
PERSPECTIEF 

Strategische l~euzen in ons buitenlands beleid 

Een concept voor de langere termijn 

Door Bob van den Bos 

D e Nederlandse buitenlandse po
litiek is decennia lang op hoofd
punten nauwelijks veranderd. 

De allerhoogste prioriteit had steeds de 
verankering van onze veiligheid in NAVO 
verband. Goede betrekkingen met de VS 
waren daarom cruciaal. Voor onze wel
vaart streefden we naar verdergaande Eu
ropese integratie op supranationale (cem

Over veiligheid en samen- maar deze vielen doorgaans alleen de in
siders en de uitvoerders op. Discussies 
over te geringe effectiviteit bleven veelal 
steken in de constatering 'dat we nu een
maal een klein land zijn'. Onvrede ging 
nooit zover dat voorstellen voor radicale 

werking, een concept voor 
Europa op de langere termijn 
dat ingaat tegen de tendensen 

tot rénationalisatie. koerswijzigingen enige kans van slagen 
hadden. Nieuwe bewindslieden kondig
den hooguit accent-verschillen met hun 
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munautaire) grondslag, dus met een relatief sterke positie voor 
Commissie en Europees Parlement. De regering hechtte bij voort
during veel meer belang aan economische dan (veiligheids-) po
litieke samenwerking met EG-partners. Bij botsingen tussen At
lantische en Europese belangen mochten de eerste bijna altijd het 
zwaarste wegen. Het traditionele vaderlandse ijveren voor een in
ternationale rechtsorde kreeg gestalte in een relatief hoog niveau 
van ontwikkelingsinspanning en een tamelijk aktief mensen
rechtenbeleid. Aan het politieke belang van de Verenigde Naties 
werd vooral lippendienst bewezen. De landen achter het IJzeren 
Gordijn vielen grotendeels buiten ons aandachtsveld: bilaterale 
contacten konden noch economisch, noch politiek veel voor ons 
opleveren. 
Met uitzondering van enkele woelige periodes (Vietnam, kruisra
ketten) is dit beleid steeds breed politiek ondersteund. De funda
mentele reden voor de langdurige consensus was dat de beleids
makers prioriteiten opstapelden of onder een noemer wisten te 
brengen. Zo kregen diegenen die het eigen (materiële) nationale 
belang vooropstelden als zij die internationale solidariteit be
pleitten elk wat wils. Ontwikkelingssamenwerking en opkomen 
voor mensenrechten werden in de jaren zestig/zeventig gewoon 
aan het traditionele beleid (EG, NAVO) toegevoegd. Achter Euro
pees idealisme gingen bovendien onmiskenbare materiële belan
gen schuil: onze open economie is als geen andere gebaat bij het 
wegvallen van grenzen. Onze regering vond zelf dat supranatio
nale strukturen aan kleinere landen als Nederland een betere 
bescherming van belangen bieden dan intergouvernementele con
structies waar de sterke landen uiteindelijk de dienst uitmaken. 
Aan eigen Europees veiligheidsbeleid bestond weinig behoefte. 
Het voegde weinig veiligheid toe (aan de NAVO), het zou de VS 
van ons kunnen vervreemden en het intergouvernementele ka
rakter zou 'besmettend' kunnen werken op het ideaal van supra
nationaliteit. 
Natuurlijk kende dit veelvormige beleid ook inconsistenties, 
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voorganger aan. Zolang de situatie op ons continent niet structu
reel veranderde, was er onvoldoende aanleiding om ons buiten
lands beleid ten principale ter discussie te stellen. 
Nu de Oost-West tegenstelling tot het verleden behoort is er ech
ter alle reden te bezien in hoeverre het Nederlands buitenlands 
beleid aan wijziging toe is. Moeten er nieuwe keuzes worden ge
maakt, en zo ja, hoe dienen deze vanuit D66 perspectief uit te val
len? 

Algem,ene tendenzen 

Het ineenstorten van het communisme is een symptoom van een 
bredere mondiale ontwikkeling. Culturen, godsdiensten en poli
tieke systemen die in betrekkelijk isolement tot wasdom waren 
gekomen, worden blootgesteld aan hardnekkige invloeden van 
buiten. Intensivering van het internationale verkeer en vooral 
ook nieuwe communicatietechnologieën maken de wereld in ver
sneld tempo 'kleiner', Het is nauwelijks meer mogelijk zich op te 
sluiten in de afgeschermde contouren van de eigen samenleving: 
Zuid-Mrika democratiseert mede onder buitenlandse druk en 
zelfs China gaat over op de invoering van een markteconomie. 
Achter de wegvallende scheidsmuren in de wereld blijken veel 
mensen zich echter kwetsbaar te voelen. We zien, mede als reac
tie op de 'mondiale eenwording', een toegenomen neiging juist de 
eigen identiteit te benadrukken en zich af te zetten tegen ieder
een die vreemd of anders is, Bevolkingsgroepen gaan hun verwor
venheden extra koesteren of de waarde hiervan buiten proporties 
opblazen. Met als gevolg: een toenemend fundamentalisme (Is
lam), maar ook ethnocentrisme, nationalisme en regionalisme. De 
grotere externe invloeden kunnen evenwel ook een tegengesteld 
effect hebben. Mensen gaan zich realiseren wat zij economisch, 
sociaal of politiek tekort komen in hun eigen omgeving. En dat is 
soms natuurlijk best wel veel. Dit nieuwe bewustzijn kan leiden 
tot onvrede en opstandigheid (vergelijk Zuid-Afrika), maar ook 
tot aanzwellende migratiestromen naar gebieden waar het beter 
toeven zou zijn. Een derde mogelijk gevolg "an de wereldomspan
nende communicatierevolutie is dat men eigen normen en waar
den gaat relativeren, omdat doordringt dat er ook andere be-
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staan. Meer inzicht in en begrip voor vreemde ideeën en opvattin
gen kunnen, althans in principe, een grotere mate van verdraag
zaamheid tot gevolg hebben. Onbekend maakt immers onnodig 
veel onbemind. 

De wereld bevindt zich nu in een overgangsfase, op zoek naar 
meuwe economische, politieke en geeste-
lijke evenwichten. De snelle vermenig
vuldiging van alle soorten confrontaties 
kan bevruchtend en vreedzaam werken, 
maar tegelijkertijd ook desoriëntatie, on
behagen en gewelddadigheid teweegbren
gen. 
De belangrijkste opgave voor de inter
nationale gemeenschap in het komende 
decenruum is om deze processen in zo 
gunstig mogelijke zin te kanaliseren. De 
stabiliteit in de wereld -en dus het 
welzijn of lijden van mensen- zal in be
slissende mate afhangen van de vraag in 
hoeverre wij in deze onderneming sla
gen. De positieve gevolgen van de mon
diale verstrengeling moeten daarom, 
waar dit maar kan, gestimuleerd wor
den, de negatieve worden voorkomen of 
bestreden. 
Het besef zal moeten doordringen dat de 
emge marner om vreedzaam naast el
kaar voort te leven in onze verkleinde 
wereld, ligt in tolerantie en respect voor 
veelvormigheid. De meuwe wereldrechtsorde zal derhalve met 
zozeer een juridische, alswel een politieke inhoud moeten krijgen. 
Dit impliceert een verregaande intensivering van internationale 
samenwerking, met alleen in technische, maar ook in politieke 
zin: het tegengaan van alle vormen van onderdrukking. Zolang 
veel Derde Wereldlanden abominabel worden bestuurd, zal aan 
verdergaan de verpaupering en steeds grotere migratiestromen 
met te ontkomen zijn. Onze ontwikkelingsinspanrungen zullen 
daarom expliciet gekoppeld moeten worden aan stringente eisen 
voor handhaving van mensenrechten en behoorlijk bestuur. Een 
meuwe vorm van gebonden hulp dus. Het moet uit zijn met het 
gebruik van economische achterstand als alibi voor het martelen 
of uitmoorden van politieke tegenstanders. Ook verwijzingen 
naar het kolomale verleden verliezen met het verstrijken van de 
tijd steeds meer aan overtuigingskracht. 
De rijkere landen moeten bij wijze van 'tegenprestatie' de ver
plichting op zich nemen de structurele voorwaarden voor econo
mische en democratische ontwikkeling aanmerkelijk te verbete
ren. In principe is daar ook meer ruimte voor, nu torenhoge de
fensie-uitgaven met de beëindiging van de Koude Oorlog dras
tisch gereduceerd kunnen worden. Een strenge bevolkingspoli
tiek en vooral ook de toegang tot wereldmarkten zijn in dit ver
band nog belangrijker dan projectmatige hulp die nog steeds door 
gebrekkige coordinatie en evaluatie te weinig kosteneffectiefis. 
Uiteraard zullen al deze overwegingen ook in het Nederlands be
leid verdisconteerd moeten worden. Als betrekkelijk klein land 
zullen we ons een maximale inspanmng moeten getroosten om in
ternationaal een meer dan marginale rol te vervullen. Nederland 
moet daarom met schuwen zijn nek uit te steken. Ontwikkelings-

samenwerking en mensenrechtenbeleid hebben juist ook in een 
tijd van verzakelijking (verharding) van beleid niets van hun re
levantie verloren. Integendeel, meer dan tot nu toe zouden de 
Nederlandse bijdragen aan economische ontwikkeling geinte
greerd moeten worden in een algemeen beleid dat tolerantie, plu
riformiteit en fatsoenlijk bestuur bevordert. Dit is een razend-

De rijksgrens nabij Tegelen 

moeilijke opgave. Grotere bemoeiems zal ongetwijfeld veel verzet 
oproepen. Het zij zo. Wel zal onze regering andere staten moeten 
zien te overtuigen van de grote noodzaak van deze beleidsinte
gratie. Indien wij alleen blijven staan, zal onze politiek ineffectief 
blijken of zelfs als een boemerang op ons terug kunnen slaan 
('met die dominees moet je geen zaken doen'). 

Herziening van het veiligheidsstelsel 

Structureel beleid zoals hierboven geschetst, moet de kans op 
gewelddadige conflicten verminderen. Grote, maar zeker ook klei
nere oorlogen zullen echter nooit geheel zijn uit te bannen. Van 
de aanvankelijk euforie na de val van de Muur is met voor mets 
weinig meer over. Ethmsche agressie en zelfs een veroveringsoor
log (Koeweit) kwamen in de plaats van de gewapende vrede van 
de Koude Oorlog. Er blijkt grote internationale terughoudendheid 
om zich in een wespennest als ex-Joegoslavië te steken en het 
leven van eigen onderdanen te riskeren in een nauwelijks te be
heersen geweldsspiraal. 
Inmiddels wordt er veel gesproken over het belang van preventie
ve diplomatie en verruiming van mogelijkheden om vrede te 
handhaven of desnoods militair afte dwingen. 
De aard van veel recent en te verwachte conflicten maakt in elk 
geval dat begrippen als nationale souvereiniteit en niet-inmen
ging in binnenlandse aangelegenheden aan herziemng toe zijn . 
Internationaal publieksrechtelijk kan, behalve op verzoek van de 
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betrokken regeringen zelf eigenlijk alleen worden opgetreden bij 
agressie van de ene staat tegen de andere. Indien er, al dan niet 
op instigatie van de machthebbers, binnenstatelijke gruwelijkhe
den plaatshebben, staat zelfs een organisatie van de VN tamelijk 
machteloos. Het zou een grote vooruitgang betekenen als er -ui
teraard onder stricte voorwaarden- door de VN militair geinterve
nieerd kan worden als alleen al de menselijkheid dit vereist. Zo'n 
interventie zou alleen uitgevoerd mogen worden op basis van een 
besluit van de Veiligheidsraad, dus met een brede internationale 
legitimiteit. 
Hoewel de veiligheidssituatie na 1989 drastisch is gewijzigd, 
moeten we het nog steeds doen met instituties die zijn voortge
komen uit en hun functies hadden in de Koude Oorlog. De heftige 
discussies over nieuwe taakverdelingen hebben tot nu toe gere
sulteerd in rivaliteit, overlappingen en inactiviteit, waar juist sa
menwerking, coordinatie en krachtdadig optreden geboden was. 
Voor de middellange termijn zullen we daarom moeten kiezen 
voor een aanmerkelijke vereenvoudiging van de veiligheidsstruc
turen. Dit betekent het uiteindelijk in elkaar opgaan of fuseren 
van organisaties. Idealiter zou er een VN-systeem van collectieve 
veiligheid moeten worden uitgebouwd op mondiale schaal met 
verregaande regionalisatie. De CVSE zou dan in een wat andere 
vorm als Europese tak van het VN raamwerk kunnen functione
ren. De Veiligheidsraad zou, al naar gelang de regio waar een con
flict zich voordoet, in wisselende samenstelling bijeen kunnen ko
men. Alleen de VS, Rusland, China en de Europese Unie zouden 
overal permanent zitting in kunnen hebben. In de Europese veilig
heidsraad zouden de grotere landen op ons continent bij voortdu
ring een zetel moeten bezetten en de kleinere bij toerbuurt. 
Het beste zou zijn als de VN zelf over een goed getraind militair 
apparaat zou beschikken, dat kan worden ingezet los van de in
stemming van lidstaten die de soldaten leveren. Vooralsnog hou
den de regeringen, ook de Nederlandse, vast aan eigen zeg
genschap. Zij wensen niet dat hun onderdanen worden ingezet bij 
interventies waar hun land zich tegen heeft gekeerd. Toch zullen 
we op termijn toe moeten naar een permanente internationale 
politiemacht. Beroepsmilitairen uit alle lidstaten zouden zich op 
individuele basis kunnen binden in de wetenschap dat noch 
zijzelf, noch hun regering een veto kan uitspreken over hun inzet. 
(Tenzij hun land een vetorecht heeft in de Veiligheidsraad.) Als 
deze opzet slaagt, zou een immens probleem zijn opgelost, waar 
we bijvoorbeeld in Bosnië dagelijks de schrijnende gevolgen van 
kunnen waarnemen: het achterwege blijven van militair ingrij
pen waar dit om humanitaire redenen dringend gewenst is, 
omdat nationale staten weigeren hun mensen ter beschikking te 
stellen. 
Zolang en voorzover de VN nog niet toereikend geëquipeerd zijn, 
kan voor de uitvoering van militaire operaties een beroep gedaan 
worden op de NAVO of de WED. Het Atlantisch Bondgenoot
schap heeft inmiddels zijn belangrijkste functie, zijn hoofdreden 
van bestaan, namelijk de afschrikking van de overbewapende 
Sovjetunie verloren. De Amerikaanse bemoeienis met Europa is 
nu beperkt, en zal, naar het zich laat aanzien, in de toekomst se
lectief van aard zijn. De NAVO is weliswaar tegenwoordig bereid 
om ook buiten het oorspronkelijke verdragsgebied op te treden, 
maar het is hoogst twijfelachtig of daar steeds wel voldoende po
litieke wil en eensgezindheid voor kan worden gemobiliseerd. 
De WEU is tot nu toe niet echt tot leven gekomen: er heerst tev
eel politieke verdeeldheid onder de leden over de nieuwe rol. De 

in het Maastricht-verdrag voorziene koppeling met de Europese 
Unie biedt op zichzelf nog geen enkele garantie voor een grotere 
harmonie en dus een slagvaardiger organisatie. Sommige 
lidstaten, zoals het Verenigd Koninkrijk en Nederland, blijven de 
WEU hooguit beschouwen als een versterking van of aanvulling 
op de NAVO. Andere, zoals Frankrijk, dringen veel meer aan op 
een autonoom Europees veiligheidsbeleid, inclusief een eigen de
fensiestructuur. De WEU beschikt bovendien niet over een eigen, 
geintegreerd apparaat, maar is aangewezen op troepen, voorzie
ningen en procedures uit NAVO-gelederen. 
Gegeven deze grote onzekerheden is het zeer de vraag of beide in
stituties los van elkaar op den duur wel levensvatbaar zijn. Daar
om zullen we toe moeten naar een uiteindelijke ineensmelting 
van deze organisaties. Hierdoor zou de heilloze tegenstelling 
zowel in West-Europa als binnen ons eigen land tussen Atlantici 
en Europeanen voor een deel uit de weg geruimd kunnen worden. 
Nadat eerste de WEU geheel is opgegaan in de Europese Unie, 
zal de Noord Atlantische/(West)Europese Unie of NA(W)EU in 
het leven kunnen worden geroepen. De Unie zal op den duur niet 
alleen de West- maar ook de Midden- en Oost-Europese staten 
moeten omvatten. Voor de stabiliteit op ons continent is het van 
groot belang dat ook deze jonge democratieën politieke en militai
re verantwoordelijkheden op zich nemen en dus actief gaan parti
ciperen in de veiligheidsorganisaties. 
Het is wenselijk om de VS, als het even kan, bij gemeenschappe
lijke acties te betrekken, maar mocht dit op basis van verschillen
de politieke evaluaties of uiteenlopende belangen niet lukken, 
dan moeten beide zuilen ook los van elkaar kunnen opereren. Het 
valt immers niet meer vol te houden dat Europa zelf geen ver
antwoordelijkheid op zich zou kunnen nemen, als Washington 
het om welke reden dan ook laat afweten. Gezamenlijk Europees 
optreden kan, als het al lukt, toch nauwelijks bedreigend zijn 
voor de VS. Het zou veeleer een welkome vervanging van of 
aanvulling op Amerikaanse activiteiten kunnen betekenen. 
Wel zou afgesproken moeten worden, dat in specifiek omschreven 
gevallen uitsluitend in de gezamenlijkheid van NAWEU opgetre
den zal worden. Te denken valt aan crisissituaties met het risico 
van het gebruik van nucleaire wapens. 

Nederlands veiligheidsbeleid 

Als component van onze buitenlandpolitiek zal het begrip veilig
heid breed gedefinieerd moeten worden. Het omvat allereerst 
structurele armoedebestrijding, mensenrechtenbescherming en 
de promotie van democratisering, pluriformiteit en behoorlijk be
stuur. Daarnaast betreft het een actieve en vroegtijdige preven
tieve diplomatie en waar deze faalt, de inzet van militaire midde
len om vrede te handhaven of af te dwingen. Deze samenhang is 
niet uitsluitend van conceptuele aard. Zij kan ook een concreet 
beleidsmatig karakter krijgen. Zo vraagt bijvoorbeeld de bescher
ming van kwetsbare bevolkingsgroepen of minderheden in con
flictsituaties een geintegreerde aanpak waarbij Buitenlandse 
Zaken (politiek beleid en Europese samenwerking), Ontwikke
lingssamenwerking (hulpverlening) en Defensie (vredesoperaties) 
actief betrokken zijn. Het is in dit verband van wezenlijke beteke
nis dat de regering één duidelijke politieke lijn weet te trekken. 
Daartoe moet een slagvaardig coördinatiemechanisme opgezet 
worden met helder afgebakende verantwoordelijkheden. Het ligt 
voor de hand dat de minister van Buitenlandse Zaken hierbij het 
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voortouw heeft. 
Nederland zal zich moeten inspannen om een herstructurering 
van de veiligheidsinstituties te realiseren, met de reorganisatie 
van de VN als prioriteit. Daarnaast zullen we een nieuw even
wicht moeten re~liseren tussen onze Atlantische en Europese 
bindingen om de NAWEU gestalte te kunnen geven. Natuurlijk 
blijven goede relaties van ons land met de VS van bijzondere 
betekenis. Deze compenseren immers deels onze machtachter
stand ten opzichte van onze grote Europese partners. Maar voor 
het absolute karakter van het Atlantische primaat is echt geen 
reden meer. Nu de Sovjetdreiging is weggevallen is het door 
Nederland steeds omarmde Amerikaanse argu-
ment tegen Europese blokvorming volledig achter-

gelijkheden en buitenlands-politieke ambities. 

Europese samenwerking 

De gesignaleerde twee tegengestelde mondiale tendensen, inter
nationalisering en het verzet hiertegen, doen zich in versterkte 
mate voor binnen de Europese Gemeenschap. Vooral sinds het 
Maastricht-verdrag ondertekend is, lijkt van de weeromstuit de 
Euro-scepsis te hebben toegeslagen. Waar de totstandkoming van 
de interne markt economische bloei zou brengen, kregen we een 
ernstige recessie. Waar Europa met één buitenlands politieke 

stem zou gaan spreken, kregen we diepe verdeeld
heid over de Balkan-oorlog. Verder is het hoogst on

haald. 
Om tot de nieuwe balans te komen is een zekere Een sterke zeker of het Economische en Monetaire Unie-proces 

wel volgens de afgesproken termijnen zal kunnen 
verlopen. De plotselinge populariteit van het begrip 
subsidariteit is een veeg teken: we mogen iets pas 
Europees gaan regelen, als het echt niet beter op 
een lager bestuursniveau kan. Als de re-nationa
lisatie doorzet, dreigt de Europese besluitvorming 
ernstig te stagneren. 

verschuiving van politieke aandacht richting het 
eigen continent onvermijdelijk. Goede betrekkin
gen met het nieuwe Duitsland zijn hierbij essen
tieel. Zonder steun van onze nu ook politiek vol
wassen Oosterburen krijgen we weinig voor elkaar. 
We kunnen daarom maar beter niet onze neus opt
rekken voor alle Frans-Duitse initiatieven. Om 
daar nog enige invloed op uit te oefenen kunnen we 
ons er beter bij laten betrekken, bij voorkeur 
samen met België. 
Ten behoeve van ons nieuwe veibgheidsbeleid zal 

Europese 
Unie is onont
beerlijk voor 
de opbouw 

van een 
stabiele 

wereldorde 

Vooral beleid dat niet direkt onder de noemer van 
de interne markt valt is nog verre van 'volgroeid'. 
De democratische legitimiteit is nog steeds beneden 
het minimum. Het Europees Parlement krijgt 
mondjesmaat meer zeggenschap, maar blijft achter 

onze defensie-inspanning op een behoorlijk peil moeten blijven. 
In elk geval zal Nederland internationale verantwoordebjkheden 
op zich moeten nemen die recht doen aan onze economische mo-

bij de toegenomen macht van de Raad, d.W.Z. de nationale minis-
ters en hun ambtenaren. Het gevaar is groot dat de Europese 
Unie een eenzijdig economisch en dubieus democratisch karakter 
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krijgt. Door de eenheidsmarkt en de EMU zullen verscherpte con
currentieverhoudingen optreden. Ook gaan de nationale overhe
den met elkaar wedijveren om hun eigen landgenoten onder zo 
gunstig mogelijke voorwaarden op het Europese strijdtoneel te 
laten opereren. Dit kan een extra negatief effect hebben op het 
stelsel van sociale zekerheid, dat toch al onder zware druk staat. 
Gecombineerd met een meer algemene angst om nationale souve
reiniteit en verworvenheden (bijvoorbeeld 
ons liberale rechtsstelsel) op te geven, zou 
dit het geloof in Europeanisering verder 
kunnen aantasten, ook in ons land. 
De Gemeenschap als geheel wordt boven
dien geconfronteerd met een aantal structu
rele problemen: groeiende werkloosheid, 
enorme migratiestromen, racisme, crimina
liteit, milieuvervuiling en grote welvaarts
verschillen binnen Europa. Door verdeeld
heid over de oplossingen zal de politieke sa
menhang ernstig op de proef worden gesteld. 
Gevreesd moet worden voor een toenemende 
neiging van regeringen nationale schijnop
lossingen te verkiezen boven een Europese 
aanpak. 

hangen. Ten eerste dienen we te voorkomen, dat de Europese 
Unie een eendimensionaal economisch karakter krijgt. 
Natuurlijk is een gezond bedrijfsleven met voldoende concur
rentiekracht cruciaal voor onze welvaart. Maar een Europees 
bouwwerk zonder een sterk politiek, sociaal en ecologisch funda
ment zal voortdurend blootstaan aan instortingsgevaar. 
Ten tweede moeten we een onophoudelijke krachtsinspanning le

veren om het vertrouwen van de burger in 
het Europese avontuur te vergroten. Daar
om is het ook niet meer aanvaardbaar om 
nieuwe substantiële stappen te zetten zon
der dat het democratisch tekort wordt opge
heven. Een Europese Gemeenschap die zich 
vrijwel uitsluitend laat voeden door techno
craten en bureaucraten, leeft in de kern on
gezond en zal dus vroeger of later het loodje 
leggen. 

Daar komt bij, dat de ook de door Nederland 
bepleitte supranationale eenheidsstructuur 
steeds verder achter de horizon dreigt te 
verdwijnen. In het Maastricht-verdrag is ge
kozen voor een pijlerstructuur, waarbij in
tergoevernementele samenwerking ge
plaatst wordt naast de communautaire zuil 
(en daar dus geen onderdeel van uitmaakt): 

Restanten van de grenspost 
Sandel'sküpel' bij Enschede 

De derde prioriteitskeuze berust op een 
moeilijke afweging. Versterking van de com
munautaire instellingen en intensivering 
van de beleidsmatige samenwerking oftewel 
'verdieping' is geen overbodige luxe. Tege
lijkertijd zijn er zwaarwegende politieke re
denen om meer lidstaten toe te laten. Dit 
geldt voor de rijkere, volwassen democra
tieën (EVA-staten) alsook, zodra het ontwik
kelingsstadium dit toelaat, de Midden-Eu
ropese landen. Uitbreidingen zullen echter 
stagnerend werken op het verdiepingspro
ces en het op zijn minst ernstig vertragen. 

De uitbreidingen met EVA-landen en later met midden-Europese 
staten zullen het traditionele Nederlandse ideaal verder doen 
verbleken. Het is dan nauwelijks te voorkomen dat de Pan
Europese Unie een gecompliceerd karakter krijgt. Een mengsel 
van communautaire en intergouvernementele procedures, gelar
deerd met overgangsregelingen en uitzonderingsbepalingen. 

Nederland 

Toch zal ons land tegen de teneur van re-nationalisatie van be
leid in, vast moeten houden aan verdere Europeanisering. Niet 
uit achterhaald idealisme, maar omdat zowel externe als interne 
Europese ontwikkelingen dit noodzakelijk maken. 
Vanuit het geschetste mondiale perspectief is het van het groot
ste belang dat Europa niet in zichzelf gekeerd raakt. Een samen
hangende en sterke Europese Unie is immers onontbeerlijk voor 
de opbouw van een enigszins stabiele wereldorde. Daarnaast kan 
alleen een eenheidsblok de economische concurrentie met Japan 
en de Verenigde Staten aan. Ontbinding in nationale factoren zal 
de oplossing van de eigen Europese problemen eerder verder weg 
dan dichterbij brengen. Alles wat de Europese Gemeenschap tot 
stand heeft gebracht, kan weer op het spel komen te staan en de 
fatale 'historische' controverses zouden weer de kop kunnen gaan 
opsteken. 
Zonder onze welvaart, veiligheid, sociale en culturele verworven
heden op te geven, zullen we moeten blijven streven naar intensi
vering van Europese samenwerking. Daarbij zouden we moeten 
kiezen voor drie hoofd-prioriteiten, die onderling nauw samen-

Met het pistool op de borst zullen we toch 
voor de verbredingsoptie moeten kiezen. Behalve overwegingen 
van solidariteit is de diepste reden hiervan de broodnodige stabi
liteit voor het bewaren van vrede en veiligheid op ons continent. 
Wel zullen we tegelijkertijd moeten accepteren, dat Europa gedu
rende een langere periode een meer snelheden-karakter krijgt. 
Achterblijvers moeten zoveel mogelijk worden bijgetrokken, maar 
niet zo dat koplopers er zelf door achterop raken. Nederland zal 
op zijn beurt moeten trachten op zoveel mogelijk fronten in de 
voorste linie te participeren. 
Daartoe is een goed interdepartementaal gecoördineerd Europees 
beleid een noodzakelijke voorwaarde. Het wordt de laatste tijd 
steeds duidelijker dat ministeries op wezenlijke punten verschil
lend tegen Europese integratie aankijken. In tegenstelling tot 
Buitenlandse Zaken is bijvoorbeeld Justitie een warm pleitbezor
ger van intergouvernementele samenwerking. Zonder het uitein
delijke doel van communautarisering uit het oog te verliezen, 
hoeven we niet te dogmatisch vast te houden aan onmiddellijke 
invoering van supranationaliteit bij 'nieuwe' Europese beleidster
reinen. Als dit nieuwe beleid op voor Nederland bevredigende 
wijze is geharmoniseerd, lijkt op den duur niets communautise
ring in de weg te staan. 

Tenslotte 

Ons buitenlands beleid verbreedt zich steeds meer; binnenlandse 
politiek krijgt voortdurend nieuwe internationale dimensies. Wil 
Nederland ook op termijn effectief over de grenzen kunnen opere
ren, zal het in strategische termen moeten gaan denken . Het 
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wordt riskanter om prioriteiten ongecoördineerd opeen te stape
len. We zullen weldoordacht moeten selecteren. 
De in dit artikel geformuleerde keuzen voor de toekomst liggen in 
het verlengde van wat D66 in het verleden heeft voorgestaan. In 
de ingrijpend veranderde omstandigheden hebben internationa
lisering en Europeanisering zelfs een nieuwe urgentiewaarde ge
kregen. Democraten zijn altijd wars geweest van benaderingen 
waarin eng nationale belangen het zicht op de buitenlandse nood
zakelijkheid vertroebelden. Richtsnoer was telkens een menge
ling van idealisme en realisme, voortvloeiend uit het besef dat 
voor een klein land gelijk hebben nog iets anders is dan dit ook 
krijgen . 
De kernvraag voor het komende decennium is of we de interna
tionale uitdagingen wensen aan te nemen of dat we ons terug
trekken op het quasi veilige fort van het eigen nationale gelijk. 
Van de grote partijen lijkt de PvdA op essentiële onderdelen niet 
ver van de D66 lijn af te staan, hoewel de laatste tijd ook enige 
re-nationalisatie tendensen (Woltgens) waarneembaar zijn. Ook 
met het CDA bestaan belangrijke overeenkomsten. Ontwikke
lingssamenwerking en mensenrechtenbeleid scoren er relatief 
hoog. De partij is even consequent Europees georinteerd als D66. 
Pleidooien voor een Europese veiligheidsidentiteit vinden er 
gaandeweg meer gehoor. 
Over het geheel van de buitenlandse betrekkingen genomen lijkt 
de VVD inhoudelijk nog het verst van D66 af te staan. Deze partij 
vertoont de laatste tijd aanzienlijke re-nationalisatie neigingen. 
De VVD heeft zo zijn eigen (marktgerichte) visie op ontwikke
lingssamenwerking. Zij houdt nog het krampachtigst vast aan 
het primaat van de NAVO. Gelijk de Britse conservatieven is de 
VVD een warm voorstander van eenzijdig economische Europese 
samenwerking; sociale en andere integratie hoeven niet van 
Bolkestein. 
Er zijn veel goede redenen om zonder het CDA een kabinet te for
meren. Maar strikt vanuit buitenlands politiek oogpunt is een 
paarse coalitie zeker niet aantrekkelijker dan een kabinet zonder 
de VVD. Ook in dit opzicht wordt het moeilijker om onze buiten
landse voorkeuren op één noemer te brengen met onze binnen
landse behoeften. Bij strategische keuzen ontmoeten we nu een
maal lastige obstakels. Laten we deze pragmatisch trachten te 
overwinnen . • 

Wetens chappelij l{ 
Bureau D66 verhuist 

naar Noordwal 

Het Wetenschappelijk Bureau van D66 (SWB) verhuist 
pel' 30 allgusrus a,s, nam' een andel'e lokatie, Het nieuwe 
adres (tevens adl'e van het pm'tijsecl'etariaat) luidt: 

NOORDWAL 10 
2513 EA DEN HAAG 
TELEFOON bij ter (>CI'se galUl nog niet bekend 

Oude nummers van Idee kunt u nabestellen 

Oude nummers van Idee kunt u, als ze nog voorradig zijn, 
nabestellen. Hetzelfde geldt voor exemplaren uit de reeksen Ideeën 

(themabrochures) en SWB Cahier (eenvoudige themacahiers). 
Voor informatie over de beschikbaarheid van exemplaren vanaf 199 1 
kunt u van maandag tfm donderdag bellen tussen 09.00 en 17.00 uur 

met de Stichting Wetenschappelijk Bureau D66, telefoon 070-
3858303. Inmiddels is ook de mogelijkheid geopend zich te 

abonneren op Ideeën en Cahiers. 

SWB Cahier 
POLITIEK & CULTUUR 

Denken over 
Democratie 
In de reeks SWB-Cahier is het cahier 'Denken 

over Democratie' van de hand van HJ van Houten 
verkrijgbaar. Met dit cahier wordt een poging ge
daall een brug te slaan naal' de analyse van de cul
turele kant van het democratievraagsttlk. Want is het 
denken in de partij niet te lang blijven stilstaan bij de 
formule en staatkundige kant van de democratie? 

Met deze uitgave heeft u een 'werktekst' in han
den, die aanzet tot nadenken over de dominantie van 
het bureaucratisch mechanisme verbonden met een 
nieuw concept van democratie. Dat is nodig, opdat 
D66 partner blijft van al diegenen die de toekomst 
van de democratie ter harte gaat. 

Het callier 'Denken over Democratie' omvat 34 
pagina's op A4-formaat en is de tweede uitgave in de 
selie SWB-Cahier, die nui bestaat uit de caluers 
Relatie en Huwelijk (1992) , Denken over Democra
tie (1993) en In Goede Banen (1993). 

Prijzen: 

• 'Relatie en huwelijk': f8,- + f2,- portikosten 
• 'Denken over Democratie': flO,- + f2,70 porti 
• 'In Goede Banen': flO,- + f2,70 porti 

Bestellen: 

Bestellen van deze cahiers doet u door te bellen 
met de Stichting Wetenschappelijk Bureau D66, van 
van maandag tlm donderdag van 9.00-17.00 uur. U 
kunt ook schriftelijk bestellen: Noordwal 10, 2513 
EA Den Haag. Stuur geen geld op, u ontvangt van ons 
een acceptgirokaart bij uw bestelling. 
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