
Masterclass Diplomatie 
 

Vrijdag 9 december organiseerde Jonge Atlantici een exclusieve masterclass ‘Diplomatie’ in 

samenwerking met Generaal-majoor der mariniers (b.d.) Kees Homan. De masterclass had 

plaats te Clingendael. 

 

Voorafgaand aan de masterclass kregen alle deelnemers een casus toegestuurd waarin een 

fictieve situatie was uitgewerkt. Het betrof een crisissituatie in een land aan de Noord-

Afrikaanse kust. Dit land was fictief en kreeg de naam ‘Orange’ toegewezen. Elke deelnemer 

moest een land binnen de NAVO, en de daarbij behorende strategische positie, 

vertegenwoordigen. Ondanks alle uiteenlopende belangen moest consensus bereikt worden 

over hoe de NAVO om moet gaan met deze crisissituatie. Hierbij speelden vragen als wat 

krijgt de hoogste prioriteit toegekend en welke landen moeten zich schikken aan de wensen 

en belangen van  andere landen?  

 

Ideologische en realistische belangen botsten. . Landen zochten samenwerking  met 

gelijkgezinden. Op deze manier werd het inzicht in diplomatie verbreed. Het verkrijgen van 

consensus tussen de vertegenwoordigde landen bleek vrij lastig te zijn. Sommige landen, 

zoals Nederland, leken veel te moeten inleveren. Zo wilde Nederland zich niet uitspreken 

tegen de misstanden die Orange beging. Dit in tegenstelling tot de meeste andere landen. 

De Verenigde Staten?  en het Verenigd Koninkrijk vonden daarentegen meteen veel 

overeenkomsten in elkaars standpunten. Zo wilden beide directe evacuatie van landgenoten 

uit het conflictgebied. Ook Frankrijk en Italië vormden een tandem aangezien zij  de zittende 

regering van Orange uit eigenbelang wilden gedogen.   

 

In deze masterclass is duidelijk geworden dat nationale belangen niet altijd makkelijk te 

behartigen zijn op internationaal niveau. Ook het omgekeerde is duidelijk geworden, oftewel 

‘All politics is local’. Veel landen werden weerhouden van instemming door druk vanuit de 

achterban. Belangrijk is echter ook de verwoording.  De manier waarop iets verwoord wordt 

kan in het openbaar de schijn van overwinning binnen een debat kan hooghouden. Zo wilde 

Nederland Orange niet veroordelen, maar de andere landen wel. Uiteindelijk werden ‘alle 

partijen die mensenrechtenschendingen begaan’ veroordeeld. Op deze manier werd Orange 

niet direct aangesproken op zijn/haar wangedrag, maar indirect wel. Dit bleek voor 

Nederland en de andere landen een goede middenweg. 

 

Na het optekenen van een ‘officiële’ verklaring van de NAVO landen was er nog tijd voor 

algemene vragen aan Kees Homan met betrekking tot internationale betrekkingen. Al met al 

een zeer leerzame en gezellige bijeenkomst. 
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