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Het Nederlands buitenlands beleid: 
1983-2008, de neoliberale jaren 

Duco HELLEMA * 

Deze bijdrage richt zich op de ontwikkeling van het Nederlands buiten
lands beleid in de jaren van 1983 tot 2008. Dat betreft een fascinerende 
periode, die in de wereldpolitiek werd gekenmerkt door de dominantie 
van het neoliberalisme, dat vooral werd uitgedragen door de Verenigde 
Staten. Begin jaren negentig leken het kapitalisme en de liberale demo
cratie onder Amerikaanse leiding een verdere zegetocht over de wereld 
te kunnen aanvangen. Er zou een op afzienbare termijn wereldwijde, li
berale en democratische wereldorde moeten komen, zoals de Ameri
kaanse president George Bush Sr. in 1991 beloofde. Vandaag de dag is er 
van dit liberale, eertijds door onder meer Francis Fukuyama verwoorde, 
Westerse optimisme niet veel meer over. Mogelijkerwijs doemen 25 jaar 
na de het einde van de Koude Oorlog veeleer de contouren van een nieu
we, ook in politiek-ideologisch en cultureel opzicht, multipolaire wereld
orde op. 

Omslag in de wereldpolitiek 

We gaan eerst terug naar de omstandigheden waaronder het eerste Jaar
boek Vrede & Veiligheid het daglicht zag. In het begin van de jaren tachtig 
vond een opvallende wending in de wereldpolitiek plaats. Er kwam een 
einde aan een significante fase in de naoorlogse internationale verhou
dingen, een fase waarin de Westerse landen, en niet in het minst de Ver
enigde Staten, in het defensief leken gedrongen. Er hadden zich immers 
in de loop van de jaren zeventig in een reeks van niet-westerse landen 
antiwesterse revolutionaire omwentelingen voorgedaan. Deze mondden 
vaak uit in rigoureuze socialistische experimenten, gericht op ingrijpen
de economische en sociale hervormingen en politiek-economische self
relimice. In andere niet-westerse landen werden meer gematigde maatre
gelen genomen om de invloed van het Westen aan banden te leggen, bij
voorbeeld door de nationalisatie van buitenlandse bedrijven. Vanaf het 
begin van de jaren zeventig traden de ongebonden derdewereldlanden 
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tegen deze achtergrond krachtiger dan ooit naar voren met hun eis tot 
hervorming van de wereldeconomie. Er diende een Nieuwe Internatio
nale Economische Orde (NIEO) tot stand te worden gebracht die een 
rechtvaardiger verdeling van de welvaart in de wereld garandeerde. On
derhandelingen hierover vonden aanvankelijk plaats binnen het kader 
van de United Nations Conference(s) on Trade and Development (UNC

TAD). In december 1975 werd de zogeheten Noord-Zuid Dialoog voort
gezet in Parijs, waar een Conferentie over Internationale Economische 
Samenwerking (CIES) werd geopend. 
Het proces van detente dat zich in de jaren zeventig had ontvouwd, leek 
de verhoudingen in de wereld in die jaren eveneens te wijzigen. De peri
ode van toenadering tussen de communistische staten en het Westen had 
met de SALT (Strategie Arms Limitation Talks)-onderhandelingen een 
aanvang genomen en leek in 1975 met de ondertekening van de Slotakte 
van Helsinki op haar hoogtepunt te zijn gekomen. Ook de detente droeg 
bii aan een zekere Westerse verzwakking. Ze leek in eerste instantie 
vooral de communistische staten, en in het bijzonder het Sovjetblok ten 
goede te komen. De politieke status van de communistische staten werd 
versterkt; bovendien leidde de detente ook tot verbeterde economische 
betrekkingen tussen Oost en West, en niet in de laatste plaats tot de ver
strekking van aanzienlijke Westerse leningen aan de staten van het Sov
jetblok.1 
De Westerse landen stelden zich begin jaren zeventig tegenover deze 
ontwikkelingen bovendien verdeeld op. De Oost-Westtoenadering 
maakte de eenheid binnen de Westerse wereld minder vanzelfsprekend 
en ging begin jaren zeventig ook inderdaad gepaard met toenemende 
Amerikaans-Europese tegenstellingen. De detente, de oorlog in Vietnam, 
de Oktoberoorlog vormden allemaal aanleiding tot ernstige Amerikaans
Europese meningsverschillen. Begin jaren zeventig leek het proces van 
Europese integratie bovendien, na een decennium van stagnatie, weer 
nieuwe vaart te krijgen, niet in de laatste plaats door de toetreding van 
een drietal nieuwe leden (waaronder het Verenigd Koninkrijk) tot de Eu
ropese Gemeenschap. Binnen de Westerse landen leken bovendien de 
meer hervormingsgezinde partijen en bewegingen sterker te worden. De 
jaren 1973-1975 kunnen wat dit betreft wel worden aangemerkt als een 
fase van crisis in de verhoudingen binnen het Atlantisch bondgenoot
schap. Zoals de Amerikaanse veiligheidsadviseur Henry Kissinger in 
1973 uiteenzette, hadden de detente, de versnelde Europese integratie, 
het verlies aan Amerikaans strategisch overwicht en de opkomst van 
nieuwe machtscentra als Japan geleid lot een ingrijpende verandering 
van de verhoudingen binnen het Atlantisch bondgenootschap. Kissinger 
riep 1973 daarom uit tot het 'Jaar van Europa' in een aanvankelijk overi-
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gens geheel mislukte poging de banden met de West-Europese NAVO
partners op een nieuwe leest te schoeien.2 
Lang zouden de verzwakking van het Westen en de opmars van anti
westerse en hervormingsgezinde bewegingen in de wereldpolitiek niet 
duren. Al in de tweede helft van de jaren zeventig begon het tij in de we
reldpolitiek te keren. Tegen het einde van de jaren zeventig liep de de
tente vast. Een tweede SALT-akkoord zou niet meer in werking treden. In 
de niet-westerse wereld leek het antiwesterse momentum tegen het ein
de van de jaren zeventig voorbij, al zou men kunnen toevoegen dat er 
eind jaren zeventig nog omwentelingen zouden volgen in Midden-Ame
rika. Maar begin jaren tachtig zouden de Westerse landen, en de Wereld
bank, de niet-westerse landen met hernieuwd elan dwingen tot het ope
nen van hun economische grenzen, het reduceren van hun begrotingen, 
het privatiseren van staatsbedrijven, en dergelijke. Bovendien slaagden 
de Westerse landen erin om hun onderlinge betrekkingen weer te verbe
teren. De Europese Alleingang, zoals die zich begin jaren zeventig even 
leek af te tekenen, zette niet door. 
Het jaar 1979 zou kunnen worden aangemerkt als een keerpunt. In dat 
jaar werd Margaret Thatcher gekozen tot premier van het Verenigd Ko
ninkrijk, om dat twaalf jaar lang te blijven. De Sovjet-Unie viel Afghanis
tan binnen, in een vertwijfelde poging de ineenstorting van een commu
nistisch ge1ind regime te voorkomen. De tweede Koude Oorlog nam een 
aanvang, onder meer gesymboliseerd door het NAVO-besluit de West
Europese nucleaire wapens te moderniseren. De late jaren zeventig en 
vroege jaren tachtig vormden eigenlijk een overgangsperiode van de her
vormingsgezinde jaren zeventig naar de harde, neoliberale jaren tachtig. 
Ook het presidentschap van Jimmy Carter (1977-1981) kan als een over
gang van de periode van Westerse en Amerikaanse verzwakking naar 
die van de confrontatiepolitiek van Ronald Reagan en het herstel van de 
Amerikaanse politiek-militaire dominantie worden gezien. Die overgang 
kan ook worden waargenomen in West-Europa. In verschillende West
Europese landen regeerden tegen het einde van de jaren zeventig nog so
ciaaldemocratische regeringen. Ook in Nederland keerde de Partij van 
de Arbeid in 1981, in het tweede kabinet-Van Agt, nog even terug op het 
regeringspluche. Maar dat duurde maar even, en vervolgens zou de Pv
dA begin jaren tachtig, net als verschillende andere West-Europese soci
aaldemocratische partijen, voor lange tijd van regeringsdeelname wor
den uitgesloten. 
Het echte herstel van de Westerse dominantie in de wereldpolitiek vond 
aldus plaats in het begin van de jaren tachtig. In januari 1981 trad Reagan 
aan als president van de Verenigde Staten. Na de Falklandoorlog begon 
Thatcher in 1983 aan haar tweede termijn waarin een meer radicale libe-
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rale koers werd ingeslagen. Deze wending werd ook zichtbaar in de poli
tieke verhoudingen binnen verschillende West-Europese landen. In 1982 
kwam in West-Duitsland Helmut Kohl aan de macht als bondskanselier 
van een CDU/FDP-coalitie, waarmee een einde kwam aan dertien jaar so
ciaalliberale heerschappij. Ook in andere West-Europese landen deden 
zich dergelijke politieke omwentelingen voor, zoals Oostenrijk waar de 
sociaaldemocraat Bruno Kreisky na twaalf jaar het veld moest ruimen. 
Zo rond 1982 waren de 'oppositionele' jaren zeventig in de meeste Wes
terse landen wel voorbij. 
In de jaren tachtig slaagde het Westen er vervolgens in, geïnspireerd 
door een hernieuwd, neoliberaal zelfbewustzijn, zijn dominantie in de 
wereldpolitiek te herstellen. Er werd vanaf eind jaren zeventig weer dui
delijker de confrontatie gezocht met de Sovjet-Unie. De eenheid in het 
Atlantisch bondgenootschap werd verstevigd door middel van het NA· 
vo-dubbelbesluit van december 1979. De niet-westcr<;e landen werden, 
vooral door het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank, onder 
druk gezet een liberale economische koers in te slaan. Ook binnen de 
Westerse wereld was een lange periode van protest en hervormingsge
zindheid ten einde gelopen. Uiteindelijk droegen deze ontwikkelingen 
zelfs.bij aan een volledige ineenstorting van het Sovjetblok. Acht jaar na 
het aantreden van Reagan zou het Sovjetblok door een combinatie van 
binnenlandse stagnatie en gegroeide Westerse druk bezwijken. 

Terug in de Atlantische kudde 

De politieke ontwikkelingen in Nederland passen in het algemene beeld 
dat hierboven is geschetst. In 1977 was geen tweede kabinet-Den Uyl tot 
stand gekomen, maar een centrumrechtse coalitie onder leiding van 
Dries van Agt. Een echte omslag naar een stevige, liberale koers vond 
toen, net als elders in West-Europa, nog niet plaats. Het aantreden van 
het eerste kabinet-Van Agt was veeleer het begin van een vijfjarige perio
de van halfslachtige politiek die in 1981 zelfs nog leidde tot regerings
deelname van de Partij van de Arbeid. In 1982 trad echter het eerste ka
binet-Lubbers aan. De politieke atmosfeer in Nederland was, tegen de 
achtergrond van ernstige economische problemen en snel groeiende 
werkloosheid, aan het veranderen. De tijd van de democratisering, de in
spraak, en van andere hervormingen, was voorbij. Ook de vakbeweging 
had door het tekenen van het zogeheten Akkoord van Wassenaar met de 
werkgevers eieren voor haar geld gekozen. Er ving een periode aan van 
langdurige loonmatiging en bezuinigingen, alsmede van liberalisering 
en privatisering van de Nederlandse economie. 
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Met het aantreden van de Hans van den Broek in 1982 als minister van 
Buitenlandse Zaken in het eerste kabinet-Lubbers begon ook een fase 
van hernieuwde, Atlantische orthodoxie in het buitenlands beleid. Ook 
op dit terrein hadden de oppositionele jaren zeventig hun sporen achter
gelaten, zij het in beperkte mate. Het kabinet-Den Uyl had in het alge
meen een Atlantisch georiënteerde buitenlandse politiek gevoerd, zoals 
al direct was gebleken tijdens de Oktoberoorlog en oliecrisis van 1973. Er 
waren niettemin nieuwe accenten gezet, bijvoorbeeld met de groeiende 
nadruk op wapenbeheersing en mensenrechten. Op het terrein van Ont
wikkelingssamenwerking had minister Jan Pronk meer radicale wijzigin
gen trachten door te voeren. Sommige van zijn beslissingen, zoals het 
verlenen van hulp aan Cuba en Vietnam, hadden dan ook Amerikaanse 
ergernis opgewekt. 
De belangrijkste erfenis van de jaren zeventig was echter de kritische 
mondigheid die zich ook op het terrein van de internationale politiek en 
het buitenlands beleid had geopenbaard. Sommige commentatoren 
meenden zelfs dat zich in de jaren zeventig een " verbinnenlandisering" 
van het buitenlands beleid had voltrokken.l Dit maatschappelijke enga
gement leidde ertoe dat het begin jaren tachtig de nodige moeite kostte 
de Nederlandse bevolking van de noodzaak van een, in vergelijking met 
de detenteperiode, meer slagvaardige veiligheidspolitiek te overtuigen. 
Bij alle meningsverschillen speelde de kwestie van de kernwapens -
eerst de zogeheten neutronenbom, later de kruisraketten - een centrale 
rol. 
Vooral het NAVO-dubbelbesluit van december 1979 leidde in Nederland 
tot grote consternatie. De campagnes tegen de kruisraketten brachten de 
kabinetten-Van Agt in ernstige verlegenheid. Nederland had zich in de
cember 1979 achter het NA vo-dubbclbesluit geplaatst. Zoals Van Agt zijn 
NA vo-ambtgenoten bij verschillende gelegenheden verzekerde, zou Ne
derland de uitvoering van het besluit ook niet doorkruisen. Maar dat 
bleek toch allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan. De regering-Van 
Agt stond zwak tegenover alle protesten en bezwaren, wat vooral werd 
veroorzaakt door de verdeeldheid binnen het CDA en in de CDA-Ka
merfractie. De zogeheten loyalisten legden zich niet bij de voorgenomen 
plaatsing van 48 kruisraketten neer, waardoor de regering in de Tweede 
Kamer niet kon rekenen op een meerderheid die de plaatsing zou goed
keuren. Er volgden vijf jaar van protest, uitstel, en mislukte pogingen tot 
compromis. De oppositie tegen de kruisraketten groeide uit tot een ware 
volksbeweging, die er november 1983 in slaagde in Den Haag meer dan 
vijfhonderdduizend demonstranten op de been te brengen. Nederland 
verwierf zelfs wereldfaam als het land van de 'Hollanditis', een politieke 
aandoening die neerkwam op hernieuwd neutralisme. Het vereiste in 
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1984 veel politiek geduld en handigheid, vooral van de kant van minis
ter-president Lubbers, om Nederland weer terug te voeren in de Atlanti
sche kudde.4 
Onder leiding van minister van Buitenlandse Zaken Hans van den Broek 
(1982-1993) zou Nederland in de jaren tachtig ondanks alle kruisraket
tenconsternatie weer trachten de rol van een exemplarische bondgenoot 
te spelen. Nederland volgde de Amerikaanse regering in haar hernieuw
de confrontatie met de Sovjet-Unie. Zo nam Nederland onder verant
woordelijkheid van Van den Broek lange tijd een onverzoenlijke hou
ding aan ten aanzien van Polen, zolang daar de aanhangers van de onaf
hankelijke vakbond Solidariteit werden onderdrukt en gevangen gehou
den. Deze Atlantische oriëntatie werd, zoals te doen gebruikelijk, gecom
plementeerd met een terughoudende opstelling tegenover plannen de 
politieke samenwerking binnen de Europese Gemeenschap te verster
ken. Ook de eerste voorstellen om de Europese Gemeenschap te hervor
men tot een Europese Unie, werden door Van den Broek met scepsis be
jegend. De minister gaf de voorkeur aan een 'opknapbeurt' van de be
staande verdragen. 
Van den Broek zou deze Atlantische orit:!ntatie ook volhouden toen de 
Koud\? Oorlog op zijn einde begon te lopen. De minister ging ervan uit 
dat de Atlantische eenheid ook na het wegvallen van de Sovjetdreiging 
intact diende te blijven. Tijdens de aanloop naar de eerste Golfoorlog 
wees Van den Broek elke poging, onder meer van Franse zijde, om oor
log door middel van onderhandelingen te voorkomen resoluut van de 
hand. Degelijke initiatieven konden de eenheid binnen de anti-Irak
coalitie slechts schade toebrengen. De West-Europese landen dienden 
zich, zeker tijdens momenten van crisis, te schikken in de Amerikaanse 
militaire leiding.s 

Ontwikkelingssamenwerking 

De wendingen die begin jaren tachtig optraden in de wereldpolitiek 
werkten ook door op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. De 
hervormingsgezinde geest van de jaren zeventig had grote invloed ge
had op dit beleidsterrein. Jan Pronk had, als minister in het kabinet-Den 
Uyl, getracht een nieuwe koers in te slaan die moest bijdragen aan het 
vergroten van de economische zelfstandigheid (of se/freliance) van de 
ontwikkelingslanden, evenals aan een herstructurering van de wereld
economie, die toen wel werd aangeduid als een Nieuwe Internationale 
Economische Orde. De Nederlandse ontwikkelingshulp diende vooral 
de armsten ten goede te komen en te worden ontdaan van elementen 
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van eigenbelang, zoals de verplichting hulpgelden te besteden aan in 
Nederland geproduceerde goederen. Pronk bleek bovendien bereid om 
antiwesterse bewegingen en staten van steun te voorzien.6 
Na het einde van het kabinet-Den Uyl was het met deze hervormingsge
zindheid nog niet meteen gedaan. De jaren 1977-1982 vormden ook in dit 
opzicht een interessante tussenperiode. Pronks opvolger Jan de Koning, 
minister voor Ontwikkelingssamenwerking in het eerste kabinet-Van 
Agt, liet het beleid van Pronk toch in belangrijke mate intact, ook al wer
den enkele significante onderdelen daarvan, zoals de hulp aan Cuba, be
eindigd. De Koning onderschreef in 1980 de conclusies van het zogehe
ten Brandt-rapport, dat nog een uitdrukking was van het streven naar 
een structurele hervorming van de wereldeconomie zoals dat in de jaren 
zeventig door de ongebonden niet-westerse landen was bepleit. Ook in 
dit opzicht vormde het aantreden van het kabinet-Lubbers een duidelijke 
breuk met de jaren zeventig. Voor het eerst werd het ministerschap voor 
Ontwikkelingssamenwerking bekleed door een VVD-politicus. Onder 
verantwoordelijkheid van Eegje Schoo werd het streven naar sclf rclimice 
terzijde geschoven. Hulp leek niet meer in de eerste plaats voor de arm
sten, en voor de armste landen bestemd. Particuliere instellingen en be
drijven, zo benadrukte de minister, dienden weer nauwer bij het Neder
landse hulpbeleid te worden betrokken. 
In de loop van de jaren tachtig en negentig werd het Nederlands ontwik
kelingsbeleid aldus ontdaan van de meeste hervormingsgezinde.elemen
ten die er zich eind jaren zestig en eerste helft jaren zeventig in hadden 
genesteld. Het vertrouwen in de werking van de kapitalistische wereld
markt, alsmede de basisveronderstelling dat economische groei uiteinde
lijk ook de armen ten goede zou komen, werden weer - als in de jaren 
zestig - uitgangspunt van de beleidsvorming. Van een statelijk gestuur
de herslTucturering van de economische verhoudingen in de wereld was 
in het geheel geen sprake meer. De niet-westerse landen moest worden 
geleerd zo veel en zo goed mogelijk gebruik te maken van de mogelijk
heden die de wereldeconomie hen leek te bieden. Er was bovendien niets 
mis met het uitgangspunt dat ontwikkelingshulp een vehikel was waar
mee de Nederlandse economische belangen in de ontvangende landen 
konden worden bevorderd. 
De Nederlandse hulprelatie met Vietnam, die in 1976 nog met het nodige 
enthousiasme was begonnen, vormde van deze wending een opvallend 
voorbeeld. De toezegging van honderd miljoen gulden die in 1976 door 
Pronk aan Vietnam was gedaan, had nog plaatsgevonden in de geest van 
medeleven en solidariteit die met de Vietnamese bevolking, vooral die in 
de 'bevrijde gebieden', waren ontstaan. Tegen het einde van de jaren ze
ventig was er binnen de politieke sector binnen Buitenlandse Zaken 
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evenwel steeds meer bezwaar tegen de Nederlandse hulp ontstaan. Deze 
bezwaren leidden er toe dat minister De Koning in 1979 het besluit nam 
de hulp aan Vietnam op termijn af te bouwen. Het was uiteindelijk tij
dens het ministerschap van de WD-politica Schoo dat deze hulp volledig 
werd gestaakt. Inmiddels had Buitenlandse Zaken tevens het besluit ge
nomen om de Nederlandse ambassade te sluiten, wat in 1988 gebeurde. 
Hanoi viel voortaan onder de ambassade in Bangkok. Toen Vietnam en
kele jaren later een voor het Nederlands bedrijfsleven interessant Aziati
sche groei-economie bleek te worden, werd er al snel druk uitgeoefend 
weer een ambassade in Vietnam te openen. Buitenlandse Zaken hield om 
politieke redenen (de Vietnamese aanwezigheid in Cambodja, de men
senrechten) de zaak vooralsnog af. Maar niet in de laatste plaats onder 
druk van Economische Zaken werd in 1993 opnieuw een ambassade in 
Hanoi geopend, om gebruik te maken van de mogelijkheden die de Viet
namese economie leek te bieden.7 
Het streven naar een nieuwe economische orde en naar sclfrealiancc was 
inmiddels als een relict uit het verleden terzijde geschoven. Het was im
mers niet de wereldeconomie die de ontwikkelingslanden in de weg zat. 
Zoals- ook in de jaren vijftig en zestig door leidende ontwikkelingsdes
kundigen was betoogd, waren de belangrijkste obstakels voor economi
sche groei en sociale vooruitgang vooral gelegen in de verhoudingen 
binnen de niet-westerse landen zelf. Instabiele staten, corruptie, ineffici
entie, alsmede gewelddadigheid stonden de ontwikkeling van verschil
lende ontwikkelingslanden in de weg. Het was de taak van de Westerse 
landen, en de door hen beheerste internationale instellingen, de ontwik
kelingslanden bij te staan om dergelijke binnenlandse blokkades en rem
mingen te overwinnen en zich een plaat(sje) te verwerven in de globali
serende en liberaliserende wereldeconomie. 

Herijking 

Ook na het einde van de Koude Oorlog zette Van den Broek zijn Atlanti
sche beleid voort. Dat ging gepaard met een aanhoudend terughouden
de opstelling tegenover plannen om de Europese samenwerking te inten
siveren en uit te breiden. De verschuivingen in de wereldpolitiek maak
ten het niettemin in veler ogen noodzakelijk de structuur van de Europe
se Gemeenschap aan te passen. Bij de totstandkoming van de Europese 
Unie werden de gebruikelijk Nederlandse standpunten opnieuw duide
lijk zichtbaar. Nederland deed, gebruik makend van zijn EG-voorzitter
schap in 1991, nog een laatste poging zijn opvattingen over de toekomst 
van de Europese Gemeenschap aan de andere lidstaten op te leggen. De 
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nieuw te vormen Europese Unie diende naar Nederlands standpunt 
vooral supranationaal van karakter te zijn, de Europese Commissie dien
de de leidende EU-instantie te zijn, en bovendien mocht de politieke sa
menwerking binnen Et.:-verband de Atlantische eenheid niet doorkuisen. 
De Nederlandse voorstellen werden echter door de overgrote meerder
heid afgewezen. 
Mede door alle frustratie over 'Zwarte maandag' (de dag waarop de Ne
derlandse voorstellen waren afgewezen) leek het midden jaren negentig 
noodzakelijk een daadwerkelijke koerswijziging in te zetten. Onder ver
antwoordelijkheid van D66-corifee Hans van Mierlo, minister van Bui
tenlandse Zaken in het tweede kabinet-Lubbers (1994-1998), leek het bui
tenlands beleid meer in een Europese richting te worden omgebogen. 
Een proces van 'herijking', dat vooral een organisatorische herschikking 
diende te bewerkstelligen, bracht een brede discussie op gang over de 
uitgangspunten en grondslagen van de buitenlandse politiek. Onder Van 
Mierlo's verantwoordelijkheid kwam een Herijkingsnota tot stand, die 
de gangbare Atlantische uitgangspunten ter discussie stelde en voorzich
tig in een andere, meer Europese richting leek te wijzen. Van Mierlo gaf 
ook zelf enkele malen aan dat Nederland zich meer diende te richten op 
de Europese Unie, op de grote EU-lidstaten en niet in de laatste plaats op 
de buurlanden. 
Maar van een echte koerswijziging zou uiteindelijk geen sprake zijn. On
der leiding van Van Mierlo's opvolger Jozias van Aartsen (1998-2002) 
koerste Nederland weer duidelijker op de Verenigde Staten. Het onder 
Van Mierlo ingezette 'buurlandcnbeleid' werd niet doorgezet. Af ge.den 
van de traditioneel Atlantisch geori~nteerde opvattingen binnen het Mi
nisterie van Buitenlandse Zaken, waren het ook de verhoudingen binnen 
de Europese Unie die dat in de weg stonden. De leidende lidstaten ble
ken niet in staat de Unie tot een meer slagvaardige politieke samenwer
king te bewegen. Ook de Frans-Duitse politieke samenwerking, waarop 
Van Mierlo zijn hoop had gevestigd, kwam niet echt van de grond. Het 
Verenigd Koninkrijk zocht bovendien vaak de samenwerking met de Ve
renigde Staten. De politieke onmacht van de Europese Unie bleek onder 
meer in haar ineffectieve pogingen de crisis in voormalig Joegoslavië op 
te lossen.e 
Tijdens de grote conflicten die zich rond de eeuwwisseling in de wereld
politiek voordeden speelde Nederland een vaak uitgesproken pro-Ame
rikaanse rol. Na de aanslagen van 11 september 2001 schaarde Neder
land zich, ondanks aanvankelijke aarzeling, nog kordater dan voorheen 
achter de Amerikaanse War 011 Terror. Ook Nederland was in oorlog, zo 
verklaarde minister-president Kok een week na de aanslagen, ook al 
maakte hij niet duidelijk met wie of wat. Nederland gaf vervolgens zijn 



NEDERLANDS BUITENLANDS BELEID 199 

volledige politieke steun aan de Amerikaans/Britse aanval op Afghanis
tan, ook al werd deze niet gedekt door een duidelijk mandaat van de VN

Veiligheidsraad. Net als Van den Broek aan het begin van de jaren ne
gentig schikten ook Van Aartsen en zijn opvolger Jaap de Hoop Scheffer 
(2002-2003) zich gaarne in de rol van loyale Atlantische adjudant. Dat 
bleek vooral in de aanloop naar de Amerikaans/Britse invasie van Irak. 
Net als Van den Broek dat in 1990 en 1991 had gedaan, wezen Van Aart
sen en De Hoop Scheffer een meer onafhankelijke West-Europese rol in
zake de kwestie-Irak van de hand. De Hoop Scheffer verklaarde uitdruk
kelijk dat er zijns inziens geen expliciete nadere mandatering van de VN

Veiligheidsraad nodig was om Irak aan te vallen, zoals de leidende EU

lidstaten Frankrijk en Duitsland meenden. Minister-president Balkenen
de deed zijn duit in het zakje door te verklaren geen enkele twijfel te heb
ben over de juistheid van de Amerikaanse bewijzen dat er zich in Irak 
massavernietigingswapens bevonden, ook al had zijn eigen Militaire In
lichtingen- en Veiligheidsdienst daarover de nodige twijfels. Hoewel Ne
derland niet actief bij de invasie betrokken was, bood de regering-Bal
kenende bovendien al in een opvallend vroeg stadium troepen aan ten 
behoeve van de bezetting van Irak. 
Het tegen het einde van de jaren negentig terughoudende Nederlandse 
beleid ten aanzien van de Europese politieke samenwerking vormde de 
gebruikelijke keerzijde van de Atlantische oriëntatie. In Den Haag leek 
men er niet van overtuigd dat de Europese Unie het belangrijkste politie
ke vehikel was, of diende te zijn, waarmee de Europese landen hun ge
meenschappelijke belangen in de wereld zouden moeten verdedigen. 
Het streven naar een soort bovenstatelijke rechtsorde, dat in het verleden 
zo vaak was onderstreept, leek niet meer van toepassing. De Europese 
Unie was een 'onderhandelingsarena' geworden, waarbinnen Nederland 
zijn belangen op zakelijke en effectieve wijze diende te behartigen. Een 
door de Duitse minister van BuitenJandse Zaken Joschka Fischcr in 2000 
aangezwengelde discussie over de noodzaak van een federaal Europees 
einddoel, werd in Den Haag weggehoond en afgedaan als 'absurd' en 
'luchtfietserij'. De grote doelstellingen van de Europese integratie, in het 
bijzonder de instelling van een volledig vrije gemeenschappelijke markt 
(zelfs met een gemeenschappelijke munt), waren gerealiseerd. Neder
land zou in de toekomst meer naar bevind van zaken moeten handelen. 
Ook de plannen voor een 'Europese Conventie', die een nieuwe struc
tuur voor de Europese Unie zou moeten ontwikkelen, werd in Den Haag 
met scepsis ontvangen.9 
Tegen het einde van de twintigste eeuw stelde Nederland zich eigenlijk 
steeds korzeliger en assertiever op binnen de Europese Unie. Er klonken 
in Den! laag steeds vaker klachten over het feit dat Nederland inmiddels 
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'nettobetaler' was geworden. Ook de uitbreiding van de Europese Unie 
met een groot aantal nieuwe Oost-Europese lidstaten stond ter discussie. 
Tijdens het turbulente, nog sterk door de opmars van Pim Fortuyns LPF 

bepaalde, eerste kabinet-Balkenende dreigden Nederlandse politici en 
ministers zelfs een Nederlands veto uit te spreken, als niet aan bepaalde 
voorwaarden - bijvoorbeeld op het terrein van het landbouwbeleid - zou 
worden voldaan. Na de invoering van de euro beschuldigde minister 
van Financiën Gerrit Zalm andere eurolanden regelmatig op scherpe wij
ze van budgettaire slordigheid en nalatigheid, hetgeen tijdens het twee
de kabinet-Balkenende tot een verstoorde relatie met Duitsland leidde. 
Nederland lag "op ramkoers", zoals het Financiecl Dagblad in december 
2003 constateerde.10 

Humanitair activisme 

Een van de meest opvallende aspecten van het Nederlands buitenlands 
beleid van het begin van de 21stc eeuw was het groeiende militaire acti
visme. Dat is een merkwaardige ontwikkeling omdat Nederland immers 
een lange traditie had gekend van neutraliteit ~n militaire terughou
dendheid. Zelfs tijdens de Koude Oorlog was deze terughoudendheid 
zichtbaar geweest. Nederland had zich immers wijselijk verre gehouden 
van de militaire avonturen van de grote mogendheden en had zich bij 
sommige grote crises (zoals tijdens de Suezcrisis van 1956 en de Cubacri
sis van 1961) zelfs uitdrukkelijk of impliciet van de Amerikaanse politiek 
gedistantieerd. Nederland leverde tijdens de Koude Oorlog uiteraard 
zijn bijdrage mm de gemeenschappelijke NAVO-verdediging, maar van 
een daadwerkelijke inzet van Nederlandse troepen was geen sprake. 
Naarmate de verhoudingen op het Europese continent in de loop van de 
jaren zestig en zeventig stabieler waren geworden, leek de kans dat de 
Nederlandse strijdkrachten ook werkelijk zouden moeten vechten nog 
verder af te nemen. Dit had in de eerste helft van de jaren zeventig mede 
bijgedragen tot een, door de Vereniging voor Dienstplichtige Militairen 
(WDM) afgedwongen, wat lossere sfeer in de Nederlandse krijgsmacht. 
In de jaren negentig werd dit allemaal anders. Geheel eenduidig waren 
de ontwikkelingen in deze periode niet. Aan de ene kant leek ook de Ne
derlandse regering, het derde (CDA/PvdA) kabinet-Lubbers en het eerste 
kabinet-Kok, het 'vredesdividend' te willen incasseren. De defensiebe9 

groting werd verminderd, wat er toe zou leiden dat deze zo'n vijftien 
jaar later tot de laagste van de NA va-landen zou behoren. Tegelijkertijd 
openbaarde zich in Nederland echter een opvallend humanitair-militair 
activisme. Met enige regelmaat bood de Nederlandse regering troepen 
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aan voor VN-vredesmissies. Aanvankelijk ging het daarbij vooral om zo
geheten opgetuigde paecekecping-missies, zoals die in Cambodja in de ja
ren 1991-1993. Het drama in Srebrenica (1995) maakte aan het Neder
landse militaire activisme geen einde. Opnieuw had Nederland, toen de 
Verenigde Naties troepen vroeg voor de bescherming van een zestal 'safe 
areas' in Bosnië-Herzegovina vroeg zijn vinger opgestoken, hoewel over 
de ins en outs van de te verrichten taken veel onduidelijkheid bestond. 
Zoals het NIOD-rapport over het Srebrenicadrama achteraf zou vast
stellen, werden de mannen van Dutchbat uitgestuurd op een onmoge
lijke missie. De val van Srebrenica en de moord op duizenden Bosnisch
islamitische mannen zorgde voor enorme opschudding. De besluit
vorming over de deelname aan zogeheten vredesmissies werd aan
gescherpt. Maar van een beperking van de Nederlandse militaire am
bities was - na een korte periode van toegenomen aarzeling - geen spra
ke. 
Zo speelde Nederland opnieuw een opvallend actieve rol in de oorlog 
die de NAVO in maart 1999 startte tegen het (kleine) Joegoslavië van Slo
bodan Milosevic. In de voorafgaande twee jaar was de meningsvorming 
in Nederland en politiek Den Haag opvallend militant geweest. In okto
ber 1998 maakte minister-president Kok, geheel in lijn met deze ontwik
keling, bekend dat Nederland een actieve bijdrage zou leveren aan even
tuele militaire acties tegen Joegoslavië. Net als de overige NAVO-landen 
gaf de Nederlandse regering daarbij sterk de voorkeur aan de inzet van 
de luchtmacht. Ondanks het feit dat er geen duidelijk VN-mandaat aan 
ten grondslag lag, aarzelde de regering-Kok niet deel te nemen aan de 
zware luchtaanvallen op Joegoslavië. Achteraf bestond er onvrede over 
het gebrek aan bondgenootschappelijke waardering voor de Nederland
se inzet, maar in Den Haag heerste tevredenheid over de effectiviteit van 
het Nederlandse optreden. De F-16's hadden zich goed geweerd. 
'Kosovo' illustreerde dat Nederland er na Srebrenica de voorkeur aan 
gaf bij te dragen aan missies die werden geleid door de Verenigde Staten 
of de NAVO. Daarbij schrokken ook de regeringen-Balkenende er niet 
voor terug steun te verlenen aan operaties die niet op een duidelijk man
daat van de VN-Veiligheidsraad waren gebaseerd. Het Nederlandse en
thousiasme om onder leiding van de Verenigde Staten of de NAVO deel 
te nemen aan 011t-of-arca-operaties stak af tegen dat van de meeste andere 
West-Europese landen. Hoewel er niet echt werd meegedaan aan de be
tre ffende invasies, was Nederland opvallend snel bereid troepen bij te 
dragen aan de bezetting van Irak en Afghanistan. In Irak kwamen de Ne
derlandse militairen er nog goed vanaf. Zij werden gestationeerd in het 
betrekkelijk rustige zuiden van Irak. Maar in Afghanistan raakten Ne
derlandse troepen steeds meer betrokken bij oorlogshandelingen, ook al 
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werd de deelname aan de ISAF-missie in de openbaarheid steeds gepre
senteerd als een bijdrage aan de wederopbouw van Afghanistan.tl 
Intussen werden de Nederlandse strijdkrachten gereorganiseerd en inge
steld op hun nieuwe 011t-ofarea-taken. In de afgelopen tien jaar werden 
de Nederlandse strijdkrachten in belangrijke mate omgevormd van een 
betrekkelijk statische territoriale verdedigingsmacht naar een Aexibel ex
peditionair leger. Zoals Henk Kamp, minister van Defensie in het tweede 
kabinet-Balkenende, graag onderstreepte, dienden de Nederlandse 
strijdkrachten overal in de wereld in staat te zijn om 'tot in het allerhoog
ste geweldsspectrum' bij te kunnen dragen aan militaire missies. Zoals 
gezegd gaf Nederland er inmiddels sterk de voorkeur aan dat dergelijke 
missies zouden worden geleid door de Amerikanen, door de NAVO of 
NAVO-bondgenoten, zoals dat ook bij de inzet van Nederlandse militai
ren in Irak en Afghanistan het geval zou zijn. 
Nederland speelde al met al een actieve rol in de Amerikaanse War 011 

Terror en de offensieve veiligheidspolitiek die daarmee gepaard ging. 
Dat had ook gevolgen voor het Nederlandse ontwikkelingssamenwer
kingsbeleid dat, althans voor een beperkt deel, werd aangesloten op de 
Nederlandse bijdrage aan de militaire operaties waarbij Nederland be
trokken was. Zo werd ontwikkelingshulp ingezet om de wederopbouw 
van de Afghaanse provincie Uruzgan, waar Nederlandse troepen vanaf 
augustus 2006 actief zijn, te ondersteunen. Ook in dit opzicht voegde Ne
derland zich in de Amerikaanse offensieve politiek van de twee regerin
gen-Bush. De niet-wester-.e landen dienden zich aan te passen aan en 
open te stellen voor de globaliserende en liberaliserende wereldecono
mie. In sommige gevallen dienden daartoe ook, met Nederlandse in
stemming en medewerking, militaire middelen te worden ingezet. 

Vervagende perspectieven 

Hoewel de Nederlandse militaire bijdragen aan de bezetting van Irak en 
Afghanistan met het nodige idealisme werden gerechtvaardigd, kon dat 
niet verbloemen dat er aan het begin van de twintigste eeuw groeiende 
onzekerheid heerste in Den Haag over de Nederlandse positie in de we
reld. Het was immers niet zo duidelijk welke idealen en welke Neder
landse belangen nu eigenlijk gediend waren met de opvallende Neder
landse steun aan de buitenlandse en veiligheidspolitiek die door de twee 
regeringen-Bush werd gevoerd. Ook kon worden getwijfeld aan de juist
heid van de soms korzelige en op kortetermijnbelangen gerichte politiek 
ten aanzien van de Europese Unie. Stelde Nederland zich, zoals oud-pre
mier Van Agt zich eens liet ontvallen, niet op als een 'boekhouder' tegen-
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over Europa, terwijl Nederland veeleer zou zijn gediend met een bevlo
gen Europese oriëntatie. Europa is immers de belangrijkste economische 
en politieke biotoop waarin de Nederlandse samenleving kan gedijen.12 

Het is opvallend dat over dergelijke kwesties in de openbaarheid weinig 
debat werd gevoerd. Ook tijdens verkiezingen speelden internationale 
vraagstukken een ondergeschikte rol. Aan de vooravond van het referen
dum over de zogeheten 'Europese grondwet' in juni 2005 zag het kabi
net-Balkenende zich ineens genoodzaakt met de Nederlandse kiezer in 
gesprek te gaan over de betekenis van de Europese integratie. Dat ging 
de meeste ministers slecht af. Na een buitengewoon ongelukkige cam
pagne wezen de kiezers de grondwet in meerderheid af. Daarbij speel
den mogelijkerwijs andere overwegingen dan de inhoud van de grond
wet zelf een rol. Maar de kiezer volgde in zekere zin ook de korzelige 
standpunten die verschillende ministers en politici in de voorafgaande 
jaren over Europa hadden uitgesproken. Na het referendum kondigde 
het kabinet een brede maatschappelijke discussie aan, maar al snel werd 
weinig meer van een dergelijke discussie vernomen. 

Slot 

In de periode 1983-2008 schikte Nederland zich in de algemene neolibe
rale trend die in de wereldpolitiek zichtbaar was. Begin jaren negentig 
heerste er in Den Haag zelfs enige tijd - net als elders in de Westerse we
reld - een sfeer van liberaal-internationalistisch optimisme. De liberale 
democratie had haar belangrijkste politieke rivaal, het communisme, ver
slagen. In de loop van de jaren negentig volgde Nederland de offensieve 
Amerikaanse politiek om een verdergaande liberalisering en globalise
ring desnoods met geweld af te dwingen. Met enig enthousiasme was 
Nederland bereid dit streven ook, indien noodzakelijk, met militaire 
middelen te ondersteunen. 
Het is in 2008 de vraag of deze liberaliserende en globaliserende tendens 
wel zal doorzetten. Er zijn tal van tekenen zichtbaar die tot de conclusie 
leiden dat staten en statelijke instanties een steeds belangrijker rol in de 
wereldeconomie spelen. Belangrijke spelers op het wereldtoneel, zoals 
China en Rusland, conformeren zich niet aan de Westerse, liberale op
vattingen. Het is de vraag of de Verenigde Staten in de nabije toekomst 
nog in staat zullen zijn om werkelijk leiding te geven aan het doorzetten 
van wereldwijde liberalisering en globalisering. Het is zeer goed moge
lijk dat zich 25 jaar na het begin van het Westerse - vooral Amerikaanse 
- neoliberale offensief in de wereldpolitiek, een tijdvak van toenemende 
rivaliteit en onzekerheid aandient. 
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Dat tekent eens te meer hoe belangrijk het is de stabiliteit in de wereld te 
handhaven. De offensieve Amerikaanse politiek van de afgelopen perio
de lijkt voor deze stabiliteit in toenemende mate een gevaar te vormen. 
Het optimisme van begin jaren negentig, dat veronderstelde dat de we
reld in de toekomst, onder Amerikaanse leiding, steeds liberaler en inter
dependentcr zou worden, is zeker niet in alle opzichten bewaarheid. Met 
de opkomst van China, Rusland en andere groei-economieën, melden 
zich spelers op het wereldtoneel die de door president Bush voorspelde 
liberale wereldorde niet aanvaarden. Ook minister van Buitenlandse Za· 
ken Maxime Verhagen erkende in september 2008 in een toespraak ter 
gelegenheid van de opening van het Leidse academische jaar dat de 'in
ternationale structuur' onder druk staat en dat verschillende staten het 
standpunt innemen dat de besluitvorming binnen de Verenigde Naties 
niet meer representatief is voor de hedendaagse verhoudingen in de we
reld. Verhagen zei zelfs pessimistisch te zijn over de mogelijkheden deze, 
naar hij zei, vaak "terechte punten van kritiek," op te lossen.n 
Het is een fascinerende vraag wat dat voor de rol van de West-Europese 
landen, en van Nederland in het bijzonder, betekent. Zou Nederland er 
niet goed aan doen zich meer te oriënteren op de Europese samenwer
king? Minister Verhagen leek in zijn Leidse rede te pleiten voor een meer 
Europese oriëntatie. Maar hij ging tegelijkertijd uitdrukkelijke keuzes uit 
de weg. Een slagvaardige Europese Unie was, zo onderstreepte Verha
gen, te midden van de zich doorzettende globalisering en de groeiende 
spanningen in de wereldeconomie en -politiek, de belangrijkste voor
waarde om de Nederlandse belangen in de wereld te verdedigen. Neder
land zou daarom moeten bijdragen aan een versterking van de Europese 
defensie. Europa zou ook zelfstandig militair moeten kunnen optreden. 
Tegelijkertijd onderstreepte de minister evenwel, zoals te doen gebruike
lijk, de grote betekenis van de NAVO en de Amerikaans-Europese samen
werking. "Europa en de Verenigde Staten zouden samen de drijvende 
kracht moeten zijn achter een betere wereld." Daarom zou het een kapi
tale vergissing zijn als Europa zich van de Verenigde Staten zou afwen
den. Het waren voorzichtige bewoordingen die de minister hanteerde. 
Van Mierlo pleitte wat dat aangaat midden jaren negentig in duidelijker 
bewoordingen voor een meer Europese koers. 
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