
N 
edcrlanders hebben 'de 

opvallende behocfte om 

hun he Iangen met een mo

raltsttsch sausJe te overgte

ten." Fn moraliseren ligt niet goed in de 

VVD. Dat hlijkt ook maar weer uit de 

recentc publicatie van de Prof.mr. B.M. 

Teldersstichting, getiteld Nationaal be

lang; over de bruikbaarheid van het be

grip voor een liberaal buitenlands 

heleid', geschrcvcn door P CC van 

Schic. 1 In dit gcschrilt wordt getracht 

"de heersende code om in moralistischc 

tcrmcn over huitcnlandse politiek te 

praten" te doorbrckcn.' 

Het kan niet anders of het rapport 

moet tegelijk bedoeld zijn als onder

bouwing van de uitspraak van VVD

fractievoorzitter Bolkestein om de 

Ncderlandse buitenlandse politiek met 

"meer gcvoel voor R.ealpolitik" te vocren. 

Ook de bclolte in de Herijkings-nota 

van Buitenlandse Zaken om het buiten

lands beleid meer te richten op de be

hartiging van het nationale belang 

wordt in de studic hesprokcn Hct is in

teressant te vernemen wat de in ideolo

gisch opzicht dominante coalitie

partner in het huidige kabinct over dit 

onderwerp te vertcllen hccft. 

Onreine elementen 
Weliswaar vcrwijst de titel van de stu

die naar de bruikbaarheid van het be

grip 'nationaal be lang' voor ecn libcraal 

buitenlands bclcid. Maar de pretentie 

van hct rapport strekt wijder Schrijver 

is namelijk uit op ecn formulcring van 

het bcgrip nationaal be lang die voor de 

hclc samcnleving bruikbaar is. "Onze 

invulling van het 'nationaal belang' zal 

daarom op een hoog intersubjectief ge

halte mikken." Zodat zij kan dicnen als 

basis van een omschrijving die iedereen 

als voldoende zal ervaren als grootste 

gemene deler. 1 

Ook wij, behorend tot Hare Majesteits 

meest loyale oppositie, zouden ons dus 

aangesproken moeten voelen door de 

uitwerking die Van Schie geeft van de 

"zuivere bantering van hct bcgrip natio

naal belang", zoals de titel van een van 

de hoofdstukken luidt. 

Als 'kern' van het nationaal belang 

noemt de studie "de drijfveer die indivi

ducn in het liberale contractdenken er

toe brengt ecn staat op te richten", 

namelijk het verschaffen van veiligheid. 

De belangrijkste opdracht voor de staat 

in het internationale verkeer is het 

voorkomen dat de burgers en/of het 

grondgebied slachtoffcr worden van 

agressie en het verdedigen tegen agres

sievc daden die toch zouden kunnen 

worden ondcrnomen. Dit is het 'vitale' 

nationaal belang: de fysieke veiligheid 

van burgers en staat." 

Naast de zorg voor de tysickc vcilig

heid komt dan het tweede element van 

het nationalc belang: het voortbestaan 

van de staat als vrije, pluralistische sa

menleving met democratische besluit

vormingsproccdures; de bescherming 
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van fundamentcle waardcn bimm1 de eigen 

grenzcn (cursivering van Van Schie, 

ThB) Ten derde noemt het geschrift 

voor hct buitenlands economisch be

leid als 'hoofdtaak' het afhrcken van 

handelsbelemmeringen, en het open

houdcn van tocgangswcgcn tot han

delspartners en de doorgangsroutes 

voor het (handels)verkcer. Deze taak 

kan worden aangevuld met vergroting 

van de exportkanscn van hct Neder

landse bedrijfslcvens 

Wat dan tc vinden van ontwikkclings

samenwerking of mensenrechtenbcleidJ 

Wc-lnu, de auteur heeft de dcfinitic- van 

nationaal bclang willcn 'zuivercn' van 

clementcn 'die het concept vcrtroebe

len' Hct zou hierbij bovendien gaan 

om "de export van bcpaalde waarden", 

zoals 'de universaliteit van de mensen

rechten', 'de superioriteit van de libe

raal-democratischc politiekc orde' en 

'het tonen van hulpvaardigheid', waar 

de Nederlandse burgers geen direct ge

meenschappelijk belang bij hebben. 

Deze waarden dicnen schcrp van de 

nationale belangen ondcrscheiden te 

worden-" Zij zijn ondcrgeschikt aan de 

drie door de auteur geselccteerde cle

menten van het nationale hclang. In 

ecn partij, waarin iemand die hct woord 

'moraliseren' gebruikt het risico loopt 

met pek en veren de zaal uit gegooid te 

worden, zijn dcrgelijke clcmenten 'on

zuiver', onrein. 

"Where are we going!" I asked. 

"I don't know," he said. ".Just driuing " 

But this road doesn't _qo anywhm," I told him. 

'That doesn't matter." 

"What docs!" I asked, after a little while. 

".Just that we're on it, dude," In said. 
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Natuurlijk mogen politici waardcn uit

dragen, maar, zo volgt de waarschu

wing: Zij moeten ervoor bcducht zijn 

dit nict te veel in verheven termen tc 

formulcren en bovcndien zal de effecti

viteit extra zwaar in de besluitvorming 

mocten wegen op basis van 'een nauw

gezette kosten-baten-analyse'-' 

De definii.'ring van hct begrip 'nationaal 

belang' en de gevolgen daarvan voor 

hct Nederlandse buitcnlands beleid 

vormcn de kern van het rapport. Het 

bevat daarnaast een beschouwing over 

het gebruik van de term nationaal be

lang in het politieke debat in een aantal 

Ianden, vooral de Verenigdc Staten. 

Schrijver geeft vervolgens een over

zicht van de hczwaren die tegcn het 

gebruik van de term ingehracht kunncn 

worden. Zo wordt onder andere ge

noemd dat de term vaag zou zijn, dat 

zij kan worden misbruikt voor partijpo

litieke doeleinden, dat zij achterhaald 

zou zijn, of morcel verwcrpeliJk, of niet 

in overeenstemming met liheralc begin

selcn. De hczwaren die erop neerko

men dat het begrip nict goed hanteer

baar is, worden in het vervolg van hct 

rapport wcersproken. 

Europa 
Een belangrijk argument, namclijk dat 

het vooropstellen van het nationale be

lang als gevolg van de toegenomen in

terdependentie achterhaald is, wordt 

gebruikt in het WRR-rapport 'Europa 

wat nu/H onder het kopje 'Europee'i 

ver'ius Nederlands belang?'. Het ge

schrift van de Teldcrsstichting haalt de 

passage in dat rapport aan, waarin staat 

dat de Europese Unic Nederland de 

mogelijkheid bicdt om, onder erkcn

ning van de onderlinge alhankclijkheid, 

acticf met andcren de omstandigheden 

mee te be'lnvloeden waar ons land al-
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ken gccn grccp op hcdt. Door Jigging, 

vcrwcvcnheid en de aard van de pro

hlcmcn is crop steeds mindcr tcrrcincn 

nog sprakc van ccn wcrkclqkc nationa

lc autonomic "Nict ovcrdracht en ver

lics aan socvcrcinitcit i'> aan de orde," 

zo stclt her WRR-rapport, "maar het 

collcctid hcrnemen van invloed en cen 

grccp op ontwikkclingcn, die ook de 

grootste Lid-Staten individueel hehben 

vcrlorcn.'''! 

Dezc overweging vermag Van Schie 

nict tc ovcrtuigen. Hij doet dcze ont

wikkcling van tocnemende onderlinge 

afhankclijkhcid af met de opmerking 

dat hct nog nict op grote schaal heeft 

gclcid tot vcrzwakking van de nationa

lc loyal i tci t sgevoclens. En daarnaast 

vermocdt de auteur- hij is hier mcrk

baar voorzichtigcr- dat de relevantie 

van het nationak belang "door de toc

gcnomen contactcn over de grens heen 

en de onderlingc vcrvlechting wei een'> 

ecrdcr (kanJ zi)ll vcrgroot dan vcr

klcind ... 11' Daarbij gaat de schrijver er

van uit dat de belangcn van de burgers 

in de ccrstc plaats via hun nationale re

geringcn behartigd worden. De toene

mendc samenwcrking binnen de 

Europese Unie (het mag in dit rapport 

gccn intcgratie heten, die term i'> in de 

VVD kennclijk ook onrein geworden) 

moet dienstbaar blijven aan de nationa

lc bclangcn van de dcclncmcnde lan

dcn.11 Het geschrift gaat er voor het 

gemak vanuit dat de natll)nalc belangen 

van de declncmendc Ianden overeenko

mcn met de belangen van de burgers 

van Europa. 

Hct CDA, altham hct Wetcnschappc

lijk ln,tituut dat voor die parti) werk

zaiJnl i"i, guat van ccn andere aannamc 

uit. In hct recent ver<,chenen rapport 

'Waarhcid en waardigheid; civil <,ociety 

CIJV !11.% 

en samenwerking in Europa' wordt het 

volgende aanbevolen: "Het dienen van 

de burger, met zijn of haar idea len, dro

men, belangcn, bandcn met anderen, 

tekortkomingcn en zwaktes, zou het 

hoofddoel moeten zijn van de Europesc 

integratie. De burger is als verantwoor

delijk persoon in politick opzicht het 

beste gediend met een democratisch 

politick systeem onder de hecrschappij 

van hct rccht, waarin de mensenrcch

ten worden gerespecteerd Dit geldt 

niet aileen voor de nationalc staat, maar 

ook voor de Europese Unie, die is gaan 

beschikken over publiek gczag "12 

De VVD mag zich ovcrigens 

r: 

c 
0 

uiterst gelukkig prijzen dat 

13ondskanselier Kohl zich in 

Europa door meer laat leidcn 

dan door het zuivere natio-

Waarden zijn in het 

nationaal belang. 

nale belang, zoals dit in hct geschrift 

van de Teldersstichting gedehnieerd 

wordt. Historisch besef en de wil de 

bewegingsvrijheid van de 13ondsrcpu

bliek bewust en stelselmatig in te per

ken in hct kadcr van Europcsc inte

gratie zijn niet anders te verklaren dan 

uit de onderschikking van het Duitse 

nationalc be lang aan de hogcre waarde 

van vrede op het continent. 13ondskan

sclier Kohl zci begin dit jaar in Leuven: 

"De politick van de Europcsc eenwor

ding is in werkelijkheid een vraag van 

oorlog en vrcde." De heer Bolkestein, 

die zich heeft voorgenomen ertoe biJ te 

dragen dat de Ncderlandsc buiten

landsc politick met meer gevoel voor 

Rwlpolitik gevoerd wordt, lcgde dit uit 

als cen dreigement. Volgens de fractie

voorzitter van de VVD zou de uit

spraak van de Bondskanselier neer zijn 

gekomen op: de integratie van Europa 

moet lopen zoals wij willcn, anders 

komt er oorlog met de 13ondsrepu

bliek.1' Zou de VVD ccn hlinde vlek 

hehben voor de mogelijkhcid dat natio-
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nale bclangcn voor sommigen in het 

Iicht van waarden worden beoordeeld) 

Oak een erkend realist als Henry 

Kissinger meent dat ccn systeem van 

machtsevenwicht, waarin staten hun 

nationale belangcn volgen, aileen kan 

functioneren op basis van gedeelde 

waarden. Hij neemt het internationalc 

systeem ten voorbeeld, dat begin ne

gentiende eeuw in Europa tot stand 

kwam, en dat de langste periode zonder 

grotc oorlogen op het continent inluid

de. Het werd val gens Kissinger geken

merkt door cen combinatie van lcgi

timitcit en evenwicht, gedeelde waar

den en buitenlands beleid dat uit was 

op machtsevenwicht. 

Over de peri ode die nu is aangehroken 

schrijft Kissinger: "011e um o11ly !JofJe that 

something akin to the Mettemich system evol

Pes, Ill whiciJ a halm1ce of po!Per is reinforced 

l1y a shared se11se of Palues. And n1 the modem 

age, these odues would !Jape to be democra

tic.'' 14 

De afwezigheid van de disciplincrende 

werking die v66r 1989 uitging van de 

Oost- Westtegenstell ing plaatst staten 

voor de verleiding meer dan voorheen 

hun beleid op hun nationale eigenhe

lang te baseren. Het pleidooi van de 

Teldersstichting geeh toe aan die ver

lciding. Het haakt in op een uiterst ris

kante tendcns en het is de vraag of dat 

wei in het Nedcrlandse belang is. Is hct 

in ons belang dat grote mogendheden 

als Duitsland en Rusland zegeviercnd 

uit de 'stnu]_qlcfor mastery i11 Europe' tevoor

schijn komen? Of zou dat niet licver de 

Europcse Unie moeten zijn, waarin de 

nationale belangen van de verschillen

de staten ingebed zijn, en waarin niet 

aileen de kleinerc Ianden, maZtr hoven

dien ook nog eens de Europese burgers 

cen stem hebben? 

Het VVD-rapport gaat hier op een ge

vaarlijke tocr. AI eerdcr heeft VVD-mi

nister Zalm van Financicn de Europa

discussie verziekt door de plotselinge 

constatcring dat Nederland a an contri

butie'> meer betaalt aan de Europese 

Unie dan het aan directe middelen 

weer terugkrijgt. Wat Van Schie in zijn 

rapport doet, is deze uitspraak te veral

gemeniseren tot: "Dit inzicht heeft tc

vens gevolgen voor eventuele financicle 

bijdragen aan internationale samenwer

kingsverbandcn: het nationaal helang 

dicteert dat een regering er zorg voor 

draagt dat het prohjt van de samenwcr

king gelijke tred houdt met de hoogte 

van de contributie."" Wordt dat een 

nieuwc richtlijn voor de VVD) Caat 

die ook gcldcn voor het Nederlandse 

lidmaatschap van het lnternationaal 

Monetair fonds (IMF)) Van de Noord

atlantische Verdragsorgani'>atic (NA

VQ)) Van de EBRD (Europese 13ank 

voor Herstel en Ontwikkelingj: 

lnhoudelijke opdracht 
Het geschrilt is een VVD-stuk, dat 

tracht aan te tonen dat het vooropstel

len van het nationale helang uitstekend 

past in de liberale traditie. De wereld

gemeenschap is in die redenering opge

bouwd uit <,Iaten bcvolkt door llldi

viduen die b1nnen hetzeltde politieke 

vcrhand wensen samcn te Ieven. In de 

staat hebben deze individuen ce11 ins

trument om voor hun gczamenlijke be

langen op te komcn. De hootdstroom 

van liberale politici ziet het als zijn taak 

om in de buitenlandse politick op tc ko

men voor het nationale bclang van het 

cigen land. Het voorthestaan van de 

staat is uiteindelijk gcen belang op zich, 

maar onderworpen aan de wil van de 

ovcrgrote meerderheid van de burgers. 

Aan de uolonte gcncrale wordt door de 

liberalen de verdediging van het natio-
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mlc hclung ontlccnd, ".. de drijfveer 

die individucn in het contractdenken 

crtoe hrengt een -.taat op te richten: het 

verschaffen van veilighcid" "' Dat is 

niet immorcel, aldus Van Schie: "Het 

houwcn uun ccn intcrnutionulc rcchts

ordc, de inzet voor de mensenrechten 

en de overdracht van middclen aan ar

mc mensen in ontwikkelingslanden vin

dcn hun hcgrenzing in hct Ncdcrlandse 

helang, cen staat die dat belang niet 

Iunger voorop stelt handelt ten opzich

te van zijn burgers immoreel."tc 

!n de visie van hct VVD-gcschrih is cr 

gecn uitgangspunt dut uitstijgt hoven 

de wil vun de verzamelde individuen. 

Aun 111 /)tell, 11i lllililrc is hun nationalc he

lang ondcrgcschikt Wij vindcn dut een 

hcrkenhare, maar gevaarlijke stellingna

me. Wunt zijn hcschenning vun de fy

'iteke veiligheid, he-;cherming van de 

rechtsorde en hcvordcring van de cco

nomischc hclangcn wcrkelijk doelcn 

van de hoogstc orde in de buitenlandse 

politickc Het is belangrijk om zich te 

hcrinncren dat hescherming van defy

sickc vcilighcid, handhuving vun latP 

<111d or,!n en bcvnrdcring van een kapita

listischc economic de kern vun hct 

programma van de ideologie van dena

tionulc veiligheid uitmaukten. zoals die 

begin Jurcn tuchtig nog in Latijns 

Amerika ol Zuid Afrika heleden wer

den. Nu tritcht de VVJ) in huar streven 

de aunhang tc vcrbrcclen veel icleecn 

van andcrcn in haar cigcn vi-,ic op te 

ncn1cn. l\1uur wiJ willcn er nict van uit

gaJn, dar zij ook n1aar cnig~zin<.; in die 

richting zou willcn verschuiven. 

Wii zijn cr in het C:DA dun ook van 

ovcrtuigcl clat uitcindelijk de kwaliteit 

van hct <,taJtwcrhund en de mate WJJr

in hct aan zijn inhoudelijke opdracht 

volcloct van hoger orclc ziJn dan de 

( J)V J()(j(J 

hescherming van de uiterlijke kenmer

ken. Om de toespraak ter gelegenheicl 

van de opening van het Acaclemisch 

jaar van CDA-fractievoorzitter Ennelis 

Heerma aan te halen: het is ons eercler 

om de inhoucl clan om de vonn te cloen. 

De kwaliteit en de opclracht van het 

staatsverbund worden ontleencl aan het 

beginsel van de publieke gerechtigheicl. 

Deze vertegenwoorcligt een waarde, die 

zin gecft Jan constructies als het staats

verband. Een waarde, die erop wijst dat 

macht ten dienste hoort te staan van 

recht; dat veiligheid, staatsinstellingen 

en cconomische ontwikkeling instru

mentcn zijn om mcnsen tot hun recht 

te Iaten komen. Het nationale belang 

kun aileen hegrepen en gedefinieerd 

worden in het Iicht van waarden. 

Als een hestaand staatsverhand niet 

meer in -.taat is om aan die inhoudelijke 

opdracht tc heantwoorden, komen bur

gers in verzct. Dikwijls weten ziJ de 

werking van de instellingen z6 te corri

gcren, dat deze in kwalitatievc zin ver

beteren. Op die manier kon in Neder

land de parlcmcntaire democratic langs 

de weg der gcleidclijkhcid tot ontwik

kcling komen. Bij tijd en wijle is een 

funclamentele omwenteling noclig, zo

als in 1989 in Midden-Europa hedt 

plaatsgcvondcn Ook kan het v66rko

men dat bepaalde aspecten van de 

staatsopdracht niet meer door een staat 

afzonderliJk bchartigd kunncn worden. 

I)an is .:;arncnwcrking tusscn staten no

dig op de betrdknde deelterreinen. 

Som'i is zelfs samenwerking niet vol

doende en moet er een bijzonderc, bo

vennationale. bestuurslaag in het Ieven 

worden geroepen, zoals in de Furopese 

Unic. Die is op haur beurt evencens 

onderworpen aan de inhoudelijke 

toets die ook voor nationale staten 

gold Democratischc controle door de 
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burgers maakt onderdcel uit van die 

toets. 

"lntcrnationalc samenwerking mag 

geen doel in zicbzelf worden," zo 

meent hct VVD-rapport, "maar moet 

dicmtbaar blijven aan de belangen van 

de deelncmcnde Ianden."" Wij zouden 

zeggen dar ook de bclangen van de 

dcelnemendc Ianden geen doel in zich

zelf mogen worden. En wij zouden 

daaraan toevocgen dat internationale 

samenwcrking dienstbaar moct zijn aan 

de burgers om wie het gaat en die zich 

daartoe vertcgcnwoordigd moetcn we

ten in cen parlemcnl dat op dezeltdc 

schaal operccrt als die van de intcrna

tionale samenwerking. Het wclzijn van 

de burgers mag niet ondergeschikt wor

den gemaakt aan het tocvalligc rcsul

taat van de onderlinge machtsverhou

dingen tussen nationalc staten. 

Wij ziJn binnen hct Wetenschappelijk 

lmtituut gc'impireerd geraakt door het 

concept van de cwil society, zoals dat 

door de vroegere l\1idden- en Oost

Europese dissidentcn is uitgewerkt In 

hun strijd voor democratic en re<,pcct 

voor de mcnsenrechtcn haddcn zij het 

volgcnde heel helder voor ogen: Een 

regering die in interne aangelegenhc

den de menscnrechtcn respectcert, zal 

ook de rechten van andere volken en 

staten in acht nemen. En een regering 

die haar cigen burgers naar willekeur 

behandclt, zal zich ook naar willekeur 

gedragen in haar internationale betrek

kingen. De afwezigheid van interne 

vrede in Midden- en Oost-Europa was 

de oorzaak van de afwezigheid van vrc

de in de internationale bctrekkingcn in 

Europa als geheei.''' 

De auteur geeft met kennelijke instcm

ming ecn citaat van John Lewis Caddis, 

dat luidt dat definitics van hct nationa-

le belang aile lijken neer te komen op 

"the need to uealc 1111 intem,!lional enoiro11111ent 

conducive to the sumiP!ll and flrosJieriHq of the 

natiOn's do111cstic Jllstitut/0115"- 2" Zelf doct hij 

er wcinig mec. Het pa<,t cigenlijk niet 

zo goed in zijn waardenvrijc dcfinitie 

van nationaal belang. En toch: ccn in

lernationale omgcving, waarin de waar

den van democratic, respect voor de 

mensenrcchten, vrcedzame bctrekkin

gen, solidariteit, cconomische ontwik

kcling en cil!il society worden verzckerd, 

is een stcun in de rug voor de fysiekc 

veiligheid van Nederland, de hinnen

landse rechtsorde en de kanscn voor de 

economie. Waarden zijn in het nationa

le belang 

lnderdaad, in het CDA houden wij het 

clement van 'waardcn' in de definitic 

van hct nationale belang Wij gaan het 

'vervuilcn', om in de termcn van hct 

VVD-rapport tc blijven. Wij herinne

ren ons trouwens nog hoezeer de cigen 

achterhan daar prijs op stclt. Denk 

maar aan de amendering van hct ont

werp-verkiezingsprogramma dat in 

199.o verschecn. De artikclen over het 

huitenlands beleid hcgonnen aanvanke

lijk met de stelling dat Nederland een 

open economic hecft en dat hct buiten

lands belcid de voorwaardcn moet 

scheppen voor de gewcnste sociaal

economischc ontwikkeling in eigen 

land. Dat was de achterhan van het 

CDA niet christen-democratisch ge

nocg. Zij wist via massale amcndering 

te hereikcn dat de buitenlandparagrafen 

zouden opcnen met de stelling dat de 

bevordering van puhlicke gerechtig

heid een integraal onderdeel is van het 

huitenlands beleid en hoge prioritcit 

hecft In het definitievc C:DA-program

ma kwamcn het uitbannen van hongcr 

en armoede en het scheppen van om

<,tandigheden waarin mcnsen als verant-
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woordei!Jke personen tot hun recht ko

men en Ianden een volwaardige positie 

kunnen innemen in de wereldecono

mte, b6ven de Nederlandse belangen. 

Mensen serieus nemen 
Het rapport Nationaal belang; Over de 

bruikbaarheid van bet begrip voor een 

liheraal huitenlands beleid' van de 

Teldcrsstichting wil de belangen van 

individuen tot uitgangspunt nernen. 

Daarmee I ijkt het op het eerste gezicht 

burgers serieus te nemen. Zij zouden 

het hcste gediend zijn met een regering 

die in bet internationale verkeer uit is 

op de be.,cherming van hun fysieke vei

ligheid, hun bestuurlijke instellingen en 

hun belangen als producent en consu

ment. Tegelijk zegt de schrijver: "Libe

ralen gaan ervan uit dat de staat zich 

niet op het bereiken van een hepaalde 

invulling van het menselijk geluk rnoet 

richten, maar zich moet toeleggen op 

het verstrekken van de faciliteitcn 

waarmee burgers zelf een gelukkig 

Ieven kunnen ophouwen-"21 Toch gccft 

hij een bepaalde invulling van bet men

seliJk geluk fysieke veiligheid, een de

mocratisch bestel en produceren en 

consumeren. Voor meer hodt de staat 

voor hem niet op te komen. De rest is 

lranje 

Waarom het steunen van de nationale 

economic - bet athrckcn van handel<>

hclcmmcnngcn, en hct openhouden 

van de toegangswcgen tot handelspart

ncrs en de doorgangsroutcs voor het 

(handels)vcrkeer - tot de hardc kern 

van het nationale belang hoort, wordt 

in hct VVD-rapport niet nadcr gemoti

vccrd. Waarsc.hijnlijk, omdat dczc libc

ralcn in de VVD z6 na aan het hart ligt, 

dat dat nict nodig is. De enigc rcden 

die wordt aangcvoerd waarom de VVD 

hande!.,bevordering als derde element 

( llV Ill% 

van het nationale helang noemt is dat 

"dergelijke maatregelen beogen de na

tionale welvaart te verhogen, zonder 

dat ze in bet nadeel zijn van bepaalde 

burgers of economische sectoren"22 

Hct is nog maar de vraag of burgers 

daarmee 'zelf een gelukkig Ieven kun

nen opbouwen'. Als een onderneming 

bet afbreken van handelsbelemmerin

gen aangrijpt om de productie naar an

dere Ianden te verplaatsen is dat wei 

degelijk 'in bet nadeel van bepaalde 

burgers of economische sectoren'. Is 

bet in bet nationale belang, als in Ne

derland het niveau van socialc zckcr

heid of de graad van milieubescher

ming naar beneden moet worden bijge

steld, om als land concurrerend te blij

ven? Niet in de definitie van Van Schie. 

Dat zijn weer die 'onzuivere elernenten' 

die maar liever buiten de discussie ge

houden moeten worden. In dat opzicht 

worden de helangen van de burgers 

niet serieus genomen. 

Zij worden aileen maar beschouwd als 

burgers van de staat en als produccntcn 

en consumenten in de economie. 

1\tcnscn worden in bet VVD-gcschrift 

niet voor vol gezien, omdat andere vor

men van maatschappelijke betrokken

heid als irrelevant voor, als 'onzuivere 

elementen' in, het nationale belang 

worden afgcdaan Als de welvaart ge

dicnd is met exportbcvordering, waar

om zou bet welzijn dan niet gediend 

zijn met bevordering van maatschappe

lijke bctrokkenheidJ BedriJVCtl die cx

porteren zorgen voor werkgelegenheid. 

Vakbonden die samenwerken met part

ncr<> in andere Ianden doen ervaringen 

en inzichten op waardoor zij ook hicr 

sterkcr staan. Kerken zoe ken hun 

oricntatie van nature huiten het staats

verband. Univcr'>iteitcn en onderwijsin-

n 

0 
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stellingen kunnen nauwelijks meer zon

der internationale contacten. De 

rechtsorde in Nederland vraagt ook 

voortdurende kritische begclciding 

door organisaties die internationalc 

netwerken hcbben. De nationale eco

nomie wordt door de regcring onder

steund door de internationaal politieke 

inzet voor hct afbrcken van handelsbe

lemmeringen en de bcvordering van de 

export. Dat is terecht en noodzakelijk. 

Op vergelijkbarc wijzc moet de betrok

ken samenlcving door de regering wor

den onderstcund door de internationaal 

politieke inzct voor ontwikkelingssa

menwerking, de naleving van mcnsen

rechten, de bescherming van het 

milieu. 

Als de lijn van het geschrift van de 

Teldersstichting wordt overgenomen 

door de VVD - en de zegen van de 

heer Bolkestein lijkt het te hebben- zal 

deze partij wei het meest gelukkig zijn 

met het buitenlands beleid zoals dat 

thans door minister Van 1\ticrlo van 

fluitenlandse Zaken gcvoerd wordt. 

Hem wordt, zelfs door D66, verweten 

de mensenrechten ondergeschikt te 

maken aan nationale en economische 

belangen van Nederland. De eigen 

066-achterban is ervan overtuigd dat 

zijn voorgangcrs Kooijmans en Van 

den Broek 'aantoonbaar meer hebben 

gedaan' voor de mensenrechten dan 

Van l\1ierlo 2 ' Ecn opmerking van Van 

Schie is in dit verhand 

Dat hecft nicts te maken 

met de 'export' van waar

den, zoals Van Schie 

rneent. 21 Dat heeft alles te 

maken met internationale 

Zou de VVD een 
veelbetekenend zodra het 

gaat om doelstellingen die 

niet door het nationaal be

lang zijn ingegeven (men

senrechtenheleid, ontwik

kelingssarnenwerking) rnoet 

de effectiviteit van hct bc

leid extra zwaar in de be

sluitvorming wegen. Het 

is een raadsel waarom de 

opdracht tot effectiviteit 

niet juist van toepassing 

zou moeten zijn op het 

punt van de verzckering 

blinde vlek hebben 

voor de 

mogelijkheid dat 
puhlieke gerechtigheid, 

met het recht doen aan ar

men en onderdruktcn over 

grenzen heen, met hct ho

noreren van maatschappe

lijke betrokkenheid en met 

een realistische inschatting 

dat een internationale om

geving die meer hlijk geeft 

nationale belangen 

voor sommigen in 

het Iicht van 

waarden worden 

beoordeeld? 

van gerechtigheid ook ten goede komt 

aan de Nederlandse samenleving, aan 

het nationale helang. Hct is een grove 

rniskenning van de Nederlandse bur

gers om te schrijven, zoals Van Schic 

doct, dat zij daar geen 'direct gemeen

schappclijk belang' bij hebbcn 24 Dar 

rnaken zij zelf wei uit. 1\tensen moeten 

ten voile serieus worden genomen: in 

de ontwikkeling van de democratische 

rechtsstaat, in de sociaal- economische 

ontwikkeling, als betrokkenen in de 

civil society. 

van de fysieke veiligheid, 

de binnenlandse rechtsorde of de inter-

nationale economische betrekkingen. 

Slot 
De auteur heeft getracht te komen tot 

een definitie van het nationalc helang, 

die zo strak is afgcbakend, dat het kan 

dienen als grootste gemene deler "Op 

die wijze zullen weinig Nederlanders 

moeitc hehben met wat zich binnen de 

lijnen van het nationale belang bevindt 

(hooguit zullen er menscn zijn die meer 

binnen die lijnen willen brengen), zo-

(l)V tO·% 



dater waarlijk van een natiomwl (cursi

vering van Van Schie, ThBl hclang kan 

worden gesproken."2<• Het geschrift 

'Nationaal helang, over de hruikhaar

heid van het hegrip voor een liheraal 

buitcnlands beleid' van de Telders

<;tichting is dan ook in ccn patriottisch 

rood-wit-blauw uitgevoerd. 

Als van christen-de111ocratische zijde 

gepoogd moet worden 0111 het natio

nale helang tc ddinicrcn, bicden eerde

re op111erkingen van professor en 

oud-111ini<;tcr van Buitcnlandse Zaken 

Kooij111ans cen goed aanknopingspunt. 

In het CDA-Jaarboek 1994-1995 schrecf 

hij dat dit aan de ene kant inhoudt het 

scheppen van zo gunstig mogelijke 

voorwaarden in de internationale ver

houdingen 0111 de Ncdcrlandse sal11en

leving naar eigen inzicht overeen

komstig de waardcn van publickc ge

rechtigheid in te richten. Maar tegelijk 

omvat het de effectieve inzet voor een 

intemationale o111gcving waarin meer 

sprake is van respect voor de mensen

rechtcn, democratie, beginselen van de 

rechtsstaat, economische en ecologi

'>che ontwikkeling Ook dat is in hct 

helang van de Nederlandse samenle

ving. Andersom is hct van bclang voor 

de internationale rechtsorde dat cr sta

ten zijn die zich voor die doelstellingen 

inzetten_ 2c 

De grootste gemene deler, die Van 

Schie in het geschrilt van de Tclders

stichting pre-,enteert, is van principieel 

andere strckking Het kan zijn dat een 

beleid gebaseerd op nationaal belang en 

ontdaan van onrcine ele111enten de 'zin

delijkc burgerheren' in de VVD aan

spreekt Ons in icder gcval niet. 
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