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Van Mierlo maakt school. In het 
laatste deel van de inleidmg van 
zijn boek zegt Everts dat twee 
constateringen, 'tezamen een 
paradox', het uitgangspunt van 
zijn boek vormen. Het buiten
lands beleid kan blijkbaar niet 
meer zonder paradoxen. 

De eerste constatering is dat 
er een onmiskenbaar verband be
staat tussen democratie en vrede, 
in die zin dat democratische sta
ten niet met elkaar vechten. De 
t-weede constatering is dat de 
manier waarop in alle democra
tieën de buitenlandse en veilig
heidspolitiek tot stand komt in 
hoge mate elitair is en in ieder 
geval minder democratisch dan 
(in) de andere beleidssectoren. 

Het merkwaardige in de aan
pak van Everts is nu dat hij, nadat 

hij het bovenstaande heeft vastge
steld, zich pas afvraagt hoe het 
buitenlands beleid eigenlijk tot 
stand komt, welke groepen eraan 
te pas komen, of het etiket demo
cratisch wel verdiend is als het 
gaat om het buitenlands beleid en 
of 'democratisering' mogelijk en 
wenselijk is met het oog op de 
kwaliteit van de democratie en de 
te verwachten internationale uit
komsten. 

E verts merkt terecht op dat er 
een zo nauwkeurig mogelijke 
omschrijving van de gehanteerde 
begrippen nodig is en dat dit om 

te beginnen geldt voor de begrip
pen die in het boek centraal staan, 
te weten 'buitenlands beleid' en 
'democratie'. Voor wat betreft 
het 'buitenlands beleid' (bladzij
de 9 en verder) komt hij dan tot 
de volgende definitie: Het geheel 
van impliciete en expliciete doel
stellingen met betrekking tot 
problemen buiten de landsgren
zen en relaties met andere staten, 
alsmede het geheel van strate
gieën en tactieken om deze doel
stellingen te verwezenlijken. Met 
het woord 'impliciet' wordt ver
wezen naar het beleid dat valt af 
te leiden uit alle stappen en stap
jes bij elkaar opgeteld, met het 
woord 'expliciet' wordt gedoeld 
op het 'overall plan' dat logisch 
voortvloeit uit bepaalde doelstel
lingen. Deze definitie wordt na
der ingevuld. 

E verts geeft aan dat het begrip 
'buitenlands beleid' in zijn alge
meenheid meestal te grof is om in 
een analyse direct bruikbaar te 
zijn en dat er dan ook 'enige 
verfijningen en nadere onder
scheidingen' dienen te worden 
gemaakt. Dit resulteert in een 
onderscheid in soorten beleid. 
Deze indeling wordt nog wat ver
der verfijnd. Grote lijnen en 
hoofddoelstellingen tegenover 
uitwerking, details en routine
matige beslissingen als het gaat 
om soorten beleid; kwesties van 
macht, status en prestige tegen
over dagelijkse kwesties van 
'brood en boter' als het gaat om 
beleidsterreinen en agenda-bepa
ling; het vaststellen van de hoofd
lijnen, dt; inventarisatie van alter
natieven, de concretisering van 
doelen en strategieën, de feitelij
ke keuze, de uitvoering, controle 
en terugkoppeling naar de be-
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leidsvorming als het gaat om de 
fasen van het beleid. Bovenstaan
de is nog maar een samenvatting. 
Alles wordt genoemd zonder dat 
tot een zo nauwkeurig mogelijke 
omschrijving wordt gekomen, 
laat staan dat er een keuze wordt 
gemaakt voor een bepaalde aan
pak c.q. keuze van te onderzoe
ken gebieden. 

Democratie 
Als het om het begrip 'democra-. 
tie' gaat heeft Everts eveneens 
moeite om zijn positie te bepalen. 
De omschrijving van het begrip 
democratie als 'participatie in en 
zeggenschap door of namens de 
samenleving over de goedkeu
ring, herziening, eventueel het 
ongedaan maken van door de 
regering genomen besluiten', is 
hem niet specifiek genoeg. Vol
gens de door Everts aangehaalde 
Goldman zijn er bij democrati
sche controle drie aspecten in het 
geding, te weten representatie 
(het democratische karakter van 
het beleid wordt bepaald door de 
representativiteit van elites voor 
de samenleving als geheel), parti
cipatie (daarbij gaat het om de 
mate van machtsspreiding en de 
toegankelijkheid van het besluit
vormingsproces) en de spreiding 
van informatie, waarbij kan wor
den gedacht aan zaken als de rol 
van de pers, het onderwijs en de 
kennisvoorsprong van deskundi
gen. Om dan goed te kunnen be
oordelen of het beleid het predi
kaat democratisch verdient 'kan 
en dient men achtereenvolgens te 
specificeren of en hoe deze ver
schillende dimensies van demo
cratie verwezenlijkt zijn op ver
schillende beleidsterreinen en in 
verschillende fasen van het bui
tenlands politieke proces' (blad-
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zijde 14). Maar Everts wijst ook 
op een andere, wat beperktere, 
formelere en specifiekere om
schrijving die de aandacht vooral 
richt op de rol van het parlement 
als volksvertegenwoordiging en 
die het debat concentreert op 
haar rol voor, tijdens en na beslis
singen. Voor beide benaderingen 
vindt Everts veel te zeggen maar 
'het meest aantrekkelijke is uiter
aard een benadering die de voor
delen van beide combineert en 
dus zowel breed als precies is' 
(bladzijde 14). Of Everts voor 
deze 'meest aantrekkelijke' bena
dering kiest maakt hij niet duide
lijk. 

Gevolg van de door Everts 
gekozen werkwijze is dat van 
alles en nog wat wordt behandeld 
zonder dat duidelijk wordt waar
om aan het ene onderdeel zoveel 
aandacht wordt besteed en aan 
een ander zo weinig. Aan het eind 
van het boek worden een aantal 
conclusies getrokken die in de 
vorm van stellingen worden ge
formuleerd. Het eerste deel van 
de eerste stelling luidt (bladzijde 
243) dat in de eerste plaats moet 
worden vastgesteld dat de bui
tenlandse politiek in de meeste lan
den nog steeds een elitaire aange
legenheid is. Dat zal best! Eén van 
de twee constateringen die het 
uitgangspunt van het boek vor
men (bladzijde 1 8) is immers dat 
de manier waarop in alle demo
cratieën de buitenlandse- en vei
ligheidspolitiek tot stand komt 
meestal in hoge mate elitair is. 
Verschil tussen constatering en 
stelling: 'alle democratieën' is 
'de meeste landen' geworden. 
Maar dit terzijde. 

Belangrijker is het tweede 
deel van de stelling, namelijk dat 
de macht in Nederland voor wat 

betreft het buitenlands beleid 
goeddeels berust bij de minister 
van Buitenlandse Zaken, 'op wie 
ook de minister-president nor
maliter maar weinig invloed 
heeft'. Dit kan waar zijn, maar 
één ding staat vast: in de enkele 
pagina's die worden gewijd aan 
dit onderwerp (bladzijde 70 t/m 
7 5) wordt deze uitspraak op geen 
enkele manier waar gemaakt. 
Eerder het tegendeel. Enkele 
kenmerkende zinnen: delen van 
het terrein van de buitenlandse 
politiek vallen in Nederland on
der de minister van Ontwikke
lingssamenwerking en de staats
secretaris van Europese Zaken; 
buitenlandse economische be
trekkingen vallen onder de staats
secretaris voor Internationale 
Handel (in het buitenland 'minis
ter' genoemd); van verschillende 
kanten staat de positie van de 
minister van Buitenlandse Zaken 
onder druk; er is sprake van func
tieverlies vanwege de groeiende 
rol van de vakdepartementen; de 
minister moet zijn macht steeds 
meer delen met anderen; de 
minister van Ontwikkelingssa
menwerking beschikt over het 
geld, etcetera. En niet in de laat
ste plaats 'de verandering van de 
rol van de minister-president op 
het internationaal toneel' . Op 
basis van wat Everts naar voren 
brengt zou de stelling beter kun
nen luiden: de macht in Neder
land voor wat betreft het buiten
lands beleid berust in steeds min
dere mate bij de minister van 
Buitenlandse Zaken en (ver) 
wordt steeds meer tot collegiaal 
bestuur onder leiding van de 
minister-president, terwijl de 
minister van Buitenlandse Zaken 
slechts als coördinator optreedt 
van de uitvoering van het beleid. 
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Na opgemerkt te hebben dat in 
het algemeen als 'conventional 
wisdom' geldt dat de buitenland
se politiek zich veel minder goed 
leent voor parlementaire contro
le dan de binnenlandse politiek 
(bladzijde I I I) en dat de 'spe
cifieke aard van de buitenlandse 
politiek ... de rol en de mogelijk
heden van het parlement (be
perkt) om invloed uit te oefenen' 
(bladzijde I I 2), komt Everts in 
zijn afronding van dit onderdeel 
van het boek voor wat betreft het 
nationale parlement in feite tot 
precies het tegenovergestelde 
oordeel (bladzijde I 24/ I 25). 

Na nog weer eens opgemerkt 
te hebben dat formeel de be
voegdheden van het parlement 
op het gebied van de buitenlandse 
politiek ongeveer hetzelfde zijn 
als bij de binnenlandse politiek, 
maar materieel veel beperkter, 
komt hij tot de uitspraak dat het 
parlement niet alleen formeel 
meer bevoegdheden heeft ver
worven maar ook geleidelijk aan 
actiever is geworden. 'Het 
dwingt de regering tot stand
puntbepalingen in velerlei kwes
ties, zowel substantiële als orga
nisatorische. Zo kwamen in 
Nederland mede onder parle
mentaire druk nota's tot stand 
over onderwerpen als ontwape
ning, mensenrechten, ontwikke
lingssamenwerking, wapen ex
port, VN-beleid en de afschaffing 
van de dienstplicht, die richting
gevend voor het beleid werden. 
Ook bemoeide het parlement 
zich intensief met zaken als de 
integratie van de departements
ambtenaren in de buitenlandse 
dienst, de organisatie van de acti
viteiten op het gebied van de 
mensenrechten en de problema
tiek van de diplomatieke verte-
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genwoordiging in de nieuwe zelf
standig geworden staten in Oost
Europa.' Waar blijft hier de 
specifieke aard van de buitenland
se politiek die de rol en de moge
lijkheden van het parlement om 
invloed uit te oefenen beperken? 

Wat biedt het boek nog meer? 
Een hoofdstuk over de mogelijk
heid en wenselijkheid van demo
cratische controle op het buiten
lands beleid, een hoofdstuk over 
de samenhang tussen democratie 
en vrede, een hoofdstuk over de 
'binnenlandse actoren' met be
trekking tot het buitenlandspoli
tieke proces en veel tekst, heel 
veel tekst over de publieke opinie 
(vormen en gedaanten, inhoud en 
invloed) en de vredesbeweging. 
Liefst drie hoofdstukken, meer 
dan zeventig pagina's over de 
publieke opinie in algemene zin, 
bijna veertig pagina's over de vre
desbeweging als specifieke ui
ting. 

In het voorwoord schrijft 
Everts dat hij de leden van zijn 
gezin dankbaar is voor hun grote 
vriendschap vergezeld van on
misbare relativerende opmerkin
gen in de trant van: 'Je schrijft 
toch niet weer over de publieke 
opinie'. Everts: 'Dat heeft mij er 
niet van weerhouden dat toch te 
doen'. Ik zou zeggen: de volgen
de keer beter luisteren. Want 
waar leidt deze overmatige aan
dacht voor de publieke opinie als 
actor toe? Een lawine van citaten 
en wat cijfermateriaal met als 
'onontkoombare' conclusie 'dat 
we nog onvoldoende weten van 
de feitelijke relaties tussen opi
nies en beleid op het gebied van 
de buitenlandse politiek en nog 
geen voldoende helder en een
duidig beeld daarvan hebben om 
op die grond een duidelijke ant-

woord te geven op de vraag naar 
het democratisch gehalte van het 
buitenlands beleid'. 

In I 97 3 schrijft Cohen, door 
Everts weergegeven (bladzijde 
I 8 I), dat ondanks de langzamer
hand omvangrijke literatuur over 
het onderwerp 'de invloed van de 
publieke opinie op het politieke 
beleid', 'we know next to not
hing about the subject'. De litera
tuur is goeddeels speculatief en 
weinig empirisch, spreekt in 
metaforen die niets verklaren of 
bevat onweerlegbare proposi
ties. We hebben wel enige notie 
dat de publieke opinie en de rol 
van groepen als politieke partij
en, het parlement en de commu
nicatiemedia van belang kunnen 
zijn, aldus Cohen. Maar over het 
wanneer, wat en hoe kunnen we 
niets met zekerheid zeggen. Er 
lijkt nu, voegt Everts aan dit oor
deel van Cohen uit I973 toe, 
twintig jaar later nog weinig 
reden deze conclusie te herzien. 
Ik ben het dit keer volledig eens 
metEverts. 

En hoe zit het nu met de twee 
constateringen die niet alleen het 
uitgangspunt vormen van het 
boek, maar ook nog een paradox 
zouden vormen? Laten we het er 
maar op houden dat de eerste 
constatering een 'echte' consta
tering is, namelijk dat democrati
sche staten niet met elkaar vech
ten, c.q. zelden onderling in oor
log geraken (bladzijde 3 5) en 
laten we de tweede constatering 
maar vergeten. Zijn we meteen 
van de paradox af. Dat gaat bij van 
Mierlo OQk meestal zo. 
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