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Georganiseerde 
spraakverwarring? 

Publiek debat over 
Inleidins 

Wie tegenwoordig het 
publiek debat wil volgen 
komt ogen en oren te kort, 

buitenlands beleid 
kei en kijkplezier, maar 
versterken geenszins de 
politieke besluitvorming in 
de democratie.' Het is 
hiermee evenwel als met 
de democratie zelf: die is 
pas echt in gevaar wanneer 
niemand meer roept dat ze 
slecht werkt.3 

ook op terreinen van buiten-
lands beleid. Trouw' s media
redacteur Ruud Verdonck' 
telt 'vijfhonderd Neder
landers' die onder elkaar 
disputen voeren op de 

SAM ROZEMOND 

Voorzitter redactieraad s&.P 

diverse opiniepagina's. Beperken we ons tot inter
nationale aangelegenheden dan leert enig turven 
dat alleen al Volkskrant en N R c Handelsblad in hun 
open fora samen per maand zo'n zestig beschou
wingen brengen over Europese integratie, ex
Joegoslavië, Nabije Oosten of wat zich zoal voor
doet. Kwantitatief is er eerder reden zich zorgen te 
maken over een te ruim dan te klein aanbod, ruim 
zowel qua hoeveelheid als spreiding. En dan hebben 
we het nog niet eens over de televisie met steeds 
meer zenders en talkshows. De tijd dat een micro
foon kon volstaan om een boodschap aan heel Neder
land over te brengen is voorbij. Aan de ontvangers
kant vermag hooguit nog een burger met een zee 
van tijd en een toren van scherp afgestelde opname
apparatuur het audiovisuele debat bij te houden. 

De woorden publiek debat veronderstellen 
althans een zekere graad van kwaliteit. Dit element 
ontbreekt in een definitie waarmee twee jaar terug 
een overigens heel nuttige bundel over dit onder
werp opende, te weten: 'een voor een brede groep 
mensen, actief dan wel passief, toegankelijke con
frontatie van verschillende meningen over politieke 
en maatschappelijke zaken. ' 2 Een dispuut voltrekt 
zich nu eenmaal niet via spandoeken, doch door het 
wisselen van argumenten. 

Over de kwaliteit van het hedendaags publiek 
debat hoort men dikwijls klagen . Zo schrijven 
KleinDijenhuis & Oegema verderop in dezelfde 
bundel: 'Het gebrek aan inhoud, de nieuwsgolven, 
de nadruk op personen, conflicten en schandalen, 
de verkiezingswedloop tussen de partijen en de 
vluchtigheid van het debat bieden wellicht spekta-

Was het voorheen allemaal beter? In verschillende 
opzichten niet, in het bijzonder wat betreft partici
patie (destijds veelal beperkt tot verzuilde elites) en 
pregnantie (meer algemene kreten en vaagheden). 
Johan de Kievid zegt hierover: 'Het lijkt alsof er 
vroeger - vóór het televisietijdperk - een ratione
le, geïnformeerde discussie is geweest, waarbij niet 
personen en belangen, maar argumenten de door
slag gaven. Dat is een te fraaie voorstelling van 
zaken.' 4 

De kwaliteit laat zich intussen beoordelen aan 
de hand van vijf vereisten. Om te beginnen zijn dit: 
diversiteit, rationaliteit, cumulatie en relevantie. 
Dus geen rituele beurtzang; geen uitwisseling van 
leuzen of stoten onder de gordel; geen herhaling 
van zetten of heruitvinding van het wiel; en geen 
spel zonder knikkers. Doch een vijfde vereiste 
wordt meest uit het oog verloren, namelijk dat de 
deelnemers bij gebruik van dezelfde trefwoorden 
ook ongeveer hetzelfde bedoelen. Menige publieke 
discussie draagt het karakter van een doorlopende 
spraakverwarring, en zou goeddeels achterwege 
kunnen blijven of een hoger peil bereiken als 
iemand het zich tot taak rekende wat orde in de ter
minologie te brengen. 

Met de diversiteit van opvattingen die in het 
Nederlandse debat aan bod komen zit het meestal 
wel goed, vooral dank zij een veelheid aan media, 
politieke partijen en pressiegroepen. Behalve bij 
referenda en betogingen krijgt polarisatie weinig 
kans, tenzij de protagonisten in het debat zelfbeho
ren tot de politici van het voorste plan. 
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Het gehalte aan rationaliteit steekt voor wie weet te 
selecteren gunstig af bij het buitenland. Colum
nisten en forumleden met veel intellectueel talent 
specialiseren zich in oorspronkelijke, niet al op 
grond van hun plaats in het politieke of maatschap
pelijke spectrum voorspelbare argumentatie of 
standpuntbepaling. Een hier werkzame Duitse cor
respondent zegt zich 'te verbazen over die cultuur 
van al die stukjesschrijvers. Die is nergens zo ont
wikkeld als in Nederland.' 5 

Somberder is het gesteld met het vereiste van 
cumulatie. Dikwijls herhalen, met enige tussenpo
zen, discussieronden zich vrijwel woordelijk, zon
der dat een redactie ook maar overweegt een 
samenvatting van het voorafgaande te bieden. Het 
komt zelfs voor dat een krant op haar podiumpagina 
een met tal van argumenten gestaafde opinie publi
ceert om even later vrolijk te zelfder plaatse een 
klacht af te drukken inhoudend dat nooit iemand de 
moeite neemt die opinie te onderbouwen. Als het 
carrousel maar blijft draaien. 

De relevantie van een publiek debat is slechts af te 
lezen aan de functies die ermee kunnen zijn beoogd. 
Behalve educatie en een theater-platform voor 
langdurige of permanente minderheden dienen zich 
aan: toetsing van feiten en opvattingen, legitimatie 
en problematisering van beleid, maar ook los daar
van beïnvloeding van macht. 

Als gezegd telt als vijfde, maar minst expliciet 
onderkende kwaliteitsfactor van publiek debat een 
gemeenschappelijk bearippenkader, zodat degenen 
die het voeren of volgen zich bij gehanteerde ter
men ongeveer hetzelfde voorstellen. Neem de 
nacht te Beek: hoe laat begint en eindigt die? Of het 
Groene Hart: waar ligt dat? De meesten van ons 
denken aan 'oneindig laagland', maar iemand als 
E.J. Bomhoff alleen aan een plassengebied6 , al ligt 
dan het 'blauwe hart' als benaming meer voor de 
hand. Die voorbeelden zijn natuurlijk met hele 
reeksen andere aan te vullen. 

Vaaaheid troif 
In de diplomatieke wereld kan men de duur van dag 
en nacht manipuleren door een klok stil te zetten. 
Voor meer verwarring zorgen geografische gren
zen. Dat de Bos-atlas tot de jaren zestig westelijk 
Nieuw-Guinea buiten de kaart van Azië hield was 
alleen curieus. Wél van politiek en juridisch belang 
zijn de omtrekken van Europa. Andriessen wilde, 
als Brusselse Commissaris voor externe betrekkin
gen, in Kazakstan ooit de president aldaar wijsma
ken dat diens land niet in ons werelddeellag en der
halve ook buiten de Europese Unie moest blijven. 
Dit kon de gastheer, minstens voor het gedeelte 
bewesten de Oeral-rivier, gemakkelijk weerspre
ken met een keuze uit westerse kaarten. Toen 
Portugal toetrad tot de wE u werd niet vastgelegd 
welke eilanden (van Azoren tot Madeira) zijn te 
rekenen tot Europa en uit dien hoofde voortaan 
kwamen te vallen binnen de werkingssfeer van dit 
meest stringente militaire verbond van de moderne 
tijd: ook hier raken we verstrikt in elkaar met veel 
gezag tegensprekende aardrijkskundige werken. 
Ander voorbeeld: Jeruzalem. Afgelopen voorjaar 
was veel te doen over Israëlische bouwplannen op 
een heuvel die dertig jaar eerder behoorde tot het 
grondgebied van de gemeente Bethlehem en dus 
letterlijk los staat van een al dan niet ondeelbare 
hoofdstad Jeruzalem. Ter echt spreekt het Eerste
Kamerlid Stoffelen dan ook van een heuvel 'in de 
buurt van Jeruzalem' .7 

Lastiger nog dan omlijning van geografische 
begrippen is uiteraard de afbakening van meer ab
stracte termen. De binnenlandse politiek ligt 
bezaaid met voorbeelden. Discussies over porno
grafie draaien eindeloos rond in een kring zolang 
men te preuts of gemakzuchtig is om het woord te 
omschrijven. In berichten en polemieken over 
allochtonen wordt deze benaming telkens in een 
andere betekenis gebruikt: volgens het CBS valt de 
hele koninklijke familie behalve mr. van Vollen
hoven er onder, volgens de ene wetstekst echter 

1. Socialisme &_Democratie juli/ augustus 
'995 (52-7/8), p. 361 
2. Van Kersbergen & Pröpper, in: 
Publiek debat en democratie (K. van 
Kersbergen & l.M.A.M. Pröpper red.), 
Den Haag '995, p. 6 

debat ' , in: Socialisme &_Democratie 
september 1995 (52-9), p. 43 I en Tity 
de Vries, Complexe consensus- Amerikaanse 
en Nederlandse intellectuelen in debat over 
politiek en cultuur 194S-1960, Hilversum 
1996, passim 

( 22-9 J2). Zelfs het gebruikelijke 
verweer van zowel Likud als 
Arbeidspartij, namelijk dat begin 1967 
ook Jordanië al plannen koesterde om 
de gemeentegrenzen van Jeruzalem op 
te rekken, gaat hier niet op, want de 
nieuwe bouwlocatie valt grotendeels 
zelfs buiten die in de pen gebleven uit
breiding. 

3. J. Bussemaker & K. van Kersbergen, 
idem, p. 39 
4· Democratie - ideaal en werkelijkheid 
(Bussum 1996), p. 227. Zie ook Ph. van 
Praag jr., 'Het bloeiende publieke 

s. Siggi Weidemann van de Süddeutsche 
Zeitung, Volkskrant 16 mei I 997. 
6. zie o.a. NRC Handelsblad 6 en 
8-J 1-95, 8-7 -96 
7. Handelinoen EK 1 8 maart 1997 
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geen van haar leden, volgens de andere weer wel de 
kinderen van Christina8 . En dan laten we nog 
ongrijpbaarder noties zoals progressief, liberaal, 
democratisch maar even rusten. Niet zelden moet 
terminologie bewust dienen om zand in de ogen te 
strooien. We hoeven maar te denken aan 
Lubberiaanse germanismen of, in het tijdperk-Kok, 
aan vliegtuiglawaai behalve in de randen van de 
nacht ook vanaf zogenaamde milieustartbanen. 

ln de internationale politiek evenwel zien we meer 
nog dan elders dat moedwillig begrippen worden 
gehanteerd in de hoop dat iedereen er wat anders 
onder verstaat of er zich het zijne bij voorstelt. 
Vermaard is het geval toen de Veiligheidsraad in 
I967 Israël in het Engels opriep 'bezette gebieden' 
en in het Frans 'de bezette gebieden' te ontruimen, 
wat het kabinet Den Uyl voor Nederland handig 
oploste door te spreken van 'bezet gebied'. Het 
verschijnsel is voorts te illustreren aan het vooral in 
de jaren negentig in zwang geraakte woord: vre
desproces, door Dirk-Jan van Baar spottend een 
briljante Amerikaanse vondst genoemd.9 Of het nu 
gaat over Joegoslavië, Ierland of het Nabije Oosten, 
een van de meest gestelde vragen ook in ons Radio 
I -journaal luidt: 'Wat betekent dit voor het vredes
proces?' Zoiets suggereert dat een proces aflwerst 
op een helder einddoel, maar dat is nu juist niet het 
geval. Het is er veeleer om te doen de eigenlijke 
conflictstof, met inbegrip van de aspecten van recht 
en rechtvaardigheid, aan het oog te onttrekken. 

• Hier stuiten we op een kardinaal vraagstuk in 
het publiek debat over internationale zaken. 
Allerlei landen, volken en groepen zijn bereid 
dwars te liggen en bloed te vergieten voor oogmer
ken waaraan we moreel toch wel minstens de eis 
zouden willen stellen dat ze duidelijk omschreven 
staan, zodat chicanes of geweld in elk geval geen 
doel in zichzelf kunnen worden. Het is een van de 
grote paradoxen van buitenlands beleid dat heldere 
doelstellingen van partijen bij een conflict nodig 
zijn om zich van buitenaf een oordeel te vormen, 
maar dat deze tegelijk veelal een oplossing bemoei
lijken. Niet alleen geldt in sommige culturen loven 
en bieden welhaast als een tweede natuur. Boven
dien kost het in een geschil minder gezichtsverlies 
aan weerskanten af te stappen van een eis of voor-

waarde, wanneer die nooit scherp onder woorden 
is gebracht. 'ln a sense this Jack of precision is reas
suring, since it does not limit future negotiators' 
freedom of maneuver', aldus de Franse journalist 
en diplomaat Rouleau ruim twintig jaar geleden 
over de onbestemde uitdrukking 'legitieme rechten 
van de Palestijnen'. 1 o 

Dit gezichtspunt brengt echter wel enorme con
sequenties mee voor het publieke debat. Zo is het al 
meteen fnuikend voor elk praten in termen van een 
internationale rechtsorde, toevallig wel de enige 
opdracht die onze grondwet aan het buitenlands 
beleid meegeeft. Tussen conflicterende belangen is 
immers halverwege nog wel eens een vergelijk 
mogelijk, maar tussen botsende rechtsaanspraken 
zelden. Dit tenzij het recht zelf al vaag is, zoals het 
zogeheten recht op zelfbeschikking, dat om die 
reden dan ook veelvuldig wordt gebezigd in vrome 
lippendienst. 

Er komen nog telkens nieuwe woorden in 
omloop waarmee men een gedachtewisseling over 
internationale kwesties, onder het mom van ver
heldering, danig in de war kan sturen. Na de ideo
logische demagogie van de Koude Oorlog zijn het 
amorfe begrippen als 'islamisme' en 'etniciteit'. 
Zulke termen moeten in het westerse discours een 
schijn wekken van diep inzicht in onwrikbare 
scheidslijnen, terwijl zij, in een wereld waar de 
links-rechtstegenstelling is afgezworen, alleen in de 
kaart spelen van gewetenloze politieke .entrepre
neurs op zoek naar nieuwe wervingsmechanismen. 

VIER DEBATTEN 

Voordat hier de kansen aan bod komen voor meer 
publieke helderheid over internationale kwesties, 
zullen uit de afgelopen decennia vier terreinen van 
al dan niet verhit debat de revue passeren: kern

wapens, Nabije Oosten, Europese eenwordins alsmede 
humaniteit en recht. 

Kernwapens 

De morele toelaatbaarheid van nucleaire afschrik
king en de betrouwbaarheid ervan als instrument 
voor vrede en veiligheid is in twee golven van 
atoompacifisme betwist, eerst in de jaren rond 
I 960 onder aanvoering van PSP en Nederlands-

8. AMvB 1994resp. 1996 bij de Wet 
bevorderinB evenredioe arbeidsdeelname 
allochtonen. 
9· De Volkskrant 2 1- 1 o-96 

1 o. Eric Rouleau, The Palestinian 
Quest, in: Foreion Ajfairs januari 197 5 
(53·2), p. 282. Zie overditalgemene 
dilemma Thomas Schelling, Arms and 

lrifluence ( 1966), blz. 84·85 en 
Raymond Aron, Penser la ouerre
Clausewitz (1976), deel u, p. 156. 
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Hervormde synode, vervolgens opnieuw en in bre
der kring na 1972, ditmaal opgezet door polemolo
gen in en om de PPR, overgenomen door prote
stantse kerken, gevoed vanuit katholieke orden en 
congregaties en politiek vertaald door steeds hoger 
kader van de Partij van de Arbeid. Zowel in achter
grondfactoren als in argumentatie zijn trouwens 
allerlei parallellen tussen die twee golven aan te 
wijzen. 11 

De diversiteit van meningen in het publiek debat 
was groot te noemen, mede doordat om de paar 
jaar nieuwe wapensystemen en doctrines opdoken, 
die dan aanleiding gaven tot een vaak ver doorge
voerde casuïstiek. Weliswaar was er ook veel con
formisme: zo hadden sommige stromingen blind 
vertrouwen in wat deze of gene grote mogendheid 
aanbeval of in wat de wapentechnologie vanzelf 
aanreikte, terwijl anderen politiek en diplomatie 
leken te beoefenen als een bijvak van de godge
leerdheid of als een afgeleide van een culturele 
revolutie. Niettemin was het gehalte aan rationali
teit toch dikwijls hoog te noemen, zeker in aanmer
king genomen dat nucleaire afschrikking uit zichzelf 
al een grote irrationele component in zich bergt. 
Tammes sprak in 1971 van het afscheid van het vei
ligheidsdenken in termen van Newton ten gunste 
van een machtsevenwicht van de ónberekenbaar
heid 12 . Natuurlijk was er ook veel quasi-rationali
teit, zoals wanneer vanaf de kansels met overslaan
de stem voorkeur werd geuit voor de op Polen 
gerichte PershinB 1 boven een op Rusland gerichte 
PershinB 2. Van cumulatie was in die zin geen sprake 
dat bijvoorbeeld het Angel-Saksische debat van de 
late jaren vijftig over de merites van een belofte 
nooit als eerste het kernwapen te gebruiken in het 
Nederland van de jaren zeventig vrijwel woordelijk 
werd overgedaan. Anderzijds belette, als gezegd, 
nieuwe wapentechnologie (grotere selectiviteit 
dankzij raketten met hogere trefzekerheid of grana
ten met een ingebouwde kiesschijf voor vormen 
van schade beperking, tot en met het beoogde ruim
teschild Star Wars) dat het debat in vaste groeven 
geraakte. 

De relevantie van het Nederlandse debat was zeer 
aanzienlijk, niet alleen omdat Den Haag zelf moest 

1 1. 'Golven van atoompacifisme', in: 
Socialisme &_Democratie december 198 3 
(4o- 12), p. 19- 22. 
12. A.J.P. Tammes, Corif/icten, 
Mededelingen der Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Weten- -

beslissen over invoering van wapensystemen bij 
eigen strijdkrachten of plaatsing op eigen bodem 
(neutronenwapen, kruisraketten), maar ook omdat 
de Bondsrepubliek ongaarne als enige in de regio 
tot zo'n invoering of plaatsing wilde overgaan en 
daarom veel waarde hechtte aan de houding van de 
Lage Landen. Bovendien was het thema, anders dan 
meestal bij internationale kwesties, binnenslands 
van belang voor de partijpolitieke verhoudingen. 
Eerst was er tijdens het kabinet-Den Uyl een stre
ven van de PPR, vooral via haar minister Trip, om 
bovenal op het stuk van vrede en veiligheid haar 
onmisbaarheid in de coalitie uit te spelen. En ver
volgens was er de hoop, door K. G. de Vries bij Den 
Uyl gewekt, dat met de kwestie van de kruisraket
ten het CDA alsnog zou kunnen worden gespleten. 

Uit een oogpunt van bearipsbepalinB was het 
debat over kernbewapening echter uitermate moei
zaam. Het ging steeds over een Amerikaanse nucle
aire 'garantie' die geen echte garantie was. Accent 
kwam (met name sedert het rapport Een politiek voor 
vrede van de PvdA uit 1967) te liggen op gevaren 
van een 'Europese kernmacht', terwijl a. bij vor
ming van een Europese federatie de Franse en 
Britse kernmachten vanzelf in de gemeenschappe
lijke boedel zouden vallen, en b. minister Van der 
Stoel sedert de verklaring van Ottawa van 1974 zelf 
onderschreef dat nu reeds die kernmachten van 
Londen en Parijs bijdroegen tot de Europese veilig
heid. Een vast punt was de onaanvaardbaarheid van 
het uitwissen van de scheidslijn tussen nucleaire en 
conventionele bewapening via zogeheten 'mini
nukes'. Deze werden echter evenmin als de 
Europese kernmacht ooit gedefinieerd, hetgeen 
zich wreekte bij de aankondiging van het neutro
nenwapen: het principe daarvan (vermindering van 
luchtdruk ten opzichte van stralingseffect) was voor 
het kabinet-Den Uyl in 1975 nog iets waartegen 
'niet bij voorbaat bezwaar hoeft te worden 
gemaakt' 1 3: Vredeling noemde in die tijd een span
ning tussen schadebeperking en afschrikking zelfs 
smalend 'studentenpraat'. Voorts was er veel te 
doen over 'koppeling' (van Europese veiligheid 
met Amerikaanse externe kernbewapening): het 
verwarrende van die beeldspraak trad aan het licht 

schappen, afd . Letterkunde, Nieuwe 
Reeks deel 34 - nr. 1 (Amsterdam 
197 1), P· 19· 
1 3. b.v. Handelinoen Eerste Kamer 
11 juni 1975, blz. 1061. 
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toen Van der Stoel in 1981 NRC Handelsblad vertel
de ook 'iets minder koppeling' voor lief te willen 
nemen (wat hij, bergopwaarts rijdend in een trein
wagon, vermoedelijk niet aldus met betrekking tot 
de locomotief zou hebben gesteld). En niet in de 
laatste plaats was er de jarenlange dooddoener van 
het 'terugdringen' van het kernwapen, waarbij 
werd verzwegen uit welke rol het moest worden 
verdrongen, die van politiek waarschuwingsmiddel 
of van militair gevechtsmiddeL En dit hing dan 
weer samen met de vraag wat de hoogte van de 
zogenaamde 'atoomdrempel' bepaalde 14. Door het 
hele veiligheidsdebat van die jaren liep trouwens als 
een rode draad het misverstand dat praten in ter
men van kwantitatieve militaire evenwichten tus
sen Oost en West iets te betekenen had in een 
wereld die nu eenmaal zowel geografisch als poli
tiek, en dus strategisch in alle opzichten asymme
trisch was. In het licht van een en ander mag het een 
wonder heten dat in het publieke debat over de 
kernwapens nog zoveel zinnigs te lezen viel. Dat dit 
niet uitmondde in pregnant beleid mag men niet 
aan het publieke debat wijten, maar hooguit aan 
glibberende politici. 

De drie andere thema's van publiek debat - het 
Nabije Oosten, Europese eenwording, recht en 
humaniteit - hebben gemeen dat duidelijke keuze
momenten voor de Nederlandse politiek zeldzamer 
waren. Het ging meestal over iets meer of minder 
kritiek op Israël, iets meer of minder parlementaire 
democratie vanuit Straatsburg, iets meer of minder 
protesten en maatregelen tegen misdadige inbreu
ken op het volkenrecht. Dit terwijl de invloed van 
Nederland op de uitkomst hoe dan ook veelal 
gering bleef, mede doordat de Haagse politiek zich
zelf, in eerste of laatste instantie, een economisch 
primaat pleegt op te leggen, zowel in de verhou
ding tot Arabische hoofdsteden, als van Europese 
partners, als ook van schenders van recht en huma
niteit elders ter wereld. 

Nabije Oosten 
De Palestijnse kwestie is al heel lang een telkens 
terugkerend thema in forumdiscussies voor zalen, 
radio en tv en ook op de opiniepagina's (dit laatste 

meer in Trouw, Het Parool en de Volkskrant dan in 
NRC Handelsblad). Vóór 1973 werd dit beleidsthe
ma van grote betekenis geacht, niet alleen omdat 
hier velen, vooral in AR en PvdA, bang waren dat 
ons land andermaal zou blijken onvoldoende voor 
de veiligheid van het joodse volk te zijn opgeko
men, maar ook omdat Nederland verondersteld 
werd invloed op de gemoederen in Israël te kunnen 
uitoefenen en verder omdat het nog ruimte zag 
voor een eigen lijn binnen Europa tegenover een 
meer pro-Arabische houding van Parijs . Het olie
embargo maakte aan die autonomie feitelijk een 
einde. Helaas had het net aangetreden kabinet-Den 
Uyl niet de tijd gekregen zelf spontaan een nieuwe 
beleidskoers, meer evenwichtig dan voorheen, uit 
te zetten. Nadien berustten opeenvolgende coali
ties vrij gemakkelijk in de algemene aandrang zich 
voortaan maar liever te verschuilen temidden van 
overige deelnemers aan de Europese politieke 
samenwerking. 

Voornaamste uitzondering vormde de kwestie 
van al dan niet verplaatsen van de Nederlandse 
ambassade uit Jeruzalem, waar ons land als enige 
nog een diplomatieke vestiging onderhield toen 
Israël in 1979 het oostelijke stadsdeel juridisch 
inlijfde. Minister Van der Klaauw verklaarde naar 
waarheid dat hij moest zwichten voor Arabische 
druk, terwijl zijn opponent Van der Stoel vanuit de 
Kamer stelde dat men zoiets nooit in het openbaar 
mag toegeven en zich beter kon hullen i_n eerbied 
voor een aanbeveling van de Veiligheidsraad der 
Verenigde Naties. 1 5 (Hier passen de woorden van 
de Groningse polemoloog Nobel, dat hypocrisie 
behoort tot de standaarduitrusting van realisten in 
de internationale politiek. Daartegenover moeten, 
in de woorden van Van Staden, wetenschapsbeoe
fenaars het tot hun taak rekenen de politicus te ont
maskeren, de kloof tussen woord en daad bloot te 
leggen. 1 6 Niet minder ligt hier een taak voor de 
serieuze journalistiek.) 

Sindsdien is het publieke debat gegaan over de 
hoofdschuld voor de geweldsspiraal en over chica
nes in het zogeheten vredesproces, een en ander 
zonder duidelijke beleidsirnplicaties voor Neder
land afzonderlijk. Het debat neemt veelal de vorm 
aan van morele kwalificaties in termen van relatieve 

14. ziej.G. Siccama, Nederland en de 
atoomdrempel, in : Het Woord is aan 
Nederland - Thema 's van buitenlands beleid 

in de Jaren 1966- 198 3 (S. Rozemond 

red.) Den Haag 1983, p. 126- 160. 1 6. resp. Internationale Spectator 2 2-9-6 2 
( 16-15), p. 413 en februari 1997 (51 -
2),p. 101. 

15. zie ook Fred Grünfeld, Nederland en 
het Midden -Oosten, Instituut voor Inter
nationale Studiën (Leiden 1984), p. 1 31. 
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duifachtigheid. Wat valt hiervan te zeggen aan de 
hand van de vijf kwaliteitscriteria? De synchrone 
diversiteit heeft dikwijls te lijden onder de mode van 
de politieke correctheid, waarbij de havik van giste
ren welhaast eenstemmig van de ene op de andere 
dag tot duif wordt uitgeroepen. De rationaliteit 
schiet nogal eens tekort doordat geen modellen 
voor oplossingen aan de orde komen. Van cumulatie 

blijkt weinig: bij elke ontwikkeling schijnt het debat 
over allerlei elementen opnieuw te beginnen, 
waarbij natuurlijk meespeelt in een zo lang slepend 
conflict dat elke generatie discussianten de gelegen
heid moet krijgen zich opnieuw te verbazen over de 
veelheid aan historische, religieuze, casuïstische en 
ronduit schijnheilige argumenten die over en weer 
opgeld doen. De relevantie van het debat, behalve 
wanneer we educatie hoog op de lijst van functies 
zetten, is de laatste kwart eeuw gering. En ten tijde 
van de Golfoorlog handelde Nederland met zijn 
wapenhulp aan Israël als vanouds min of meer in 
een reflex. Daar kwam, evenals tijdens eerdere 
oorlogen in de regio, geen openbare discussie aan te 
pas. Nederland heeft verder bijzonder weinig in te 
brengen en voelt daar ook geen behoefte meer toe. 
De vijfde kwaliteitsfactor was bearipsbepalina. 
Kenmerkend zijn hier de perikelen rond het 
Palestijnse Handvest: bepalingen daarin over elimi
natie van Israël heetten eerst 'kaduuk' en daarna 
'ingetrokken', maar een nieuwe versie is nog ner
gens beschikbaar, waarbij Arafat zich er niet geheel 
zonder reden op beroept dat Israël zelf zijn eigen 
grenzen nog niet heeft erkend. Het woord 'zelfbe
schikking' kwamen we al als onbruikbaar tegen. En 
wat betekent Palestijnse 'autonomie', indien daar 
bijvoorbeeld niet de eigen watervoorziening onder 
valt? Dat dit alles zijn weerslag heeft op de al behan
delde notie van 'vredesproces' behoeft geen 
betoog. 

Europa 
Van een debat in brede kring over Europese inte
gratie is het, zeker tot voor kort, nooit gekomen. 
Weliswaar verklaarde minister-president Kok in 
april jl. dat er voorheen te veel met stemverheffing 
en in zwart-wit over de richting van de Europese 
integratie was gediscussieerd 1 7, maar daarbij 
mogen we een observatie in gedachten houden van 

1 7. uitlating ten overstaan van de buiten
landse pers: zie Europa van Moroen 
29 april 1997 . 

een Franse correspondent alhier: 'De premier 
mijdt disputen, debatten en polemieken als de 
pest.' 1 8 Een aantal malen in het verleden ging het 
even ergens op lijken. Eerst vroegen begin jaren 
zestig sommigen zich af of eenwording naar 
Gaullistisch model niet toch de voorkeur verdiende 
boven politieke stagnatie langs de lijn-Luns. Deze 
twijfels verdwenen evenwel zodra de Nederlandse 
bewindsman steun wist te verwerven van figuren 
als de Belg Spaak en ook de meerderheid van de 
Duitse Bondsdag deze zijde koos. Daarna ontspon 
zich medio jaren zeventig een discussie tussen dege
nen, zoals Dankert en Van Mierlo, die Europa in 
veiligheidspolitiek opzicht al enigszins wilden laten 
anticiperen op een Amerikaanse militaire aftocht 
uit het oude continent versus anderen die vreesden 
dat zo'n vooruitlopen op de zaken een profetie kon 
gaan worden die zichzelf vervult. Vervolgens was 
er nog enig debat over de vraag of men de Europese 
democratie wel op weg hielp door voortaan recht
streeks te gaan stemmen voor een gezelschap in 
Straatsburg dat de naam parlement nauwelijks ver
dient. Hiertegenover werden Vondeling en S. 
Patijn niet moe te verklaren dat het met die parle
mentaire zeggenschap op een termijn van zo'n 
twintig jaar (lees: anno I 999) zeker in orde zou 
komen. En na de Europese Akte van 1 9 8 5 en voor
al na het Verdrag van Maastricht grijpt dan de twij
fel om zich heen of de politici zich telkens wel vol
doende rekenschap geven wat voor processen ten 
koste van de nationale soevereiniteit ze direct of 
indirect in gang zetten. Erger nog: zijn er geen 
staatslieden die dit terdege beseffen, maar hopen de 
bevolking voor voldongen feiten te plaatsen? Aan 
deze Euroscepsis is in het politieke spectrum, bui
ten klein links en klein rechts, tegenwoordig de 
naam van Bolkestein verbonden. 

De diversiteit, rationaliteit en cumulatie, althans de 
meetbaarheid daarvan, hebben te lijden onder de 
twijfelachtige relevantie van het debat in hoofdtrek
ken. Zelden immers zijn critici van de richting die 
de Europese eenwording heeft ingeslagen bereid 
voor zichzelf een voorwaardenstrategie te ontwik
kelen, dat wil zeggen aan te geven welke zaken zij 
bereid zijn te blokkeren ter wille van welke concre
te doelstellingen. Medio mei jl. presenteerde zich 

1 8. Sylvain Ephimenco van Libération in 
de Groene Amsterdammer 14 mei 1997 . 
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een Forum voor Europees debat, dat in elk geval 
verklaarde de invoering van de ene Europese munt 
te willen uitstellen. Onduidelijk bleef echter a. of 
dit juridisch nog mogelijk is zolang de partners hun
nerzijds de letter van het verdrag van Maastricht 
eerbiedigen en b. onder welke voorwaarden die 
invoering alsnog door de ondertekenaars zou wor
den gesteund. 

De relevantie van dit Nederlands debat is voors
hands even gering als ten aanzien van het Nabije 
Oosten, met dit verschil dat op Europees terrein de 
eigen diplomatieke onmacht een zelf gekozene is. 
In Europa krijgt Nederland kansen om eisen op tafel 
te leggen telkens wanneer de partners onze steun 
nodig hebben, dus veelal bij besluiten die eenstem
migheid vereisen. In zulke gevallen is Nederland, 
en zeker het ministerie van Algemene Zaken, ech
ter geneigd zich al bij voorbaat bij elke meerderheid 
aan te sluiten, zelfs wanneer die indruist tegen fun
damentele Nederlandse belangen en waarden van 
andere dan financieel-economische aard (zoals toen 
Ierland en Frankrijk in 1996 poogden, via een 
schoolvoorbeeld van onbehoorlijk bestuur met 
wetgevende implicatie, het Nederlandse volksge
zondheidsbeleid op het terrein van drugsverslaving 
onderuit te halen). 

Door het ondoorzichtige karakter van besluit
vorming in de Europese Unie, ook of zelfs met 
name waar het gaat om kernstukken van de nationa
le soevereiniteit, is de relevantie van publiek debat 
veelal die van mosterd na een maaltijd waar de 
keuze toch al beperkt bleef tot slikken of stikken. 

Met de besripsbepalina was het, vooral de afgelopen 
jaren sinds Maastricht, ook hierbij droevig gesteld. 
In vroeger tijden liepen berichtgeving en debat 
veelal over personen met een zeker juridisch benul, 
wat een dam hielp opwerpen tegen al te grote 
spraakverwarring. Dit is inmiddels veranderd. In 
deze kwesties werd, overigens vooral in pretenti
euze kranten, een type journalistiek actief dat zich 
hoopte te onderscheiden door dure woorden zon
der enige logische samenhang. Dit maakte het 
publieke debat, met name ook aan de kant van de 
passieve deelnemer, vrijwel illusoir. Erg in zwang 
raakte in de jaren negentig het woord 'intergouver
nementeel', in gezaghebbende handboeken 
omschreven als: bij unanimiteit, dus zonder dat een 
lidstaat door een verdragsorgaan of meerderheid 

kan worden overruled of overstemd. Het ging ech
ter dienen nu eens als tegengestelde van federaal, 
dan weer van communautair en her en der vond de 
combinatie 'intergouvernementeel bij meerder
heid van stemmen' ingang. Zulk rommelig woord
gebruik werd, zo lijkt het, sterk gestimuleerd van
uit een Brusselse bureaucratie, waar men wel in de 
laatste plaats zit te wachten op transparante discus
sie. Nu mag iedereen alles definiëren zoals men zelf 
wil, behalve a. als men bezig is met beschouwingen 
over wat moet uitmonden in tractatenrecht, en b. 
wanneer men in gebreke blijft de eigen definitie 
expliciet te maken en consequent te hanteren. Met 
de term 'communautaire besluitvorming' is het 
trouwens niet beter gesteld, want de 'Gemeen
schap' kent tal van manieren van besluiten naast 
elkaar. En dan laten we grote woorden als 'federa
lisme', 'subsidiariteit' en 'democratische legitimi
teit' er nog maar even buiten. Zoals Dirk-Jan van 
Baar schamper opmerkt: ter wille van de koehandel 
heeft Europa nu eenmaal behoefte aan 'flexibele' 
begrippen. 19 Wie deze passage wil zien als taalkun
dige of juridische letterknechterij hale zich even de 
ophef voor ogen wanneer, in de wetenschapskater
nen van dagbladen, opeens loodlijnen, zwaartelij
nen en bissectrices willekeurig door elkaar werden 
gehaald. 

Voor ons publiek debat over Europa was het 
extra rampzalig dat tweemaal over een verdragsma
tig inleveren van nationale soevereiniteit en van 
democratische zeggenschap moest worden onder
handeld onder Nederlands voorzitterschap, zodat 
alle dilemma's goeddeels teloorgingen in een opge
klopt oranjegevoeL Uit dit oogpunt is het misschien 
maar goed dat de top van Amsterdam minder over
hoop heeft gehaald dan zich vooraf liet aanzien. 

Humaniteit en recht 

Ook hier hebben diversiteit, rationaliteit en cumulatie 

te lijden onder de omstandigheid dat zelden scherpe 
criteria of doelstellingen worden geformuleerd. 
Veelal gaat het om al dan geen 'ruimhartigheid' of 
om een 'stukje solidariteit': iets meer toelating van 
vluchtelingen, iets meer protesten ter zake van 
schendingen van mensenrechten, iets meer bereid
heid logistieke steun te leveren aan zogeheten vre
desoperaties of in multilateraal kader te pleiten 
voor andere vormen van sancties, met name voor 
halfzachte maatregelen, die dan moeten dienen om 

19. Staatscourant, 1 7 april 1997. 
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een pijnlijke keuze voor echt effectieve stappen te 
ontlopen. In kabinetsnota's over mensenrechtenbe
leid, wapenleveranties, deelname aan militaire 
interventie figureren zoveel criteria of aandachts
punten dat deze tezamen een complete vrijbrief 
opleveren om geheel volgens opportunistisch 
eigenbelang te opereren. Zolang niemand daar een 
redenering tegenover durft te plaatsen die aangeeft 
hoeveel offers (aan ruimte voor immigranten, aan 
gemiste orders bij sancties, aan slachtoffers bij 
interventie) Nederland mag riskeren, blijft het 
publieke debat in hoge mate incidenteel en schim
mig. Rationaliteit en cumulatie moeten het hebben 
van althans een begin van een afwegingsproces. Dit 
blijft echter meestentijds bij zaken van deze aard 
achterwege. (En helemaal penibel wordt het als 
goed en kwaad in een kluwen geraken, zoals toen 
Mandela een krans ging leggen op het graf van 
Khomeini. Zoiets wordt hier te lande maar liever 
verzwegen. Positieve discriminatie?) Dat het ten 
aanzien van het handhaven van mensenrechten vrij
wel nooit komt tot echte afwegingen - mede in ter
men van precedentwerking - is ook een gevolg van 
een gebrek aan eigen relevantie. Nederland kan nog 
slechts zelden hopen met gewapend optreden of 
economische sancties effect te sorteren, gesteld al 
dat het bereid zou zijn de eigen huid te riskeren, die 
immers altijd nog nader is dan zowel hemd als rok. 
Ook het zelfbewustzijn in de zogeheten Derde 
Wereld tegenover verbale vermaningen is trou
wens met sprongen gestegen. Om met minister 
Van Mierlo te spreken: zelfs als hulpgever krijg je 
nu te horen: 'daar is het gat van de deur, donder 
maar op'. 20 Hier bood hij intussen wel een unieke 
kans mee te luisteren naar de doorgaans stille diplo
matie van de kritische dialoog. 

Wat betreft de bearipsbepalina: het hele terrein ligt 
bezaaid met onhelder spraakgebruik. Net zoals we 
eerder zagen dat elementen van recht en rechtvaar
digheid schuil gaan achter het verzamelbegrip 'vre
desproces' is dit het geval met 'vredesoperaties'. 
Na een eeuw vol zogenaamde pacificatie en appease
ment zijn er nog altijd mensen te vinden in en buiten 
de politiek die bereid blijken met behulp van het 
vredesetiket elke vorm van opportunisme te rang
schikken onder bevordering van de internationale 

rechtsorde. Dit varieert van een stelselmatige voor
keur voor sancties tegen landen die te zwak zijn om 
iets terug te doen tot het gewapend handhaven van 
bestandslijnen die een erkende lidstaat van de 
Verenigde Naties ontmantelen . De verwarring 
wordt compleet wanneer degenen die minstgeno
men toch de hand willen houden aan de regel dat 
formele internationale afspraken moeten worden 
nagekomen (pacta sunt servanda) worden beticht van 
moralisme, zoals Van Mierlo meermalen deed ten 
aanzien van zijn voorganger Kooijmans . 2 I Hooguit 
zou hier immers sprake kunnen zijn van legalisme, 
al is zelfs dat verwijt misplaatst. Hoe dan ook hoeft 
men geen legalist te zijn om te betreuren dat het 
begrip rechtsorde van lieverlede alleen nog maar als 
voorwendsel dient. 

Conclusie 
Over de topkwaliteit van het publiek debat op het 
gebied van buitenlands beleid valt in termen van 
diversiteit, rationaliteit en cumulatie op zichzelf 
weinig te klagen. Er wordt natuurlijk wel veel 
onzin gespuid, maar wie wil kan terecht bij een aan
tal publicisten met wetenschappelijke of journalis
tieke achtergrond die onafhankelijk van partijpoli
tieke aspiraties of van belanghebbende geldschieters 
voorgaan in de opinievorming en de vergelijking 
met evenknieën in het buitenland glansrijk door
staan. In dit opzicht hebben hier te lande enkele 
analisten die zich weten los te maken van moralisme 
en sleur - met meer dan veertig jaar J. L. Heldring 
voorop - school gemaakt. Wie om de geest te 
scherpen ook eens wat anders verlangt dan politie
ke correctheid kan, als het gaat om buitenlandse 
politiek, in Nederland beter terecht dan veelal 
elders op het continent. 

Een aantal factoren onderscheidt het internationale 
van andere terreinen van publiek debat. Ongunstig 
werkt uit dat nogal wat zogenaamde deskundigen 
lijden aan het misverstand dat buitenlandse politiek 
voor een (middel)klein land als het onze neerkomt 
op de politiek ván het buitenland en daarmee de 
bestaansreden van een eigen nationale gezichtshoek 
ontkennen. Maar de tijd dat menigeen zijn intel
lectuele ziel en zaligheid aan een supranationale 
instantie of aan één vreemde hoofdstad (Washing-

2o. Aleerneen Daeblad, 9 november I996. 
2 I . Onder meer bij de Algemene 
Beschouwingen I993 · 
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ton, Parijs, Oost-Berlijn) had verpand, lijkt voor
bij, zodat mensen die zelfstandig kunnen denken 
zich nu eerder laten prikkelen om, temidden van 
alle buitenlandse stemmen, een eigen geografische 
en staatkundige positie te betrekken. Er zijn er 
natuurlijk ook die vervallen in het andere uiterste 
en de buitenlandse politiek gebruiken als uitlaat
klep voor intern onbehagen. 

Weliswaar zijn aan universiteiten en instituten 
de fondsen voor studies waar de buitenlandse poli
tiek haar voordeel mee kan doen, voorzover lig
gend buiten het financieel-economische deelter
rein, sterk gekrompen, doch daar staat tegenover 
dat - juist vanwege de beperkte marktwaarde op 
korte termijn van niet direct commercieel toepas
bare analyse - geen gevaar loert dat de 
wetenschapsbeoefenaars zich te koop aanbieden 
voor door de waan van de dag bepaalde derde geld
stromen. 

Waar dan ook de kwaliteit van het publieke 
debat over buitenlands beleid te wensen overlaat, 
ligt dit aan de beide overige elementen naast de trits 
diversiteit, rationaliteit en cumulatie, namelijk aan 
de internationale relevantie en de terminologische 
helderheid. 

Hierover tot slot nog enkele opmerkingen . 

Relevantie 

Hans Gruyters gaf ooit af op alle haarkloverij 'liefst 
over verre buitenlanden, waar men in de eerste 
plaats bijna niks van weet en waar men in de tweede 
plaats over oordeelt zonder aan dat oordeel enig 
effect te kunnen geven'. 2 2 Daar staat tegenover dat 
Nederland, al zou het willen, er niet ontkomt zijn 
stem te verheffen, om te beginnen in multilateraal 
kader. Dat ons publiek debat regelmatig zou uit
monden in een herschikking van de wereld, is intus
sen wat veel gevraagd. In de inleiding kwamen we 
ook minder ambitieuze functies tegen, zoals beïn
vloeding van nationaal beleid en van binnenlandse 
machtsverdeling. 
Ph. van Praag jr. stelt als minimale voorwaarden 
voor een geslaagd publiek debat 1. dat het niet vrij
blijvend mag zijn, dus wel een duidelijke inzet kent 
en zich richt op besluitvorming, en 2. dat het zich 

niet toespitst op personen, dus op koppen die moe
ten rollen. 2 3 De vraag rijst of die twee voorwaar
den elkaar wel altijd verdragen, in het bijzonder 
met het oog op genoemde interne machtsfactor. 
Maar Van Praag zal dat facet wellicht juist zoveel 
mogelijk willen ecarteren. 

Hij vindt overigens terecht dat een thema niet te 
abstract mag zijn, maar vult dit in als 'dat iedereen 
weet wie verantwoordelijk is'. Dit komt al dicht in 
de buurt van personalisering. Het concrete karak
ter kan evenwel ook voortvloeien uit de aard van 
het besluit, op internationaal terrein b.v. al dan niet 
deelname aan militaire operaties in de Golf of in 
Bosnië. Ook een referendum geeft aanleiding tot 
verhoogd politiek debat, maar het valt op dat het 
kabinet-Kok er nu juist toe neigt hoofdbeslissingen 
van buitenlands-politieke aard, zoals ratificatie van 
verdragen, hiervan uit te sluiten. Terecht schreef 
Koen Koch over dit versmade middel ten aanzien 
van de herziening van Maastricht dat het niet alleen 
de Nederlandse onderhandelingspositie enorm zou 
versterken, maar ook Europa dichter bij de burger 
zou brengen. 24 

Een moeilijkheid met de discussie-inzet is wel dat 
regeringen zich in hun buitenlandse politiek laten 
verleiden zaken 'niet actueel' te noemen totdat ze 
gelden als 'gepasseerd station'. Zo ging het met de 
uitbreiding van de NA v o (dat station heette al 
voorbij nog maanden voordat de namen van kandi
daat-leden ter tafel kwamen). Hierover en ook over 
de Economische en Monetaire Unie vraagt Bart 
Tromp zich vertwijfeld af: 'Maar wanneer had die 
discussie dan moeten plaatsvinden?' 2 5 In veel geval
len zou men van de regering mogen verwachten dat 
zij harerzijds een debat aansnijdt. Bijvoorbeeld 
aleer zij meewerkt aan nieuwe inbreuken op het 
parlementair begratingsrecht in de pijlers van 
Maastricht. 

De binnenlandse relevantie van buitenlandse 
politiek is doorgaans relatief gering door haar 
beperkte budgettair en electoraal effect. Wel heb
ben in het naoorlogse verleden afscheidingen van 
partijvleugels steeds in verband gestaan met aspec
ten van buitenlandse politiek (Welter; PPR; DS7o; 

2 2. Haagse Post, 9 augustus 1986. 
23. Zienoot4, p. 432. 
24. 'Zeggen ze ... ', in: Trouw 26 oktober 
1996. Zie ook zijn column aldaar van 
31 mei 1997. 
25. ' Nut- en noodzaakdiscussie', in: 
Het Parool 5 maart 1 997. 
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Scholten-Dijkman). Doorgaans echter nodigt de 
buitenlandse politiek uit tot een zekere vrijmoedig
heid om afte wijken van de fractiediscipline (CDA

loyalisten rond 19 8 o) of om zich fractiegewijs enig 
dualisme te veroorloven ten opzichte van het kabi
netsbeleid. In beide gevallen komt in de praktijk de 
coalitie niet werkelijk in gevaar. Van Kersbergen & 

Pröpper schrijven dat, bij publiek debat teneinde de 
eigen positie jegens een coalitie te markeren, het 
thema dusdanig dient te worden gekozen dat het 
verdedigde standpunt kan worden afgedaan als 
ofwel niet actueel, ofwel onuitvoerbaar, ofwel 
reeds behorend tot bestaande beleidspraktijk. 2 6 Zij 
schreven dit in 1995 kennelijk al met vvo-leider 
Bolkestein in het achterhoofd. En het lijkt wel of 
deze op zijn beurt, met name op het terrein van de 
buitenlandse politiek, zich door hun analyse heeft 
laten inspireren om met verdubbelde ijver de trom 
te roeren over onder meer de oostgrens van E E en 
NA v o, zonder praktische consequenties voor 
beleid of voortbestaan van het kabinet. Een nieuwe 
vorm dus van loyalisme. 

Besripsbepalins 
Centraal staan hier niet zozeer gevallen waar het 
politici zijn die met verhullend of misleidend taal
gebruik hun opponenten buitenspel manoeuvreren . 
Een goed voorbeeld daarvan op het gebied van de 
buitenlandse politiek was het streven vanuit het vei
ligheidsestablishment rond 19 8 o om allerlei nieuwe 
wapensystemen en -doctrines (neutronengranaat, 
nucleaire kruisraket) aan de man te brengen onder 
het trefwoord 'modernisering', daarmee degenen 
die wezen op gevaren voor de strategische stabili
teit bestempelend als voorstanders van oude rom
mel. Het is immers de taak van media en publicisten 
om zulk taalgebruik door te prikken. Erger wordt 
het wanneer, vooral in kwaliteitsbladen, ruimte 
wordt geboden om met onnodig dure woorden 
verwarring te stichten. Hiervan bood de dagblad
pers in de berichtgeving en beschouwingen over 
Europa na Maastricht jarenlang illustraties. Zelfs de 
beste diplomatiek redacteur kan niet voor helder
heid zorgen wanneer hij in andere kolommen 
voortdurend door wollig denkende collega's en 
gastscribenten wordt tegengewerkt. 

Wat zou het niet mooi zijn als de oprichting van 
de nieuwe Adviesraad voor internationale vraag-

stukken werd aangegrepen om op dit punt orde op 
zaken te stellen. Meer dan met rapporten vol com
promissen of voetnoten zou het publieke debat 
gebaat zijn bij een soort lexicon met een zodanig 
gezag dat op ambtenaren, wetenschapsbeoefenaars 
en joumalisten een informele bewijslast komt te 
rusten voor het nut van eventueel afwijkende ter
minologie. Het woord 'bewijslast' is trouwens een 
goed voorbeeld. Is dit woord nog wel te begrijpen? 
H. W. Sandberg heeft er al jaren geleden in zijn 
rubriek in Het Parool op gewezen dat dit nuttige 
begrip in rap tempo onbruikbaar werd gemaakt 
door degenen die het bezigen als een deftig alterna
tief voor 'bewijs'. Het heeft niet mogen baten. 
Onlangs nog viel kort achtereen in drie landelijke 
Nederlandse dagbladen te lezen over processen 
tegen Koerden en tegen een Serviër met vrijspraak 
vanwege de 'te lichte bewijslast' cq. 'ondanks over
tuigende bewijslast'. 27 Gebrek aan elementaire 
juridische belangstelling spreekt natuurlijk bovenal 
uit de losse manier waarop in internationale con
text over parlementaire democratie en over rechts
orde wordt geschreven, al is hier de politiek wel
licht de hoofdschuldige. Wanneer minister van 
financiën Kok rond de top van Maastricht de E M u 
een toonbeeld noemde van democratische legitimi
teit en wanneer bewindslieden als Voorhoeve een 
toetsingskader voor gewapende interventie tot de 
internationale rechtsorde rekenen, hoewel het de 
deur wagenwijd openzet voor baatzuchtig optreden 
tegen zwakken naast berusting in de volkenrechte
lijk zwaarste criminaliteit, is er voor een ultieme 
poging om zulke waardebegrippen voor het publiek 
debat te redden alle reden. Wie die grondwettelij
ke begrippen aanroept, maar niettemin in Europa 
parlementen buiten spel zet en in conflictgebieden 
gelijke gevallen verschillend bejegent, moet min
stens de bewijslast (!) aanvaarden dat hij handelt 
onder overmacht. 

Wenst het publiek wel debat? Enerzijds speculeren 
politici veelal met succes op een diepe behoefte bij 
de gemiddelde kiezer met een kluitje in het riet te 
worden gestuurd via gevleugelde termen als 'in 's 
lands belang' (Schmelzer), 'geen gekissebis' 
(Wiegel) en 'wél evenwichtig' (Kok). Anderzijds is 
het geen vaste wet dat kiezers de dood in de pot 
verlangen. In de jaren zeventig scoorde de PvdA 

26. Zie noot 2, p. 2oo. 
2 7. N RC Handelsblad 2 1-4 -97; De 
Volkskrant 13 -5-97; HetParool14-5-97· 
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vaak het best in gemeenten waar binnen de partij 
veel bonje was geweest en in de jaren negentig wer
den de bijdragen van Bolkestein aan vinnig debat 
blijkens peilingen door het electoraat gewaardeerd. 
Het publiek aanvaardt in internationale zaken ook 
niet altijd krokodillentranen als een gulden mid
denweg tussen handelen en berusten. 

Trouwens, ook al bestond er geen grote vraag 
naar debat, dan nog zou dit geen geldige reden zijn 
er van af te zien. Al was het maar uit idealisme. 
Waarop kan dit slaan? Op het doel: het is mogelijk 
een menswaardige wereldsamenleving naderbij te 
brengen. Op de middelen: het is mogelijk met 
macht om te gaan zonder de menswaardigheid 
geheel naar de toekomst te verschuiven. Maar ook 
op het proces van besluitvorming: het is mogelijk in 
open communicatie met een wijde kring van 
betrokkenen rationeel tot afweging van alternatie
ven te komen. 

En wie moeten het voeren? Erik Jurgens heeft 
overtuigend aangetoond dat het publiek debat niet 
primair van het parlement mag worden verwacht, 
al was het maar vanwege de daar heersende fractie
discipline en de hoofdtaak daarbij een regering te 
sauveren of onderuit te halen. 28 De Kamer beraad
slaagt in het algemeen slechts over regeringsvoor
stellen, hetgeen al meteen in de weg staat aan tijdi
ge discussies over aanzetten tot Europese regelge
ving. Zelfs van individuele politici, zeker vanuit de 
grote partijen, kan men in het huidige bestel zelden 
een hoofdrol in publiek debat veronderstellen. Dit 
g€ldt wellicht ook voor vergelijkbare landen, maar 
des te meer in Nederland met zijn traditie van 
plooien en schikken achter de schermen. Het is nu 
eenmaallastig om, ten overstaan van de burgers, 
tegelijk te vertrouwen op argumenten en te specu
leren op apathie. 

De rol van meer vrijstaande deelnemers aan het 
publiek debat is vluchtig. Wanneer ze iets verkeerd 
zeggen weet men zich dat lang nadien feûloos te 
herinneren. Komen ze pienter uit de hoek, dan 
schrijft een ieder dat over en wordt het al weldra 
toegedicht aan degene die het meest vers in het 
geheugen ligt. Dat is billijk. Niet alleen is sinds de 
grijze oudheid bijna alles wel eens eerder te berde 
gebracht. Bovendien is timinB in het publieke debat 
de grote kunst. Een week of maand te vroeg of te 
laat kan fataal zijn. Dat schept overigens wel een 
probleem. Want Nederland krijgt in de internatio
nale politiek hoogst zelden een beslissende stem. 
Van belang is dat zo'n kans niet ongebruikt voorbij 
gaat omdat niet op tijd publiek debat is gevoerd. 
Maar het gevaar dreigt dat op het beslissende 
moment dat debat alweer is vergeten. 

Heel mal doet het aan wanneer degene die een 
debat oprakelt dat door anderen wordt overgeno
men zelf vervolgens als late bekeerling wordt 
gezien, zoals schrijver dezes overkwam toen hij in 
het maartnummer van dit blad werd neergezet als 
een Euroscepticus van het laatste uur, ofschoon hij 
te zelfder plaatse acht jaar geleden al had geschre
ven over een Europees huis zonder binnenmuren, 
maar ook zonder dak, en vóór de ratificatie van 
Maastricht de democratische legitimiteit van de 
E M u had betwist. Een heel wat prominenter voor
beeld is Bolkestein, die in de jaren zeventig de 
effectiviteit van ontwikkelingshulp, in de jaren 
tachtig de multiculturele samenleving en in de 
vroege jaren negentig het soevereiniteitsverlies van 
kleinere EG -staten in debat had gebracht en nu 
door PvdA-collega Wallage keer op keer wordt 
beschuldigd van surfen op de openbare mening. 2 9 

Dat zou trouwens alleen al deswege niet kunnen 
omdat de zeeën van de publieke opinie over buiten
landse politiek daarvoor nooit hoog genoeg gaan. 

28 . E.C.M. Jurgens, Het publieke debat in 
het parlement: een .fictie, zie noot 2, p. 99v. 
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