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BESCHOUWING 

De hoofdzonden van 
het buitenlands beleid 

Door Bob van den Bos 

H et leven van een idealist wordt 
dagelijks grondig bedorven door 
de internationale werkelijk

heid. Heel eventjes 'dachten we nog op de 
puinhopen van de ineengestorte Muur 
een nieuwe wereldorde te kunnen bou
wen, toen Irak, Somalië, Rwanda, en ex
Joegoslavië ons wreed uit de droom kwa
men helpen. Het lijkt wel of de wereld 
door een vreemde ziekte is getroffen. Zij 
krijgt bij wijze van spreken overal uitslag, 
in de vorm van gewelddadige conflicten. 
Als we het hiér onder controle denken te 

Er bestaan twee hoofd
zonden bij het bedrijven van 

buitenlandse politiek, 

Maar wat is de werkelijkheid? Deze is dat 
de Amerikanen een steeds selectievere in
houd geven aan de leidende rol die voor 
hen leek weggelegd. Hieraan ligt vooral de 
afkeer ten grondslag van het opofferen 
van eigen jongens in ongewisse buiten
landse avonturen, soms zelfs tegen wil en 
dank. De ervaringen in Somalië raakten 
aan de open zenuw van de Amerikaanse 
samenleving, beter bekend als het Viet
nam-trauma. President Clinton moet nu, 
bij wijze van spreken, voor elke onderdaan 

zo houdt de auteur ons voor. 
Hiervoor gaan we eerst de 

wereld rond; bij aankomst in 
Nederland zal duidelijk zijn 

om weUre vergrijpen het gaat. 

hebben manifesteert het zich dáár weer. 
Er spelen op dit moment in de wereld 
maar liefst 30 grote en zo'n 70 kleinere conflicten. 
Waar blijft de dokter? Veel meer dan ooit het geval was wordt er 
nu een beroep op de Verenigde Naties gedaan. Maar deze orga
nisatie is daar bij lange na niet voor toegerust. Wat ligt er nu 
méér voor de hand dan de VN financieel en organisatorisch te 
versterken en in de uitvoering van haar levensreddende taken 
meer armslag te geven? Maar wat is de werkelijkheid? Deze is 
dat het humanitaire werk ernstig wordt bemoeilijkt omdat maar 
liefst 83 landen een contributie-achterstand hebben van meer 
dan één jaar. De VN kampen met een grote terughoudendheid 
van nationale regeringen om militairen ter beschikking te stellen 
van vredesoperaties. In de praktijk komen ze te laat en zijn ze 
met te weinig. Als minister Van Mierlo volstrekt logisch redene
rend een begin van een oplossing suggereert, de oprichting van 
een eigen VN-brigade stuit hij, zelfs hier, aanvankelijk op verre
gaand onbegrip. 
Indien de Verenigde Naties te kort schieten hebben we altijd nog 
Amerika. Als er één democratisch land is met het vermogen om 
nog enige ordening in de chaos aan te brengen is het wel de 
Verenigde Staten. Een bruto nationaal produkt van 6.000 miljard 
dollar en een militair budget van bijna 300 miljard dollar. Wat 
ligt er nu meer in de rede dan dat Washington een grotere mon
diale verantwoordelijkheid op zich neemt? 

Bob van den Bos is buitenland-woordvoerder van de Tweede Kamerfractie 
van D66. Dit artikel is een ücht bewerkte versie van zijn bijdrage bij de be
grotingsbehandeling, november 1994. 

die hij de grens over stuurt een visum 
aanvragen bij de oude Republikeinse gar
de in het nieuwe Congres. Zeker zolang 

andere landen geen grotere verantwoordelijkheid nemen, vooral 
voor hun eigen regio, valt er van Amerikaanse zijde geen omme
keer te verwachten. 
De Europeanen dan? Economisch en militair vormt ons continent 
in potentie een wereldmacht. Als handelsblok kent het zijn gelij
ke niet. Nu oQk de oostelijke zijde zich, zij het hortend en stotend 
in democratische richting beweegt, zou Europa ook in politiek op
zicht tot wasdom moeten komen. Wat zou er logischer zijn dan 
dat Europa ook op het gebied van buitenlands en veiligheidsbe
leid een constructieve hoofdrol gaat vervullen? Maar wat is de 
werkelijkheid? Deze is dat er sinds het verdrag van Maastricht 
nog minder van he~ gemeenschappelijk buitenlands en veilig
heidsbeleid (GBVE) terecht is gekomen dan daarvoor. De Ame
rikanen laten het nu graag aan ons over, maar we kunnen het 
nog niet. De ouders hebben het huis verlaten, maar de kinderen 
zijn niet in staat voor zich zelf te zorgen. De oudsten in het 
Westen willen al te graag zelf de baas spelen en de jongsten in 
het Oosten slaan elkaar de hersens in. 
Door de beëindiging van het Oost-West conflict is er meer ruimte 
voor re-nationalisatie van beleid. Helaas neemt dit vooral de 
vorm aan van het afschuiven van verantwoordelijkheid. Het falen 
van de 'anonieme' Europese Unie wordt als alibi gebruikt om het 
eigen onvermogen te maskeren. Door de grote diversiteit van be
langen, inzichten en historische bindingen blijkt het bijzonder 
moeilijk de 12 op één lijn te krijgen. Met 16 is dat nog lastiger en 
met pakweg 26 schier onmogelijk, als we aan de huidige 
consensus regel vasthouden. Wil het GBVE niet vastlopen, voor-
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Oost-Europa, de bouwput van het buitenlandbeleid 

dat het goed en wel van start is gegaan, moeten we de besluitvor
mings-machinerie doorsmeren en de olie grondig verversen. 

D66 zou het liefste zien dat ook het buitenlands beleid wordt ge
communautariseerd. Meerderheidsbesluitvorming is wenselijk, ja 
zelfs consensus min één, zou·al een aanzienlijke verbetering bete
kenen. !1aar ook hier lijkt de werkelijkheid niet overeen te 
komen met het ideaal. In een sterk verbreed Europa schuilt 
bovendien het gevaar dat staten die onderling intensiever willen 
samenwerken hierin belemmerd kunnen worden door landen die 
niet mee kunnen- of willen doen. De mate van betrokkenheid van 
de lidstaten zal in een uitgebreide Unie aanmerkelijke verschil
len vertonen. Zo zal bijvoorbeeld Polen zich meer aantre~en van 
wat in het Balticum gebeurt dan Griekenland. Sommige staten 
zullen voor het optreden in bepaalde conflictsituaties een grotere 
verantwoordelijkheid willen of kunnen nemen dan anderen. Het 
toekomstig GBVB zou dit gegeven van gedifferentieerde betrok
kenheid als uitgangspunt kunnen nemen. Ik zou dit willen aan
duiden als net Europa van het variabele engagement'. 

In deze opzet - die uiteraard verdere uitwerking behoeft - zou 
enerzijds ruimte moeten worden geschapen voor landen die ver
antwoordelijkheid willen nemen, anderzijds zouden de staten de 

vrijheid moeten hebben om zich afzijdig te houden. Als de EU 
eenmaal een principebeslissing heeft genomen, zal de verdere uit
werking vooral overgelaten moeten worden aan de lidstaten die 
bereid zijn een afgesproken deel van de lasten te dragen. 
Meebeslissen wordt dus meer gekoppeld aan het nemen van ver
antwoordelijkheid. 
Aansluiting bij de Europese Unie wordt door veel nieuwe 
lidstaten, niet geheel ten onrechte, ook als een vorm van veilig
heidsgarantie beschouwd. Boosdoeners zullen zich wel twee keer 
bedenken voordat zij een Unie-lidstaat onuitgenodigd binnentre
den. Het ligt bovendien in het verlengde van het Maastricht -ver
drag dat de West Europese Unie (WEU), m.i.b. van artikel 5 dat 
een bijstandsverplichting inhoudt, in het GBVB integreert. Als 
een dergelijke samenvoeging inderdaad plaatsvindt, rijst de 
vraag wat dat betekent voor die Unie-lidstaten die geen deel wil
len uitmaken van een militaire verdedigingsorganisatie? Kan er 
bij ineenschuiving van de verdragen nog wel sprake zijn van de 
zogenaamde scharnierfunctie met de Navo? 
De toekomst van het Atlantisch bondgenootschap in het geheel 
van de Europese veiligheidsstructuren wordt steeds ongewisser. 
De huidige samenwerking tussen WEU en Navo is zorgelijk. Ge
zien de grote afhankelijkheid van de Amerikaanse militaire in
frastructuur kun je je afvragen of het CJTF (Combined Joint 
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Task Forces) concept wel uitzicht biedt op een zelfstandig opere
rende WEU, ook wanneer de VS zich afzijdig houden. Vooralsnog 
ziet het daar zeker niet naar uit. Als het ons menens is met een 
eigen Europese defensie moeten we onder ogen zien dat we ook in 
operationeel opzicht onafhankelijk dienen te worden. De keerzij
de hiervan is echter het zelf dragen van grote financiële lasten 
met name op het gebied van inlichtingenverwerving (eigen satel
lieten) en militair transport. 
De Navo-actie tegen het vliegveld bij Udbina volgde op een perio
de, waarin steeds luidere kritiek viel te beluisteren op de rol van 
de alliantie in het voormalige Joegoslavië. Werden de frustraties 
over de onmacht om het geweld in Bosnië te stoppen eerst op de 
EU en de VN afgereageerd, nu is de Navo het voornaamste 
doelwit, vooral van de verbale sluipschutters die sinds kort de 
meerderheid vormen in de Amerikaanse Senaat. 
Het militaire bondgenootschap zou zijn geloofwaardigheid afhan
kelijk hebben gemaakt van de geweldschuwe VN. Volgens som
mige commentatoren zou de Navo meer autonoom moeten gaan 
opereren om te kunnen overleven. Mij lijkt dit geen begaanbare 
weg. Al was het alleen maar omdat landen als Rusland, of China 
dat eerdaags ook een hoofdrol opeist, de Atlantische bindingen 
ontberen. De twee organisaties zijn tot samenwerking veroor
deeld, zoals Regering en Parlement: de één zorgt voornamelijk 
voor de uitvoering en de ander voor de legitimiteit. Met de span
ningen die daar tussen bestaan zullen we moeten leren leven. 
Tot voor kort wilde de regering ten aanzien van de uitbreiding 
van de NAVO de koninklijke weg (voorrang aan EU - lid
maatschap) bewandelen. Nu heeft zij nog een voorkeur voor pa
rallelle toetreding van de Visegrad-Ianden tot de Unie en het 
bondgenootschap, maar men sluit niet uit dat sommige staten 
eerst Navo-lid worden. 
Natuurlijk voelen wij ons nu al de facto verregaand verantwoor
delijk voor de stabiliteit in Midden- en Oost Europa. Het Part
nership for Peace is daar het voorlopige bewijs van. Het formele 
lidmaatschap is een volgende stap. 
We zijn het er over eens dat Rusland daar geen veto mag hebben, 
maar óók dat de algemene stabiliteit niet mag lijden onder ver
breding van de Navo. Curieus genoeg zijn we het dus eigenlijk 
eens over een inconsistentie. Want als de Russen tegen uitbrei
ding zijn vanwege gevaarlijke destabiliserende effecten op de 
nationalisten in eigen land, zouden we er dus vanaf moeten zien. 
Maar dan zouden we de Russen een veto geven en dat mag juist 
weer niet. Bij uitbreiding van de Navo zou naar mijn mening de 
stabiliteit in Rusland de belangrijkste randvoorwaarde moeten 
zijn. Participatie in het Atlantisch kader is buitengewoon belang
rijk voor de nieuwe democratieën. Maar de ultieme maatstaf 
moet zijn of de vrede en veiligheid in heel Europa wordt bevor
derd of juist niet. 

Wat betekenen al deze ontwikkelingen nu voor het Nederlands 
buitenlands beleid? In hoeverre kan of moet ons land de traditio
nele zwaartepunten handhaven in de nieuwe situatie? 
Allereerst het Atlantisch primaat. De bijzondere binding met de 
VS blijft natuurlijk van groot belang. Maar door het wegvallen 
van de Sovjet-dreiging is de relevantie van het bondgenootschap 
zelf en van de Amerikaanse presentie hier verminderd; niet al
leen voor hen, maar ook voor ons. We zullen onze weg op het con
tinent naar de grote buren moeten vinden met verzwakte Ame
rikaanse rugdekking. Het initiatief van de minister van Buiten-

landse Zaken om tot intensivering van de betrekkingen met 
Bonn, Parijs en Brussel te komen, is dan ook toe te juichen. Het 
moet mij overigens van het hart dat ik de neiging, die ik hier en 
daar bespeur, om het Verenigd Koninkrijk ongeveer volledig afte 
schrijven nogal onverstandig vindt. Wij moeten om vele redenen 
goede relaties met Londen blijven onderhouden, waarvan er min

stens één strategisch van aard is: het kan onze positie ten op
zichte van Bonn en Parijs versterken. 
Nederland moet in de nieuwe Europese verhoudingen van dossier 
tot dossier een actief coalitie-beleid voeren. Meer dan voorheen 
vergt dit investeringen in uiteenlopende bilaterale contacten. 
Daarom moeten we ons ook niet laten opsluiten in een kerngroep, 
met uitzondering van de EMU, hoe verleidelijk de invitatie 
daarvoor ook mag zijn. 
Het tweede zwaartepunt betreft de beoogde verwezenlijking van 
het supranationale eenheidsmodel voor de Europese Unie. D66 
hecht er aan dat dit als einddoel in ons buitenlands beleid ge
handhaafd blijft. Objectief gezien is er in een uitgebreide Unie 
juist meer behoefte aan communautarisering en meerderheidsbe
sluitvorming. Met zoveel deelnemers is beslissen met consensus 
immers de beste garantie voor het slechtste resultaat. Maar de 
werkelijkheid is dat er nog geweldige weerstanden bestaan tegen 
het afstaan van nationale soevereiniteit, vooral op gevoelige ge
bieden als veiligheidSpolitiek of asielbeleid. 
We moeten erkennen dat elke beleidssector zijn eigen inte
gratietempo kent met de daarbij behorende procedures. In plaats 
van te moraliseren en te hameren op het eigen gelijk lijkt het veel 
verstandiger om onze partners zelf te laten ervaren wat er van te
recht komt als er niets verandert. Laten we de werkelijkheid zelf 
het ideaal dichterbij laten brengen. 
Ten derde het streven naar een internationale rechtsorde. In de 
herijkingsdiscussie is tot nu toe gesuggereerd om die typisch 
Nederlandse formule te schrappen. Ook, of juist ook, in de ge
schetste huidige wereldsituatie is het naar mijn oordeel van 
wezenlijke betekenis om deze hoofddoelstelling van beleid over
eind te houden. De wereld lijkt in veel opzichten wel heel 
langzaam vooruit te gaan, vooral als we stil staan bij de mensen
rechtensituatie. Die is nog steeds uiterst belabberd. In het 
Nederlandse maar vooral ook in het EU- beleid zou het respecte
ren van mensenrechten in de praktijk een (nog) hogere prioriteit 
moeten krijgen. Bij de beoordeling achteraf van deze periode in 
de geschiedenis zullen de resultaten op dit gebied weleens de be
langrijkste maatstaf van progressie in beschaving kunnen zijn. 
Het zelfde geldt vQor de armoede. Bestrijding hiervan blijft niet 
alleen een doel op zich, maar is ook een voorwaarde voor suc
cesvol mensenrechten beleid. Meer in het algemeen doet Neder
land er goed aan zich te blijven manifesteren op terreinen waarop 
het zich door veel inspanning een zekere reputatie heeft verwor
ven, zoals mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en wa
penbeheersing. 

De moeilijkste opgave voor de komende tijd is misschien niet eens 
het bijstellen van langer bestaande oriëntaties, als wel de in
passing van de post Koude Oorlog-onderwerpen die onze volle 
aandacht opeisen, zoals vredesoperaties, de relatie tot Midden- en 
Oost Europa, en de dreigende migratiestromen en in het verleng
de hiervan, het asielbeleid. Wat de nieuwe onderwerpen gemeen 
hebben is dat ze geld kosten en dat ze interdepartementaal van 
aard zijn. Als we ons totale internationale ambitieniveau niet wil-
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len verhogen zullen er scherpere prioriteiten moeten worden ge
steld. Tot nu toe mogen de nieuwkomers af en toe op het puntje 
van een stoel zitten; niemand wil inschikken, laat staan zijn 
plaats af staan. Misschien kunnen de drie betrokkenen gezamen
lijk een mooie 'hereiken' bank kopen waar de nieuwelingen een 
ruime, vaste plaats op kunnen krijgen. 
Het huidige wereldbeeld stemt niet overal optimistisch. Er be
staat nog een flinke kloof tussen de realiteit en het ideaal zoals 
dat ons voor ogen staat. De ene grote zonde die we zouden kun
nen begaan is ons hierbij neerleggen en niet blijven streven naar 
het betere, hoe frustrerend dat streven zelf ook kan zijn. Dat 
betekent dat Nederland een actieve mondiale en in de nabije toe
komst vooral ook Europese politiek moet blijven voeren. 
De andere grote zonde is dat we geen oog hebben voor de werke
lijkheid zoals die zich aan ons voor doet. Als er één verwijt 
Nederland steeds achtervolgt, dan is het wel dat voor ons gelijk 
hebben belangrijker is dan krijgen. Ik hoop dat de regering met 
deze traditie zal breken. Essentieel is de koppeling, de juiste, ik 
zou bijna zeggen paarse, mix tussen ideaal en werkelijkheid. 
Volgens mij zijn de huidige bewindslieden althans van deze zon
den vrij . • 

Bestuurliike 
Dilemma's 
Deze nieuwe brochure is een uitgave van de Bestuurders· 
vereniging en het Wetenschappelijk Bureau van D66. 

De 'aanleiding' voor dit nummer van Ideeën is de praktijk van de 
bestuurders; zij stuiten op dilemma's in hun praktijk van besluit
vonning. De 'reden' om deze brochure samen te stellen is dat het 
ook in theoretisch opzicht interessant is. Er is een verzameling 
gemaakt van voorbeelden uit de praktijk en van gedachten over 
het maatschappelijk decor, waartegen de dilemma's zich afspelen. 

Geen enkel dilemma valt op te lossen door 'meer democratie', 
maar de democratische communicatie is een essentieel middel om 
de bron en de aard van een dilemma goed te kunnen begrijpen. 
En dus om de 'goede' beslissing te kunnen nemen. 
De brochure is van belang voor allen die zich op de een of ander 
manier met politieke besluitvorming inlaten: politici, ambtenaren, 
maar ook burgers die zich met hun zaak: tot het bestuur wenden .. 

BesteDen kan nu 

De brochure kost f 19,50 exclusief verzendkosten. Bestellen kan 
via het bekende adres en dito telefoonnummer. Overgens kunt u 
zich ook abonneren op de -onregelmatig verschijnende- nummers 
van Ideeën, die u dan automatisch thuisgestuurd krijgt. Uiteraard 
tegen een gereduceerd tarief. 

Fondslijst Stichting 
Wetenschappelijk Bureau D66 

• Brochures in de reeks Ideeën 

De veranderende rol van de politieke partijen, 
Den Haag, 1991, f15,-
Duurzame Ontwikkeling, Den Haag, 1992, f19,50 
Referenda en politiek, Den Haag, 1993, f19,50 
De ruimte waarin wij leven, Den Haag, 1993, f19,50 
Bestuurlijke Dilemma's, Den Haag, 1994, f19,50 

• Brochures in de reeks SWB Cahier 

Relatie en huwelijk, Den Haag, 1991, f8,-
Denken over Democratie, van forum naar partnerschap 
Den Haag, 1993, fl0,-
In Goede Banen,.een analyse van het verschijnsel migratie 
Den Haag, 1993, flO,-
Ingrijpen in menselijk leven, Den Haag, f12,50 

• Nota's 

Drugs. Kiezen tussen twee kwaden, Den Haag, 1990, f5,
Op zoek naar publiek, Den Haag, 1993, f5,-
De waarde van de democratie, Den Haag, 1994, f2,50 
Inzet voor vrede, Den Haag, 1994, f12,50 

• Abonnementen op Idee (tijdschrift) 

Een jaarabonnement op Idee (6 nummers, verschijnt twee
maandelijks) kost f74,-. Inlichtingen en bestellingen: Weten
schappelijk Bureau D66, Noordwal 10, 2513 EA Den Haag. 
Tel. 070-362.15.15. Ma-do: 09.00 -17.00 uur. 

Aanbevolen SWB-publicatie: 

Inzet voor vrede 
De kansen en bedreigingen voor de internatio

nale rechtsorde en consequenties daarvan 

voor het Nederlandse veiligheids- en defensie- .~ 
beleid. Een notitie (gebaseerd op de Prioritei- _ 

tennota) van de projectgroep Veiligheid en 
Defensie en de SWB-werkgroepen Buitenland 

en Defensietaken. Verschenen in de reeks 
SWB-nota's. Prijs: f12,50 ex. verzendkosten. 

Bestellen: 070-362.15.15. 
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