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Zelfgenoegzaamheid 
. Rozemond bespreekt: 

Peter van Walsum, Verder met Nederland 

De kritische teruablik van een 

topdiplomaat, Amsterdam: 

Balans, 2oo 1. 

Peter van Walsurn, sinds kort oud
ambassadeur, zocht blijkens het 
voorwoord van dit boekje een 
middenweg tussen memoires en 
pamflet. Hoe dan ook geeft hij, al 
dan niet terloops, over tal van on
derwerpen van beleid zijn mening. 
Zo luidt een voorname these dat, 
wil Nederland niet kopje onder 
gaan in de kolkende stroom van de 
internationale politick, het een di
plomatieke elite zal moeten op
bouwen. De auteur vestigt hier 
mede zijn hoop op meer gediffe
rentieerde beloning (een vergelij
king wat dit aangaat met Ianden 
waar de diplomatic nog wei volop 
talent aantrekt, ontbreekt ech
tcr). Een primair vereiste evenwel 
i volgens hem dat degenen die 
Nederland vertegenwoordigen 
hun talen beter beheersen . Want 
andcrs ziet hij niet hoe het interes-
ant voor de buitenwereld kan 

blijven. Nu komen daarvoor uiter
aard ook andere elementen kij 
kcn: Thatcher heeft zich nooit 
door het toen nog gebrekkige En
g I van Lubbers Iaten weerhou
den van sympathie voor diens eco
nomi che interventies. Maar Van 
Wal urn heeft gelijk waar hij van 
diplomaten en hun politieke supe
ri urcn minstens verwacht dat ze 
wctcn duidelijk te maken wat ze 
b doelcn. Hiertoe is echter naast 
talenkennis tevens cen heldere be
grip bcpaling nodig. En in dit op
ticht chiet ook de auteur zelf 
me rmal n tekort. Ik wil dit ill us-
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treren aan twee andere stellingen 
uit zijn werkje. 

Hij neemt het de toenrnalige 
beleidsmakers kwalijk dat deze in 
de aanloop naar de top van Maas
tricht hebben gepoogd de hele Eu
ropese Unie onder te brengen bij 
de Gemeenschap. Dus dan geen 
drie pijlers, maar een unitaire 
structuur. Hij verwijt Dankert en 
de zijnen hun hang naar deze com
munautaire benadering. Wat bete
kent echter het etiket 'commu
nautair' precies als het gaat om 
procedures? Het is immers niet 
meer dan een bijvoeglijk naam
woord bij Gemeenschap, alwaar 
vanouds tal van werkwijzen naast 
elkaar bestaan naargelang het gaat 
over wetgeving, begroting, land
bouwprijzen of tegenwoordig ook 
de econornische en monetaire 
unie. De schrijver meent dat het 
Nederlandse antwerp dat in sep
tember 1991 strandde vee! te 
supranationaal en pre-federaal 
was. Hier verschil ik met hem van 
oordeel. Op de gebieden van bin
nenlandse zaken/justitie en bui
tenlandse politick/ veiligheid wa
ren de voorzieningen niet meer 
supranationaal dan in het (Frans-) 
Luxemburgse voorontwerp, dat 
bovendien de 'federate roeping' al 
in de preambule had staan . Inder
daad probeerde Nederland toen 
de weg naar vervulling van die 
roeping zichtbaar open te houden 
via de verdragsopbouw. Die wens 
bleek te zeer de vader der ge
dachte, maar iets smadelijks kan ik 
er niet in zien. .. 

Een tweede voorbeeld betreft 
Joegoslavie. Van Walsum begrijpt 
niet wat er voor ideeel bezwaar 
kon bestaan tegen een opdeling 
van dat land in etnisch homogene 

staten, dat wil zeggen waar een 
bevolkingsgroep erkend de bo
ventoon zou voeren. Wat echter 
betekent hier 'etnisch'? Ten eerste 
kwamen in Bosnische steden, 
evenals bijvoorbeeld in Rwanda, 
vee! gemengde huwelijken voor. 
Maar bovendien: is ook de term 
'moslim' een etnisch criterium? 
Van Walsum schrijft in dit ver
band: 'Op grond van mijn Balkan
ervaring leek mij niet dat wij van
uit West-Europa konden bepalen 
wat op de Balkan wei of niet van 
deze tijd was.' (p. 74) Valt hij dan 
niet in eigen mes als hij van bui
tenaf had willen zorgen dat daar 
een staat mono-religieus werd op
gezet? Dit nog geheel afgezien van 
de vraag of homogeniteit in een 
enkel opzicht wei borg staat voor 
duurzame vrede. 

Den Uyl 
Van Walsurn geeft verder nog eens 
Iucht aan zijn oude ergernis over 
de binnenlandse politick van Ne
derland sedert het aantreden van 
het kabinet-Den Uyl. Vooral het 
egalitarisme en bij de Partij van de 
Arbeid de lichtzinnigheid tegen
over rechtshandhaving moeten bet 
weer ontgelden. Die laatste grief 
is zeker gegrond (zoals ik in het 
post-'68 tijdperk meermalen in 
dit blad heb mogen opmerken). 
De criminaliteit, vooral in combi
natie met handel in verdovende 
middelen, en het belang van wets
handhaving als zodanig zijn toen 
danig onderschat. Maar als het 
gaat om het volkenrecht is Van 
Walsum zelf rijkelijk luchthartig 
over naleving van regels. Ik 
noemde al zijn standpunt inzake 
opdeling van Joegoslavie langs in 
de grondwet van dat land niet 
voorkomende grenslijnen. Nog 
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sterker verwijdert de auteur zich 
van het recht waar hij het heeft 
over vredesoperaties. Zander 
nader criterium relativeert hij de 
nationale soevereiniteit van lid sta
ten van de Verenigde Naties ten 
gunste van humanitaire interven
tie. Dit niet aileen als het gaat om 
genocide, maar ook om schending 
van andere mensenrechten. Hij 
mag uiteraard afstand nemen van 
het klassieke soevereiniteitsbe
grip, maar dan zal hij toch nieuwe 
maatstaven voor ingrijpen moe ten 
verzinnen. Hij draagt Den Uyl na 
dat deze ooit het adagium Nood 
breekt wet uit de pen liet vloeien, 
maar wat hanteert hij nu zelf an
ders wanneer het gaat om interna
tionaal recht? En hoe voorkomt hij 
dat ook machtscentra buiten het 
westen daarmee aan de loop gaan? 

Met Den Uyl heeft de schrijver 
toch al weinig op, al zegt hij zich 
nog meer te hebben geergerd aan 
veel van diens tegenspelers die ja
renlang niet voor hun opvattingen 
durfden uit te komen. De vraag 
rijst echter, zowel in passages over 
de binnenlandse als in die over in
ternationale politick, wat het 
beeld is dat Van Walsum zelf graag 
van zijn land koestert. Dat Den 
Uyl opkwam tegen bevoorrech
ting die veelal voortvloeide uit 
een cluster van ongelijkheid in in
komen, bezit, kennis en macht is 
toch eerder te prijzen? Evenals, 

s Bt.o 03 2oo1 

BOEKEN 

om nog eens iets te noemen, dat 
zijn partij de ruimtelijke wild
groei in Nederland aan banden 
wilde leggen met behulp van een 
grondpolitiek? (Van Walsum 
schrijft ergens dat de PvdA-leider 
zich te veel afgaf met stakers: zelf 
herinner ik me juist diens verschij
nen in Rotterdam voor een zaal 
vol stakende havenarbeiders met 
een pleidooi hun looneisen te ma
tigen. Wie deed hem zoiets na?) 
Maar wat nu de internationale rol 
van Nederland betreft: stel dat het 
dank zij de recepten van de oud
ambassadeur alsnog aan invloed
wint, waartoe moet het die dan 
aanwenden? Goodwill en prestige 
zijn geen doe! in zichzelf. 

Afrika 
lmpliciet blijkt een voorkeur van 
Van Walsum misschien uit wat hij 
schrijft over Afrika. Hij overtuigt 
waar hij de 'brede benadering' he
kelt zoals het tweede kabinet-Kok 
die heeft gekozen ten aanzien van 
vredeshandhaving in dat wereld
deel, een koers die neerkomt op 
preventie en wederopbouw zon
der bereidheid een riskante bij
drage te leveren in de fase van in
damming van hete conflicten. Dit 
terwijl de regering dan bovendien 
nog die preventie en vredesop
bouw onderuit haalt door bij de 
selectie van kandidaten voor ont
wikkelingshulp het criterium van 

goed bestuur te hanteren, ook 
voor gebieden waar het bestuur 
juist onder oorlogsgeweld is be
zweken. Terecht keert Van Wal
sum zich tegen kamerbreed rnis
bruik van het zogeheten toetsings
kader voor aldan niet deelneming 
aan gewapende vredesoperaties, 
hetgeen er in Afrika toe leidt dat 
de kerntaak van de Veiligheids
raad, voorkomen en beeindigen 
van het grote bloedvergieten, naar 
Haags inzicht moet wijken voor 
vage vereisten zoals een vol
doende binnenlands draagvlak. 
Op p. 1 o s valt in dit verband ge
lukkig nog het woord 'solidari
teit', maar na alle tirades komt het 
als politick richtsnoer wei wat uit 
de Iucht vallen. 

Verder met Nederland laat zich 
lezen als een welkome waarschu
wing tegen nationale zelfgenoeg
zaamheid. Om evenwel in eigen 
persoon dit verwijt te ontlopen, 
zal Van Walsum hopelijk in het pu· 
blieke debat een meer gedegen 
uitwerking gaan geven aan zijn ge· 
dachten. Het excuus uit zijn voor· 
woord om zulks ditmaal niet te 
doen, namelijk een zelfopgelegde 
tijdsdruk, mag nu niet Ianger gel· 
den. 

SAM ROZEMOND 

was a.m. directielid/ onderzoeker van 
lnstituut 'Ciinaendael' en voorzitter 
van de s &.P-redactieraad 
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