
Voorzitter: Bierman-Beukema toe
Water

Tegenwoordig zijn 70 leden, te
weten:

Van de Beeten, Bemelmans-Videc,
Van den Berg, Bierman-Beukema toe
Water, Biermans, Broekers-Knol, Van
den Broek-Laman Trip, Van Dalen-
Schiphorst, Dees, Doek, Doesburg,
Dölle, Van Driel, Dupuis, Eigeman,
Essers, Van Gennip, De Graaf,
Hamel, Hessing, Van Heukelum,
Holdijk, Jurgens, Kalsbeek-
Schimmelpenninck van der Oije,
Ketting, Klink, Koekkoek, Kohn-
stamm, Kox, Van der Lans, Van
Leeuwen, Leijnse, Lemstra, Van der
Linden, Linthorst, Luijten, Maas-de
Brouwer, Meindertsma, Meulenbelt,
Middel, Van Middelkoop, Nap-Borger,
Noten, Van den Oosten, Pastoor,
Pormes, Putters, Van Raak, Rabbinge,
De Rijk, Rosenthal, Russell, Schouw,
Schuyer, Slagter-Roukema,
Soutendijk-van Appeldoorn,
Swenker, Sylvester, Tan, Terpstra,
Van Thijn, Vedder-Wubben,
Wagemakers, Walsma, Werner,
Westerveld, Witteman, Witteveen,
Woldring en De Wolff,

en de heer Bot, minister van
Buitenlandse Zaken, en mevrouw
Van Ardenne-van der Hoeven,
minister voor Ontwikkelingssamen-
werking.

©

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Hoekzema, alleen voor het eerste
deel van de vergadering, wegens het
bijwonen van een crematie;

Ten Hoeve, wegens ziekte.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

Aan de orde is de stemming over
een motie ingediend bij de behande-
ling van het wetsvoorstel Wijzi-
ging van de Wet op het primair
onderwijs, de Wet op de
expertisecentra en de Wet op het
voortgezet onderwijs, onder
meer in verband met de beëindi-
ging van de bekostiging van het
onderwijs in allochtone levende
talen (29019), te weten:
- de motie-Van Raak c.s. over het
inzetten van voormalige OALT-
middelen voor onderwijs-
achterstanden (29019, D).

(Zie vergadering van 18 mei 2004.)

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, GroenLinks en de SP voor
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

Aan de orde is het beleidsdebat
naar aanleiding van de begroting
van het Ministerie van Buiten-
landse Zaken voor het jaar 2004
(29200-V).
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De heer Van Thijn (PvdA): Mevrouw
de voorzitter. Ik wens de regering
geluk met de vrijlating van Arjan
Erkel.
Minister Bot trad aan op een

moment dat het buitenlands beleid
van Nederland gekenmerkt leek door
een grote bestuurlijke drukte. Het
hele kabinet leek zich ermee te

bemoeien. De heer Zalm trad op in
zijn rol van boeteprediker en
sfeerbederver jegens de Bondsrepu-
bliek, nota bene onze belangrijkste
bondgenoot. De heer Balkenende
trad op als eenzame promotor van
de joods-christelijke beschaving in de
Europese Conventie. Het opgeheven
vingertje was weer terug. Dan was er
ook nog mevrouw Verdonk die eerst
al een onderzoek van de Raad van
Europa over zich afriep naar haar als
inhumaan ervaren uitzettingsbeleid.
Zij zette Nederland in zijn hemd door
een stripnummer te maken van de
Kaderwet nationale minderheden die
nu alleen nog maar voor de Friezen
geldt. Het is alsof de tijd een paar
eeuwen heeft stilgestaan.
Die ommezwaai, het op de

achtergrond stellen van diversiteit,
heeft veel opzien gebaard binnen
Europa. Waarom heeft de minister
van Buitenlandse Zaken zich van dit
dossier afzijdig gehouden? Het gaat
hierbij toch om het primaat van
Buitenlandse Zaken, zeker ten tijde
van het voorzitterschap van de Raad
van Europa?
Het hoofdthema in dit debat is

echter de (nieuwe) identiteit van het
Nederlands buitenlands beleid. In
''De herontdekking van de wereld''
van Clingendael wordt gesignaleerd
dat alle hoekstenen van ons
buitenlands beleid ± thuishavens zou
de minister zeggen ± op drift zijn
geraakt na de elfde september en de
oorlog in Irak. De relatie tussen
Amerika en Europa wordt zwaar
beproefd. Ik citeer Kagan. Can
Europe possibly follow where
America leads? And if it cannot, does
that matter? Einde citaat. Het is een
prangende vraag nu de belangen en
invalshoeken meer en meer
uiteenlopen. America does the
fighting, Europe the dishes, zei een
andere auteur. Van Wijk signaleert
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