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I 
Commentaar uit het 
Wetenschappelijk lnstituut 

'Normalisering' van het buitenlands 
beleid: naar de grijze overbodigheid 

'Nederland Gidsland', wie herinnert zich 
deze slogan uit voorbije jaren niet? Het was 
een kreet waarin het niet aan nationale zelf
overschatting ontbrak. Ze beloofde op inter
nationaal gebied veel te veel, zoals andere 
leuzen van die tijd op nationaal terrein onver
antwoord grate verwachtingen wekten. De 
politieke macht zou de sleutel zijn voor de 
oplossing van aile menselijke noden. De 
maakbaarheid van de nationale samenleving 
vanuit de politiek in het algemeen en de 
maakbaarheid van de internationale samen
leving vanuit de Nederlandse politiek in het 
bijzonder. Deze ideeen zijn op grand van de 
inmiddels opgedane ervaring en op grond 
van een hernieuwde aandacht voor funda
mentele ideeen die kenmerkend zijn voor de 
christen-democratie, verlaten. Hoewel, het 
nostalgisch terugblikken op de jaren zestig 
wordt nog in diverse kringen, ook binnen het 
CDA, aangetroffen. Van de trotse pretentie 
en het daarbij behorende vertrouwen van 
het publiek is echter niets rneer over. Er rest 
nog slechts een krampachtige fixatie op de 
mogelijkheden van de politiek zonder een 
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echt geloof daarin. Het publiek is teleurge
steld en wantrouwig achtergelaten. Het volgt 
boordevol verwijten het doen en Iaten van de 
politici en partijen. Tientallen jaren hebben 
politici de samenleving illusies voorgehou
den over de almacht van de overheid. De 
overheid, dat waren wij zelf, en wij konden 
met elkaar eigenlijk alles; zoals de moderne 
techniek eigenlijk alles scheen te kunnen. De 
gevolgen van dat leerproces zijn niet zo snel 
teniet gedaan. De partijen en personen die 
het eerst openlijk van hun veranderd inzicht 
blijk durven te geven, krijgen de wind van 
voren, van de kant van de media, 'de ker
ken', gevestigde elites. Oat veranderd inzicht 
wordt opgevat als een doekje voor het bloe
den van een in werkelijkheid door boze op
zet beheerst beleid. De nostalgische terug
blikkers, diegenen die nog het meest de 
oude illusies verkopen, liggen het best in de 
electorale markt. Velen van hen zien dat zelf 
met zorg aan. Want o wee, als ze tot regeren 
geraepen worden, hoe diep zullen ze door 
demand vallen. 
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Het is intussen geen wonder dat met name 
ook het CDA vatbaar blijft voor de verleiding 
om zich, met een vroom gebed op de lippen, 
van de hoge muren van de onaangename 
realiteit op het tempelplein van de internatio
nale utopie te storten. Om uit de stenen van 
het financieringstekort het brood van hoge 
sociale schijnzekerheid te bakken. Kortom, 
grotere populariteit en macht te winnen, voor 
zo lang als het duurt, door aan in wezen 
onverantwoorde eisen toe te geven. 

' De nostalgische 
terugblikkers, 
diegenen die nog 
het meest de oude 
illusies verkopen, 
liggen het best in de 
electorale markt. ' 

Ongewone politiek 
Het zou verre van voldoende zijn het te Iaten 
bij aileen maar een beschrijving van het fail
liet van het politicisme, de overschatting van 
de politiek. Evenmin gaat het aan om genoe
gen te nemen met de afwijzing van de vlucht 
in een moreel bedoeld utopisme. De reacties 
daartegen zijn soms evenzeer bedenkelijk. 
Veeleer zien wij momenteel dat de spanning 
tussen norm en feit wordt onvlucht door het 
zich schikken in 'Real-politik'. Waar sommi
gen nog steeds de feiten ontkennen, die met 
hun normen strijden, zo zijn er nu meer 
anderen die de feiten gemakshalve tot norm 
verheffen. Die kant moet het nu ook weer 
niet op. De slogan 'Nederland Gidsland' ma
ge te verwaand en teveel belovend zijn, tach 
zat er iets sympathieks in. Op z'n minst 
werden wij daardoor opgewekt tot aanvaar
ding van een ongewone positie in het inter
nationale veld, indien een mede als ethisch 
te kwalificeren politiek dat vereiste. Niet veel 
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Nederlanders, ook niet in kringen die zichzelf 
als 'welingelicht' beschouwen, hebben er 
enig besef van hoe afwijkend de gevoerde 
buitenlandse politiek van Nederland wei is. 
Om maar eens wat te noemen: 
- Bij ons is (nog steeds) een ontwikkelings
beleid een zeer relevant thema; we staan 
nog op kop met onze financiele inspanning 
ten behoeve van ontwikkelingshulp. Het pro
gram van het CDA en sommige andere par
tijen biedt een regering voldoende ruimte 
voor humanisering van de Noord-Zuid-ver
houdingen. Aan 'het recht der armen' kun
nen we weliswaar niet voldoen, maar we 
komen er tach een eindweegs aan tege
moet. 
- Onze houding ten opzichte van het racis
me in Zuid-Afrika was tot voor enige tijd 
harder en politiek concreter dan bij andere 
regeringen in het Westen. Wij sloten eigen 
initiatieven niet uit. Zelfs zetten we nog een 
nieuwe beleidslijn uit, parallel aan het al ge
voerde beleid. Daardoor kon het apartheids
systeem door be'(nvloeding van binnenuit 
worden afgebroken. Het transnationale be
drijfsleven, voorzover mede aan Nederland 
gebonden, zou hierin een rol kunnen spelen, 
alsmede de Nederlandse vakbeweging. 
- Het pikantst was onze houding inzake 
wapenbeheersing en -vermindering binnen 
het kader van het streven naar oorlogsvoor
koming. De inspanningen van minister 
Scholten in 1979, zijn optreden in de NAVO
raad, brachten stellig risico's mee voor zijn 
persoonlijke populariteit onder zijn collega's. 
De resultaten, de met name ook door Neder
landse druk bewerkte drastische afname 
van de aantallen en gemiddelde zwaarte van 
de in West-Europa aanwezige kernladingen, 
liegen er niet om. AI liegen anderen daar 
vaak wei over. Wie aileen maar materiele 
superioriteit wenst, vindt die vermindering 
allerminst prijzenswaard en wie niet tevreden 
is voordat eenzijdige ontwapening heeft 
plaatsgevonden, die zal terstond deze resul
taten nietig verklaren of verzwijgen. Wie ten
slotte het CDA bovenal onwelgezind is, zal 
over CDA-beleid waar hij het in feite mee 
eens is niet reppen. Men kan rustig stellen 
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dat zodoende vrijwel niemand weet heeft 
van de betekenis en de resultaten van het 
internationaal als zeer afwijkend beschouw
de CDA-beleid inzake de kernwapenvermin
dering. 

Sinds minister Scholten streeft het CDA en 
daardoor ook de Nederlandse regering naar 
vermindering van het aantal kerntaken, zeker 
als het tot plaatsing van kruisraketten kon1t. 
Het 1 juni-besluit dat aan het, ook op dit 
terrein creatieve, brein van minister-presi
dent Lubbers ontsproten is, is evenzeer 
voorwerp van verguizing geweest als het 
gehele CDA-kernwapenbeleid. 
Aanvankelijk juichte een onverwacht grate 
meerderheid van de bevolking het toe. Maar 
natuurlijk werd het door bewapenings- en 
door vredeshaviken verachtelijk van de hand 
gewezen. •En ook nu zat menig CDA-vijand 
met de tenen krom: als het 1 juni-besluit 
effect zou sorteren dan zou dat het imago 
van Lubbers en van het CDA zeer ten goede 
komen. 
Tot in oktober 1985 waren er signalen dat 
zo'n effect niet denkbeeldig is en we kunnen 
ook na 1 november bepaald nog niet met 
zekerheid zeggen dat het 1 juni-besluit ver
geefs is geweest. De tegenzin om dat te 
erkennen is in sommige kringen zo groat dat 
ernstige twijfel rijst over de vredeswil die 
daar aanwezig is! Elders, soms zelfs binnen 
het CDA!, bestaat onverholen vreugde over 
het vooruitzicht dat Lubbers' voorstellen het 
niet zullen halen. 
Door een dergelijke politiek heeft Nederland, 
respectievelijk het CDA, internationaal een 
imago waardoor het nogal Of=Jvallend afwijkt 
van 'het normale'. Zou dat slecht zijn? Of zijn 
we dat aan de nagedachtenis van Hugo de 
Groot, resp. de CDA-grondslag en uitgangs
punten verplicht? 

Ethiek en gemoedsrust 
Een zinnig hanteren van politieke macht ver
onderstelt dienstbaarheid aan het streven 
naar gerechtigheid. In overwegingen van 
recht spelen ook ethische elementen een 
belangrijke rol. In de politiek heeft ethiek een 
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eigen kleur. Het wegen van de goede ge
zindheid is daar bijvoorbeeld wei aan de 
orde, maar op zichzelf volstrekt onvoldoen
de. Niet de gezindheid van de politicus is 
doorslaggevend voor ons oordeel, maar de 
morele kwaliteiten van zijn beslissingen. Oat 
wil zeggen: de morele kant van de directe en 
indirecte, de gewenste en ongewenste, de 
hoofd- en neveneffecten van zijn beslissin
gen. Ware de gezindheid de enige maatstaf, 
de politicus zou een uiterst comfortabel Ie
ven kunnen hebben. 
Door nobele drijfveren 'genoodzaakt goed te 
wezen' wat betreft z'n bedoelingen, zou hij 
zich niet meer behoeven te bekommeren 
over wat hij feitelijk aanricht bij zijn mede
mens, in de samenleving, in de internationale 
verhoudinqen, etc. 

Wie zich echter een veel ruimere verant
woordelijkheid toeschrijft, zal steeds ge
kweld worden door de zekerheid dat hij 
genoodzaakt is om vergeving te vragen voor 
al dat kwade dat nabij lag, toen hij het goede 
wilde. Als derden hem bekritiseren, vanwege 
bepaalde onverkwikkelijkheden die aan zijn 
beleid verbonden zijn, kost het hem geen 
moeite nog een stuk of wat zonden meer te 
noemen. Daar had hij nl. al over gedacht 
toen hij zijn afweging rnaakte. De klemmen
de vraag is voor hem 'kan het ook beter?'. 
Die vraag blijft hem immer achtervolgen. Uit 
die tobberige situatie zou hij graag in de 
gezindheidsethiek willen vluchten. Kon hij 
maar geloven dat God daar genoegen mee 

' Niet de gezindheid van de 
politicus is doorslaggevend 
voor ons oordeel, maar de 
morele kwaliteiten van zijn 
beslissingen. ' 
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neemt. Welnu, dat k~m hij maar niet geloven. 
Die vluchtweg is er niet. 
De vraag: 'Kan het beter' gemeten aan een 
christelijk ge'i'nspireerd verantwoordelijk
heidsbesef', achtervolgt deze politicus. Maar 
oak bestoken hem gezindheidsethici die 
hem op superieure toon verwijten toeroepen 
die hij zichzelf al lang gemaakt heeft. Oat 
wordt wei eens teveel. Vooral als je ziet hoe 
weinig politici te horen krijgen die helemaal 
niet door christelijke verantwoordelijkheidse
thiek worden geleid. Een vlucht in de 'Real
politik' biedt dan uitkomst voor diegenen die 
de spanning niet verdragen kunnen. Die 
vlucht biedt reuze voordelen voor de ge
moedsrust. Voorts ben je dan eindelijk af van 
de noodzaak om van tijd tot tijd ongewone 
posities in te nemen. De weg naar de aan
passing ligt open. Menig collega in de bran
che zal waarderend opmerken dat je einde
lijk normaal geworden bent. Aan die lof heeft 
een christen-democraat geen behoefte. 

Zijn we normaal geworden? 
Zowel in het regeringsbeleid als in het CDA is 
soms een 'normaliseringstrend' te bespeu
ren. De paragraaf ontwikkelingssamenwer
king in 'Om een zinvol bestaan' is verder 
strekkend dan het huidige beleid. Hoewel 
we vier jaar geleden nag v66r de grate be
snoeiingsgolf stonden en nu op z'n minst na 
het hoogtepunt daarvan. Het zuiveren van 
het cijfer voor ontwikkelingshulp (1 %% van 
het NNI) door de oneigenlijke toerekeningen 
er niet meer onder te Iaten vallen, dat is nu 
geen doelstelling meer. Zodoende is het niet 
moeilijk om die 1 %% echt te blijven halen. 
Natuurlijk is het beter om, met het GOA
program 'Uitzicht', eerlijk te zeggen waar het 
op staat, maar we moeten er tegen waken 
dat naast eerlijkheid ook 'normalisering', 
aanpassing aan wat in het buitenland ge
woon wordt gevonden, een oorzaak van be
leidswijziging wordt. 
De Nationale Commissie Ontwikkelingssa
menwerking (NCO) ligt onder vuur van minis
ter Schoo. De bezwaren van voorheen zijn 
door reorganisatie ondervangen, maar de 
NCO is nag steeds een onafhankelijk kriti-
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sche instelling. Daarom moet ze verder ver
ambtelijkt, onderworpen aan het regerings
beleid en 'genormaliseerd' worden. Een be
drijfsleven dat conform controleerbare inter
nationale codes mede een gunstige invloed 
op de ontwikkeling van de Derde Wereld 
uitoefent, is prima. Maar we moeten goed 
uitkijken dat het ontwikkelingsbeleid niet te
veel wordt aangepast aan onze eigen com
merciele doeleinden, net als in andere ian
den, 'genormaliseerd'. 

Het 1 juni-besluit bracht Nederland in een 
abnormale situatie. Als enig aangezocht land 
gingen we niet voetstoots akkoord met de 
plaatsing van kruisraketten. Neen, via een 
beroep op de Sovjet-Unie probeerden we, 
helemaal op ons eigen houtje, iets te doen 
aan het ombuigen van de toename van zulke 
wapens aan beide zijden van het ijzeren 
gordijn. Op die positie zijn we nog steeds 
trots. Prof. Neuman echter toonde in Trouw 
(4-1 0-'85) bijna overtuigend aan hoe bela
chelijk die positie is. De buitenlandspolitieke 
elites in Nederland en elders zullen hem 
bijvallen. Soms is men getuige van het feit 
dat Nederlandse ambassadeurs in het bijzijn 
van andere diplomaten onze regeringspoli
tiek belachelijk maken. Zo mogen we bij
voorbeeld meemaken dat op bepaalde afde
lingen van onze ambassade in Washington 
grotere propagandisten voor het Amerikaan
se kernwapenbeleid te vinden zijn dan men 
in het Pentagon aantreft. 
Ook in kringen van de Europese Volkspartij 
is onze abnormaliteit algemeen bekend. Het 
CDA deelt dit lot met andere Nederlandse 
partijen. Als het 1 juni-besluit niet het ge
wenste gevolg heeft en er dus geplaatst 
moet worden (volgens schrijver dezes vloeit 
zulks voort uit de noodzaak en opzet om 
zich aan het gegeven woord te houden en 
uit de wil niet in grilligheid te vervallen), wor
den we dan eindelijk normaal? Blijft op ons 
de plicht om creatief en eigenzinnig aan het 
NAVO-beleid bij te dragen, opdat, met be
houd van internationale veiligheid, aan wa
penvermindering wordt gewerkt, zoals ook 
in het huidiqe CDA-proqram 'Uitzicht' oe-
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steld wordt? Of is het verstandiger om ons 
door ambtenaren van Buitenlandse Zaken te 
Iaten regeren die weten hoe de hazen lopen 
en hoe het cocktailvorkje gehanteerd moet 
worden? 
Het meest normaal wordt momenteel onze 
Zuid-Afrika politiek. Dit komt ten dele door
dat enkele andere Ianden eindelijk hun been
tje wat beginnen bij te trekken, maar ook 
omdat hoe dan ook het in de pas lopen bij 
andere Ianden een doel in zichzelf schiint te 

' 'Normalisering' van de 
buitenlandse politiek is 
een verleiding die met 
name in een coalitie met 
de WD dreigt. ' 

zijn. Nu is de aarzeling over het politieke nut 
van economische boycots wei begrijpelijk; 
maar wat hebben we gemerkt van het door 
het CDA ontwikkelde tweede spoor (de 
be'1nvloeding van binnenuit)?. Is er wei se
rieus gedacht aan controle op naleving en 
verbetering van de zgn. Sullivancode (ge
dragsregels voor multinationals) of gaat dat 
in tegen de staatssecretaris alias minister 
van Buitenlandse Handel? 

Hebben de vakbonden, die banden met col: 
lega's in Zuid-Afrika hebben, wei voldoende 
stimulansen gehad? Is er iets gedaan om de 
relaties tussen de kerken, hier en daar, te 
ondersteunen? Juist via hulporganisaties zo
als CEBEMO e.d. is de zwarte bevolking 
rechtstreeks te bereiken. Kerken klagen dat 
het CDA iets van z'n spirit op dit terrein 
verloren heeft; dit keer waarschijnlijk terecht. 
Mitterand en Reagan gaan ons straks nog 
voor! 
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De verleiding van het gewone 
'Normalisering' van de buitenlandse politiek 
is een verleiding die met name in een coalitie 
met de WD dreigt. lmmers, dat is de partij 
die niet meer dan het gewone van de politici 
eist. En wat gewoon is, dat ontdek je als je 
over de grenzen kijkt. 
Buitenlandse politiek was vroeger iets dat 
aan diplomaten, partijloze of liberale minis
ters werd overgelaten. Het was niet meer 
dan: de belangen van Nederland in de gaten 
houden. Vooral door onze inzet, door middel 
van een reeks van christen-democratische 
bewindslieden op Ontwikkelingssamenwer
king, is deze weinig inspirerende sfeer door
broken. Daardoor is 66k de diplomatie in 
dienst gesteld van de politieke overtuiging. 
Toch biedt de traditie van de buitenlandse 
politiek nog te weinig barrieres tegen een 
terugvallen in de aanpassing aan 'Real-poli
tik' en daarmee in de grijze overbodigheid. 
Het is vaak moeilijk om in reactie op onrede
lijke kritiek toch koers te blijven houden en 
niet, polariserend, daarvan te gaan afwijken. 
Verbittering over de behandeling door ac
tiegroepen heeft ook in het CDA bij sommi
gen tot verharding geleid. Het spreken van
uit quasi-ethische superioriteitsgevoelens 
heeft de ethiek zelve bij deze en gene in 
diskrediet gebracht. De spanning tussen 
norm en feit wordt ontvlucht in de keuze 
voor niets meer dan een gewone, normale 
middenpartij. Er zijn echter genoeg aankno
pingspunten om die neigingen in het CDA te 
elimineren. De ongewone keuze voor grand
slag en uitgangspunten van het CDA zet ons 
apart. Als onze daardoor gewekte creativiteit 
maar door degelijkheid en betrouwbaarheid 
wordt gekenmerkt. Dan is er ook in de inter
nationale fora interesse voor te vinden; zo 
leert de ervaring. Daar kijkt men je niet mee
warig aan; als je maar trots bent op je 
overtuiging dat in de politiek de ethische 
inspiratie zichtbaar moet worden gemaakt. 
En als je daar maar gewoon mee doorgaat. 
'Nederland, Gidsland', dat waste verwaand, 
maar het CDA staat voor een aantal dingen 
op grond van normen die het 'normale' te 
boven gaan. A.M.O. 
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