sociale zeker
heidsstelsel tot het eigen karakter van de 
landbouwcoöperaties, of de identiteitsge
bonden instellingen. 

Het Nederlandse belang 
Maar de structuur en de inrichting van de 
Europese eenheid zijn ten nauwste ver
bonden met de noodzaak van hernieuw
de belangstelling voor de directe beharti
ging van Nederlands belang. En daar is 
de diplomatie wel in thuis. Een gesprek 
over buitenlands beleid in de jaren ne
gentig vraagt een nieuw doordenken van 
de Nederlandse rol, het eigen belang, 
dat verdedigd moet worden binnen die 
nieuwe Europese Gemeenschap. Ook 
hier is een omslag nodig van 'we maken 
samen Europa' en 'wat goed is voor 
Europa, is goed voor ons' tot een herbe
zinning op de belangen van een klein 
land met een overzeese traditie in een 
continentaal Europa, waar enkele landen 
in een onderling pact een dominante 
positie kunnen innemen. De nieuwe 
belangenbehartiging klemt te meer, nu 
het lijkt of in de economie transnationale 
fusies het afleggen tegen nationale con
centraties. Alleen al hierdoor raakt het 
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Nederlandse bedrijfsleven in een nadeli
ge positie, terwijl de sterke agrarische 
positie op termijn ondermijnd zou kunnen 
worden èn door de hervormingen van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid èn 
door de grote agrarische potentie van de 
gebieden in Midden en Oost Europa. 

Het gaat verder dan goederenproduk
tie. Nederland is in de sfeer van de 
dienstverlening, maar ook in de sfeer van 
de cultuur, 'het verstaan' van overzeese 
volkeren sterker geweest dan in onze 
bindingen met het Europese hartland, 
laat staan met Oost en Zuid Europa. Die 
kennis, die kracht kan van groot belang 
zijn voor heel Europa, maar daar zal in 
de komende jaren, ook diplomatiek, een 
enorme inzet voor nodig zijn. 

In die optiek zou het ook wel eens zo 
kunnen zijn, dat niet iedereen, die be
langen heeft bij 'Brussel' dan ook daar 
maar een eigen vertegenwoordiger moet 
hebben. Onze centrale representatie bij 
de EG, al of niet ressorterend onder 
Buitenlandse Zaken, moet een huis zijn, 
waar allerhande soorten belangen een 
respons vinden: departementale, en 
maatschappelijke, regionale en ideële. 

Kortom: er dient een nieuwe, een derde 
generatie 'Europeanen' aan te treden. Na 
de grondleggers als Wellenstein, Sassen 
en Mansholt, en de bouwmeesters als 
Andriessen en Rutten, is een nieuwe 
generatie aan zet. Een generatie die 
meedenkt over en werkt aan de inrichting 
van een (bijna) heel Europa omvattende 
eenheid, staatkundig, maar ook sociaal
economisch en maatschappelijk, aan 
nieuwe formules van belangenbeharti
ging van kleinere landen en aan een 
duidelijke definiëring en verdediging van 
het eigen belang. 

Inhaalmanoeuvre 
Eigen belang en solidariteit vinden elkaar 
in de zeer urgente inhaalmanoeuvre, van 
de intensivering van onze relaties met de 
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landen in Midden en Oost Europa. Laten 
we de Bondsrepubliek niet verwijten dat 
ze politiek, economisch, cultureel te do
minant wordt in de post-socialistische 
wereld. Het verwijt slaat op ons terug, als 
we nagaan, wat er aan systematische 
kennisopbouw op onze universiteiten 
plaats vindt, wat aan investeringen en 
vooral wat aan hulpverlening, nu de 
behoefte daaraan urgent is. Aan de orde 
is de omvang, het regime en de criteria 
van de hulp aan Midden en Oost Europa. 
Heel Midden en Oost Europa krijgt van 
ons minder dan de ruim tweehonderddui
zend inwoners van de Nederlandse Antil
len. In de hoogtijdagen van het Sandinis
me konden de drie à vier miljoen Nicara
guanen alleen al rekenen op bijna de 
helft. 
Dit is geen pleidooi voor overheveling. 
Maar de cijfers zeggen wel iets over de 
prioriteit, die Midden Europa en de men
sen, die daar veertig jaar achterstand 
moeten inhalen, in ons beleid en in onze 
publieke opinie kennelijk innemen. De 
organisatie van hulp is een verhaal op 
zich. Er is veel voor te zeggen om de 
Europese Commissie en de EG een 
centrale rol te laten spelen bij de hulp
verlening. Het overgrote deel van de 200 
miljoen zijn dan ook toerekeningen vanuit 
de EG, maar die zeventig miljoen of 
daaromtrent, die dan voor bilateraal 
beleid overblijven, hebben een wel heel 
merkwaardig beheer. 
Het regime is opgezet in de hectische 
dagen van de afsluiting van de formatie 
Lubbers-lil. Dat de Muur, die precies in 
die slotweek naar beneden werd ge
haaid, een perspectief bood op een zo 
vergaande economische en maatschap
pelijke omwenteling in heel Midden Euro
pa en daarna in de Sowjet Unie, kon niet 
worden voorzien. Maar de vraag is nu 
gewettigd, of het toen ontwikkelde regi
me van coördinatie en vooral spreiding 
over een tiental departementen van de 
besteding van die zeventig miljoen, niet 
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aan herziening toe is. Het zou te overwe
gen zijn om gegeven de gewenste tijde
lijkheid van deze hulpverlening hiervoor 
aan het coördinerend departement een 
aparte kleine uitvoeringsdienst (agency) 
op te hangen, met toezicht en inspraak 
van meerdere departementen, maar 
zonder hun uitvoerende betrokkenheid. 

Wat de criteria en de oriëntering van 
de hulp betreft, is het in hoge mate ge
wenst om na te gaan, wat de rechtvaar
diging zou kunnen zijn voor een eigen 
hulpprogramma van Nederland. Naast de 
legitieme facilitering van economische 
relaties, zullen er toch twee elementen in 
herkenbaar moeten zijn. Het moet om 
diensten (bijvoorbeeld kennisoverdracht) 
of goederen gaan, waar Nederland in 
excelleert en die instrumenteel kunnen 
zijn bij de wederopbouwprocessen van 
economie en maatschappij daar èn zij 
moeten de vestiging of versteviging van 
duurzame contacten tussen de Midden
europese en de Nederlandse samenle
ving bevorderen. 

Heel Midden en Oost 
Europa krijgt van ons 
minder dan de ruim 
tweehonderdduizend 
inwoners van de 
Nederlandse Antillen 

Enkele maanden geleden is in deze 
kolommen een vurig pleidooi gehouden 
om in het Nederlandse hulppakket voor 
Midden Europa ook ruimte te bieden 
voor de bouwstenen van de 'verantwoor
delijke samenleving', voor de opbouw 
van de civi! society als breed erkende 
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prioriteit bij het wederopbouwproces 
aldaar. Als antwoord onzerzijds op de 
dominante werfkracht van het maat
schappijmodel dat alleen maar onder
scheidt in individu en overheid. Dat is 
een pleidooi in de richting van de over
heid voor een duidelijke facilitering van 
dit soort activiteiten, van vrij onderwijs tot 
woningbouwverenigingen. Dat is terzelf
der tijd een pleidooi in de richting van de 
Nederlandse samenleving om die twee 
hypotheken af te schudden, die kennelijk 
op de relatie met Midden Europa liggen: 
de angst om zich in te zetten voor een 
nieuw engagement, omdat het wel eens 
van de ontwikkelingsbudget zou kunnen 
worden afgetrokken, en de neiging bij 
velen in ons land om plannen te maken -
beter misschien hobby's uit te leven - op 
basis van maximale betweterigheid van 
wat goed is voor ginds en minimale ken
nis van wat daar eigenlijk aan de hand 
is, en wat de eigenlijke behoeften en 
verwerkingscapaciteit zijn. Kortom: nood
zakelijk is een besliste, een urgente, 
maar een weldoordachte inhaalmanoeu
vre in onze betrekkingen met Midden en 
Oost Europa, als een onderdeel ook van 
het nieuwe debat over ons buitenlands 
beleid. 

Gidsland verbeeldingen 
De grootste intellectuele creativiteit zal 
echter nodig zijn voor de echte uitdaging 
voor het buitenlands beleid van de toe
komst. De erkenning, dat geen van de 
grote vraagstukken van de komende 
jaren meer oplosbaar is zonder de mon
diale dimensie erbij te betrekken, brengt 
het multilateralisme in het buitenlandse 
beleid centraal op de agenda. Dat terrein 
is in Nederland niet onbekend. In de 
jaren zestig is met name onder leiding 
van drs. J. Meijer, de eerste directeur
generaal Internationale Samenwerking, 
een gigantische poging gedaan om in het 
Nederlandse buitenlandse beleid 
maximaal in te zetten op versterking van 
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de multilaterale structuur, dikwijls voorbij 
de Europese samenwerking. 

Die echte voortrekkersrol, die Neder
land speelde in de Verenigde Naties, de 
Organisatie voor Voedsel en Landbouw, 
de Organisatie voor Economische Sa
menwerking en Ontwikkeling, het Inter
nationale Monetaire Fonds en de We
reldbank, de regionale banken, de Ge
neefse instellingen, bestond uit drie ele
menten: een sterk daartoe toegerust en 
gemotiveerd ambtelijk apparaat, een 
nadrukkelijke Nederlandse presentie bij 
de multilaterale instellingen en confe
renties, en een aantal volksvertegen
woordigers (Ruygers, Patijn, Mommer
steeg, Klompé), dat dat beleid zeer sterk 
steunde. Nederland richtte zich na de 
dekolonisatie. na het Nieuw Guinea
echec, op de opbouw van mondiale mul
tilaterale structuren. 

Het Europese eenwordingsproces, de 
aandacht voor NAVO en kruisraketten, 
de snel wassende stroom ontwikkelings
gelden hebben dat multilaterale werk wat 
minder prominent gemaakt. 
In de opvattingen van sommigen hoorde 
dat werk ook tot de categorie 'maakbare 
samenleving', van de jaren zeventig en 
tot de categorie overspannen gidsland
verbeeldingen. 

Toch hoort de inzet voor het multilate
rale systeem weer centraal komen te 
staan in het debat over ons toekomstig 
buitenlands beleid. De grote dringende 
vragen van de jaren negentig doen zich 
wereldwijd voelen: het milieu, alleen te 
redden door mondiale compensaties en 
afdwingbare sancties; de veiligheid, uit
eindelijk alleen te garanderen door mon
diale vredeshandhaving; de mensenrech
ten, in ultieme situaties alleen te be
schermen door onderschikking van de 
nationale soevereiniteit; de bestrijding 
van de internationale criminaliteit en het 
oprollen van haar beschermende vrijtho
ven; de opbouw van een internationale 
economische participatoire orde, die niet 
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onmiddellijk tot gelijkheid zal leiden, 
maar bij de instandhouding waarvan wel 
de belangen wereldwijd gevoeld worden. 

Alle omwegen van klassiek buitenlands 
beleid, zoals in het begin beschreven, 
zullen uiteindelijk toch moeten leiden tot 
vormen van mondiale samenwerking en 
op een aantal terreinen gezagsuitoefe
ning. Hier de brug te slaan tussen utopis
me en cynisme, pijlertje voor pijlertje, 
terwijl het grand design nog niet echt 
voorhanden is, dat wordt de echte uitda
ging van buitenlands beleid in de komen
de vijftien jaar. 
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Er is zoveel leven voor buitenlands be
leid na 'Maastricht', dat een beetje com
petentieverlies op terreinen, waarop de 
agenda met succes is afgewerkt, toch 
wel verteerbaar zal zijn. 

J.JAM.v.G. 
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