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Publiek welzijn als persoonlijke missie
Max van der Stoel (1924-2011)

Peter Kooijmans

In juli 1973 vond in Helsinki de eerste fase van de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in 
Europa (cvse) plaats in een zinderende hitte. In de Finlandia Hall hield de ene na de andere minis-
ter van Buitenlandse Zaken een betoog waarin hij de visie van zijn land op het ontspanningsproces 
tussen Oost en West uiteenzette. Opeens stootte Max van der Stoel (nog geen twee maanden in 
functie als minister) mij (zijn even kersverse staatssecretaris) aan en vroeg, met een mij later zeer 
vertrouwd geworden twinkeling in zijn ogen: ‘Zullen we gaan zwemmen?’ En zo kon het gebeuren 
dat de twee Nederlandse bewindslieden zich vermaakten in een zwembad terwijl de betogen in de 
Finlandia Hall voortgingen; ze waren overigens op tijd terug voor de officiële lunch.

Minister van Buitenlandse Zaken Max van der Stoel aan het woord tijdens de behandeling van zijn 

begroting in de Tweede Kamer. Vanaf de voorgrond van rechts naar links: staatssecretaris Brinkhorst, 

Van der Stoel, minister Vredeling (Defensie) en staatssecretaris Kooijmans, 29 november 1973

[Foto: Nationaal Archief/Spaarnestad Photo/Anefo – Bert Verhoeff]
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Als ik dit verhaal vertel aan iemand die Max van der Stoel niet goed gekend heeft stuit ik 
op een ongelovige blik, zo weinig lijkt het te passen bij het beeld van de wat stuurse, forme-
le, plichtsgetrouwe en tegelijkertijd gedreven persoon zoals dat in de publiciteit naar voren 
kwam. Wie hem wel goed gekend heeft begint te glimlachen en zegt: ‘Ja, zo was hij ook.’

En toch zijn deze twee aspecten bepalend voor de manier waarop Max van der Stoel in 
zijn lange carrière niet alleen de achting van een wijd publiek ten deel is gevallen voor zijn 
onvermoeibare strijd voor democratie en mensenrechten, doch ook de diepgevoelde loya-
liteit en genegenheid heeft genoten van al diegenen die in zijn nabijheid met hem hebben 
mogen samenwerken in die strijd en hem als een bezield en bezielend mens met een groot 
gevoel voor humor hebben leren kennen. 

Die inzet voor democratie en mensenrechten werd gevoed door het proces van bewust-
wording tijdens de Duitse bezetting en in de naoorlogse jaren door zijn lidmaatschap van de 
sociaaldemocratische studentenvereniging Politeia, waarmee hij verschillende kort daarvoor 
gevestigde communistische dictaturen bezocht.

Na zijn studie trad hij in dienst bij het wetenschappelijk bureau van de Partij van de 
Arbeid (1953-1958) en vervolgens diende hij die partij als internationaal secretaris (tot 
1965). In 1961 werd hij gekozen in de Eerste Kamer waarna hij in 1965 als staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken toetrad tot het kabinet-Cals-Vondeling, dat echter al na ruim een jaar ten 
val kwam. Bij de daarop gehouden verkiezingen deed hij zijn intrede in de Tweede Kamer. In 
die hoedanigheid werd hij aangewezen als lid van de Parlementaire Vergadering van de Raad 
van Europa, en het was daar dat zijn bekendheid als strijder voor democratie en mensenrech-
ten internationale dimensies aannam. 

In het voorjaar van 1967 vond er in Griekenland een staatsgreep plaats en het nieuwe kolo-
nelsregime maakte korte metten met de democratie. Van der Stoel werd door de Raad van 
Europa benoemd tot rapporteur en reeds in 1968 bracht hij een rapport uit dat vernietigend 
was voor het regime. In Griekenland zelf groeide hij uit tot hét symbool van de strijd voor 
herstel van democratie en respect voor mensenrechten en toen in 1974 de kolonels ten val 
kwamen werd hij als een held onthaald; in Saloniki werd een straat naar hem vernoemd.

Op dat moment had Van der Stoel echter reeds een nieuwe fase in zijn carrière bereikt. Een 
jaar eerder was hij (de eerste sociaaldemocratische) minister van Buitenlandse Zaken gewor-
den in het kabinet-Den uyl. Vanwege zijn politieke achtergrond werd hij op het departement 
met de nodige terughoudendheid tegemoet getreden. Men kende hem wel uit de periode van 
zijn staatssecretariaat, maar het voor Nederlandse begrippen ongekend progressieve karakter 
van het nieuwe kabinet en de verreikende ambities ervan leidden tot het nodige wantrouwen. 
Dat werd niet minder toen hij ook als minister zijn kruistocht tegen dictatoriale navo-bond-
genoten als Griekenland en Portugal voortzette en daarmee binnen het bondgenootschap een 
nogal aparte en door de overige lidstaten niet altijd geapprecieerde positie innam.

Al spoedig bleek echter dat hij even geharnast ten strijde trok tegen de linkse, com-
munistische dictaturen in Oost-Europa. Binnen het door de Conferentie voor Veiligheid 
en Samenwerking in Europa (cvse) gestarte onderhandelingsproces concentreerde de 
Nederlandse delegatie zich met name op het mensenrechtendossier, zelfs als dat de politieke 
ontspanning dreigde te verstoren. En in zijn bilaterale contacten schuwde Van der Stoel niet 
gevoelige kwesties ter sprake te brengen ook als dat de gesprekspartner kennelijk mishaagde. 
Een en ander culmineerde in het gesprek dat hij in maart 1977 tijdens een officieel bezoek aan 
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Tsjecho-Slowakije had met een vertegenwoordiger van de oppositiebeweging Charta 77, het-
geen tot furieuze reacties van het regime leidde, maar ook in Nederland niet op onverdeelde 
instemming kon rekenen. Was dit nu wel passend diplomatiek gedrag?

Het door het voorgaande wellicht opgewekte beeld van een wild links en rechts om zich 
heen slaande bewindsman is echter volstrekt bezijden de waarheid. Het door hem gevoerde 
beleid kenmerkte zich door één constante: het besef dat democratie en rechtsstaat de nood-
zakelijke voorwaarden zijn voor vrede en veiligheid in de wereld. Wie inbreuk maakte op 
deze waarden kon rekenen op zijn geharnaste tegenstand. Daarbij diende zoveel mogelijk de 
diplomatieke weg te worden bewandeld, doch soms was een duidelijke stellingname vereist. 
Deze consequent volgehouden beleidslijn verschafte hem binnen het aanvankelijk argwa-
nende departement geleidelijk aan onvoorwaardelijke steun, en uiteindelijk werd hij – mede 
door het feit dat hij naar buiten toe pal stond voor het ambtelijk apparaat – op handen gedra-
gen. Maar in en buiten het parlement was zijn beleid allerminst onomstreden. Rechts verweet 
hem soms onvoldoende oog te hebben voor het belang van een strategisch overwicht aan 
westelijke kant, links betichtte hem ervan dat belang een overmatig gewicht toe te kennen en 
de noodzaak van toenadering tot het Oostblok en van wapenvermindering te onderschatten. 
Die kritiek liet hem niet onberoerd. Met name de in vaak onheuse bewoordingen vervatte 
beschuldigingen vanuit zijn eigen partij, waarbinnen Nieuw Links de toon aangaf, kwetsten 
hem diep, ook al bleef hij naar buiten toe onverstoorbaar. Maar dat bracht hem er niet toe af 
te wijken van het door hem juist geachte pad.

Na de verkiezingen van 1977 keerde Van der Stoel terug naar de Tweede Kamer, maar in 
het sterk gepolariseerde politieke klimaat van die dagen voelde hij zich er niet erg thuis. Het 
kwam voor hem dan ook als een verademing, en het was tevens een blijk van zijn politieke 
onafhankelijkheid, dat het ‘rechtse’ kabinet-Van Agt-Wiegel hem in 1980 benoemde tot lei-
der van de Nederlandse delegatie in de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties. 
Hier deed hij van zich spreken door stelling te nemen tegen de door een Amerikaanse activis-
te ontketende hetze tegen homo’s, een in de internationale samenleving van die tijd niet zeer 
gebruikelijke positie. Toen ik een jaar later zijn plaats in de commissie overnam, sprak men er 
nog over met een mengeling van bewondering en gêne.

In 1981 werd hij weer minister van Buitenlandse Zaken, maar daaraan kwam na negen 
maanden alweer een einde als gevolg van de val van het ‘vechtkabinet’-Van Agt-Den uyl. 
Even kortstondig was zijn terugkeer naar de Tweede Kamer, waar hij zich steeds minder op 
zijn plaats voelde door de opstelling van zijn partij in het fel opgelaaide kernwapendebat, een 
opstelling waarin hij zich ten enenmale niet kon vinden. Hij bleef zijn partij echter tot het 
einde toe trouw; loyaliteit zat hem in het bloed, al belette dat hem niet zijn opvattingen in 
klare taal te verwoorden. De benoeming tot ambassadeur bij de Verenigde Naties in 1983, een 
politiek belangrijke functie aangezien Nederland in die periode lid van de Veiligheidsraad 
was, kwam hem daarom niet ongelegen. Na ommekomst van zijn termijn aldaar werd Van 
der Stoel in 1986 benoemd tot lid van de Raad van State, een duidelijke erkenning van zijn 
verdiensten, maar men kan zich afvragen of dit nu de post was waarin hij het best tot zijn 
recht kon komen en waarin hij oprecht bevrediging vond.

Na de Golfoorlog van 1990 echter deed de Mensenrechtencommissie van de vn een 
beroep op hem om als rapporteur op te treden inzake de mensenrechten in Irak, waar het 
moorddadige regime van Saddam Hoessein aan het bewind was gebleven. Het bracht Van 
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der Stoel terug op het terrein waar hij zijn sporen had verdiend, dat van de mensenrechten, 
en gedurende acht jaar (1991-1999) heeft hij in niet mis te verstane bewoordingen de mensen-
rechtenschendingen in Irak aan de kaak gesteld. 

Zijn expertise op het terrein van de bescherming van de rechten van de mens vond echter 
zijn ultieme waardering in 1993 met zijn benoeming tot Hoge Commissaris inzake Nationale 
Minderheden van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de club aan de 
wieg waarvan hij in 1973 in Helsinki had gestaan. In deze functie heeft hij acht jaar lang onver-
moeibaar door het na de val van de Muur gefragmentariseerde Europa gereisd teneinde nati-
onale minderheden bescherming te bieden. Het was in die functie dat van zijn diplomatieke 
kwaliteiten het uiterste werd gevraagd, want bijna niets ligt zo gevoelig als etnische kwesties 
in een door herleefd nationalisme gekenmerkt Europa. Maar men wist dat Van der Stoel bij 
uitstek beschikte over de kwaliteiten om dit soort kwesties aan te pakken: geen streken, geen 
publiciteitsbelustheid, geen ongemotiveerde partijdigheid; wel deskundigheid, vastberaden-
heid en resultaatgerichtheid. Het uitblijven van bloedige conflicten (de oorlog in het voorma-
lige Joegoslavië viel buiten zijn mandaat) kan wellicht als graadmeter dienen voor het succes 
van zijn stille diplomatie.

In eigen land werd in 2001 van zijn ervaring en wijsheid gebruik gemaakt om Jorge 
Zorreguieta, de vader van prinses Máxima, die door zijn positie binnen de Argentijnse dicta-
tuur van de jaren zeventig en tachtig tot een zeer controversiële figuur was geworden, ervan 
te weerhouden het huwelijk van zijn dochter bij te wonen. Ook hier voorkwam zijn geduldig 
maar vastberaden optreden een verdere escalatie van de gerezen problemen.

Max van der Stoel was een man die vrijwel gedurende zijn hele leven van het publieke 
welzijn zijn geheel eigen persoonlijke missie heeft gemaakt. Hij heeft die missie met grote 
waardigheid vervuld.
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