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Nederland mag bevorderen dat waarden die in onze maatschappij 

worden gedeeld ook elders ingang vinden. Maar daar zitten gren

zen aan. De Nederlandse belangen mogen nooit het onderspit del

ven en het buitenlands beleid moet effectief zijn. 

E 
en plcidooi om in hct buiten

lands beleid onze nationale be

langen voorop te zetten lijkt 

vreemd tc zijn aan het 'natio

nale karakter' van Nederland, altham 

indien we ervan uitgaan dat dat natio

nale karakter blijkt uit de opvattingen 

die in politick Den Haag hcersen. In dit 

land wordt een dergelijk pleidooi dan 

ook zelden gehouden De 

enkeling die het waagt het 

nationaal belang hoog in 

het vaandel te hijsen, kan 

op scherpe terechtwijzin

gcn in ccn verontwaardig

dc toonzctting rekcncn. 

De terechtwijzingen wor

den dan ongevccr als volgt 

ingeluid: wellicht doen en

kele grotere mogendheden 

aan ordinaire bclangenbc

hartiging, maar Nederland Drs. PG.C 
laat zich door 'hogcrc' waardcn- de in

ternationale rechtsorde, het opkomen 

voor de mensenrechten en de hulpver

lcning aan arme menscn - inspireren, 

en zo hoort het ook. 

In het vorige nummer van Christen 

Democratische Verkenningen gaf 

Th.B.FM. Brinkcl ccn uitvocrigc be-

spreking van de door mij geschreven 

publicatie van de Teldersstichting 

Nationaal belang Over de bruikbaar

heid van het begrip voor een liberaal 

buitcnlands belcid' De rccensic ricp 

een vertrouwd gcvocl or Bij mij, om

dat de reactie zo typisch Ncderlands 

was. En waarschijnlijk bij veel lezers 

van Christen Democratisch Vcrkcnnin

dacht. 

gcn voorzover zij hun op

vatting bevcstigd zagcn 

dat waarden en normen 

niet aan de VVD kunnen 

worden tocvcrtrouwd. Het 

is maar goed dat het CDA 

met de notie van 'publickc 

gcrcchtigheid' zijn positie 

zo duidelijk markccrt ten 

opzichte van de 'kale' libe

rale belangcnbehartiging, 

heeft menig lezer van dit 

blad vermocdelijk ge-

Nu de rcdactic van C::DV zo vriendelijk 

is mij ruimtc tc verschaften om op 

* Dil 11rtikrl is m1 rwctir of> de Paiscoop 'De 

VVD c11 hct natioll!lal bclmuj' 111 hct oktohcr-

11!1lllmcr 1)(111 Christen Dcmocmttschc VerkCll-
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Hrinkel'> recen5ie te reageren, zal ik 

eer5t enkelc correcties aanhrengen op 

het vertekcnde beeld dat Brinkel van 

hct geschrilt gat. Vervolgens reageer ik 

op enkelc passages van zijn betoog. 

Waar het nationale belang uit 
bestaat 
Het nationaal belang bestaat volgcns 

het geschrih van de Teldcrsstichtmg uit 

de volgende elementen: 

hct verschaften van veilighetd aan de 

burgers en hct bcwaren van de intc

gritcit van het grondgebied waarop 

hun staat i.., gevestigd, 

2. de hcscherming van de fundamcntcle 

waarden waarop de samenleving 

driJft binnen de eigen grenzen, waar

toe hct voortbestaan als vrijc, plura

li-,ti-,che gemeemchap met demo

era ti..,chc beslu i tvonn i ngsprocedure<., 

e'>Sentieel is; 

3. hct bcvordercn van de cconomische 

helangen van hct land door het 

scheppen van een omgeving waarin 

en hct vcrstrckkcn van de facilitciten 

waarmee burgers de welvaart kunnen 

verhogcn. 1 

In hct gcschrift wordt gesteld dat het 

nationaal helang in 'zijn meest zuivere 

vorm' uit deze clementen is opge

houwd. Het uitdragen van hepaalde 

waardcn buitcn onzc grcnzen, wordt 

expliciet nict als nationaal belang aan

gem~rkt l:lrinkel vermeldt het hoven

staandc in zijn recetlstc wei, maar in 

zijn wcergave worden cnkcle a<>pccten 

vcrvormd. 

Ten ecr<>te lcidt llrinkcl uit hct feit dat 

ik hct nationaal belang terugbreng tot 

'zip1 meest zuivere vorm', af dat ik ele

mentcn die erbuitcn vallen al5 'onrcin' 

beschouw2 Hij wekt op die wijze de 

'>uggestie dat waarden als mensenrech

tcn en hulp aan armcn elders in de we-
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reid, in het geschrift van de Telders

stichting worden verworpen. Dit is nict 

het geval. Te vrezen valt dat Hrinkel het 

slachtofler is geworden van zijn cigen 

moraliserende benadering van het on

derwerp lk heb het woord 'zuiver' strikt 

neutraal gehanteerd - zoa!., een schei

kundigc dat doct- in de bctekcnis van 

'vrij van allcs wat cr niet in behoort' 

Naar het woord 'onrcin' zal men in mijn 

geschrilt vergeefs speuren. Brinkel had 

kunnen weten dat het woord 'zuiver' in 

ncutralc zin wordt gebruikt, omdat het 

in 'Nationaal belang' met een a!ledaags 

voorbeeld wordt geillustreerd: wie de 

uitecnlopende werking van wodka en 

van jus d'orange wil bestuderen, doet er 

goed aan dat niet te doen door middel 

van hct nuttigen van een screwdriuer. 1 

Hiermee is echter geenszins gezegd dat 

een van be ide bestanddelen 'onrein'- of 

'onsmakelijk'- zou zijn 

Ten tweede versmalt Hrinkelmijn twee

de clement uit de dcfinitie van het na

tionaal belang tot 'handhaving van latP 

1Wd order', om hicraan ecn beschouwing 

te koppelen over bedenkelijke regimes 

in Latijns-Amerika en Zuid-Afrika die 

tot voor kort met het nationaal belang 

schermden om elke oppositie de kop in 

te drukken. 1 Hoe onzinnig die koppe

ling is blijkt reeds bij nalezing van mijn 

lctterlijke omschrijving van het twecdc 

element van het nationaal belang. Dan 

hlijkt tcvcns dat - anders dan Hrinkel 

bcwccrt'- de in hct geschrift Nationaal 

belang' gegeven definitie niet waarden

vrij is. Aileen: het gaat in deze dehnitie 

allereerst om waarden die van toepas

sing zijn op onzc eigen maatschappij 

In het geschrift is gepoogd een niet uit

sluitcnd voor libcralen acceptabelc in

vulling aan het begrip 'nationaal helang' 

te geven, door de grootste gemene de

ler te zocken. Uit gcen van de reacties 
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kan ik afleiden dat de poging is mislukt. 

Niet voor niets vroeg Heldring zich a! 

af wie het oneens zou zijn met de door 

mij opgesomde elementen.'' En ook van 

Brinkel verneem ik geen bezwaren, af

gezien van hetgeen hij te berde brengt 

tegen hct eerst door hemzelf misvorm

de tweede element van mijn definitie 

van nationaal belang. llrinkels bezwaren 

richten zich niet tegen wat wei onder 

de door mij gegeven definitie valt, maar 

tegen wat erbuiten is gelaten. Wanneer 

waarden als de internationale rechtsor

dc, de· mensenrechten en de hulpverle

ning aan arme mensen in ontwikke

lingslanden niet als kwesties van natio

naal be lang worden aangemerkt, is daar

mec nog niet gezegd dat aan zulke 

waarden geen rol in het buitenlands hc

lcid wordt toegekend Letterlijk staat in 

het geschrift dat het 'geenszins betekent 

dat Nederland moet afzien van het be

vorderen dat waarden die breed in onze 

maatschappij worden gedeeld, ook el

ders ingang vinden' 7 

Grenzen 
Daar zitten echter grenzen aan. De eer

ste grens is dat de Nederlandse belan

gen nooit het onderspit mogen delven. 

Wie dit niet vanzelfsprekend vindt, be

denkc hoe zijn of haar reactie zou zijn 

als Nederlandse belangen wei wcrden 

opgeofferd aan 'hogere' waarden. Stel 

dat de Verenigde Staten hun achter

stallige contributie aan de Verenigde 

Naties definitief niet zouden betalen. 

Hoe zou de CDA-buitenlandwoord

voerder reageren als Van Mierlo na een 

beraad vanuit New York in Nederland 

arriveerde met de mededeling dat ons 

land 'in het belang van de internationa

lc rechtsorde' het gat in de VN-begro

ting gaat dichten? 

De tweede grens is de effectiviteit van 

het belcid. Oat zit hem niet aileen in 

het gegeven dat Nederland onmogelijk 

de lasten van de gchele wereld kan lor

sen, maar ook in het maar al tc vaak 

veronachtzaamde feit dat rcgeringen in 

tal van andere Ianden onze 'verheven' 

doelstellingen niet delen, ook a! bewij

zen ze er lippendienst aan, en het er

achterliggende wereldbeeld eenvoudig

weg niet begrijpen. Het creeren van 

een gemeenschappelijke rechhorde 

met andere Ianden heeft aileen kans 

van slagen als het is gcbascerd, om 

nogmaals Kennan aan te halen, " .. upo11 

real commu11ity of interest and outlook, 1Phich is 

to he found only among limited groups of 

_go11ernmcnt, tmd not upon the abstract forma

lmn of tmiuersal intemationc!l law or inlema

tional onJcmization" s 

Drietal kanttekeningen 
Tot slot nog een drietal kanttekeningen 

bij bepaalde passages uit het artikel. 

Allereerst Brinkels stelling dat memen 

die uitdrukking willen geven aan hun 

betrokkenheid met mensen elders, niel 

~erieu<..: \\'ordcn gcnon1en WJnr:c.:r vo<~r

rang aan het nationaal belang wordt gc

geven. llrinkel wijst op vakhonden, 

kerkcn en onderwijsinstellingcn die sa

menwerken met partners in andere ian

den.'' Welnu, er is in beginsel natuurlijk 

niets op tegen dat deze instellingen, of 

afzonderlijke individuen, dergelijke ac

tivileiten ontplooien. Noch hoeft ie

mand crvan weerhouden te worden om 

zichzelf volledig weg te cijfcren en zich 

tc wijden aan het dienen van anderen 

of van welk fraai doe! dan ook. Het is 

aileen niet aan de staat om dat te doen. 

Om concreet le worden: ik kan de be

slissing van iemand om naar een oor

logsgebied als Burundi te trekken in de 

hoop een bijdrage aan vrcde lc leveren 

volkomen respecteren, maar dat here

kent niet dat de Nederlandse staat er 

militaircn naar toe moct sturen. 
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Een tweede opmerking geldt llrinkels 

opvatting dat het gevaarlijk is wanneer 

staten hun be kid op het nationale ei

genbelang (gaan) baseren. 111 ln deze ge

dachtegang zijn waarden per definitie 

goed en pacificerend, terwijl belangen 

als kwalijk en oorlogbevorderend wor

den beschouwd. In werkelijkheid is het 

beeld genuanceerder. Uuitsland vormde 

een heel wat geringer gevaar voor 

Europa to en het onder Bismarck het ei

genbelang voorop stelde, dan toen het 

in de twintigste eeuw crtoe 'lver ging 

het cigen wereldbeeld aan andere Ian

den op te leggen In het verleden heb

ben tal van Europcse vorsten hun best 

gedaan 'chri<;telijke waarden' met het 

zwaard te verbreidcn. Er was zeker 

mindcr hloed gcvloeid wanneer ze zich 

!outer tot hun eigen belangen hadden 

hepaald. 

/'v1ijn derde en laatste opmerking betrcft 

de passage over de Europese integratie. 

Brinkel zou het een kwalijkc zaak vin

den a is de mate van Europese integratie 

alhankelijk werd gemaakt van de natio

nalc loyaliteitsgevoelcns van de burgers 

in de verschillende lidstaten. Hij meent 

te weten dat verdergaande Europese in

tegratie een noodzaak is, en denkt dat 

het voldocnde is wanneer het Europees 

Parlcment namens de burgers controle 

op Commissic en Raad kan uitoefe

ncn.11 lk vind het vcrbijstcrend om van 

iemand die bewcert zich druk te maken 

over de vraag of mensen serieus worden 

genomen, te vernemen dat zij zich niet 

hcbben tc bemoeien met het niveau 

waarop voor hen rclevante beslissingen 

worden genomen. Bovendien is het 

vrcemd dat iemand die stelt dat hct 

hem meer om de inhoud dan om de 

vorm te doen IS 12 , vindt dat de burgers 

zich maar tevreden moeten stellen met 

een formelc democratische dekking. 

Uoet hct dan niet ter zake dat de over-
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grote meerderheid van de burgers in de 

diverse lidstaten van de Europese Unie, 

er blijk van geeft zich niet door Euro

parlcmentariers maar door nationale 

parlcmentariers vertegenwoordigd te 

voelenJ Of mogen we ons van Brinkel 

helemaal niet bekommercn over de 

vraag wie voor de he Iangen van de bur

gers opkomenc 

Drs P. c; C va11 SciJie is wetemchappelijk 

mcdetPakrr Ptm de Prof. mr. B.M. Teldersstich

tmq, het tPelemchaflflelijk im!ituut tf11 hehoeve 

van de VVD 
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Forum 
In deze rubriek passen kortere bij

dragen waarin kort en krachtig argu

menten gegeven worden voor een 

bepaalde opvatting. Bijdragen zijn 

welkom die in niet meer dan 2000 

woorden een prikkelende kwestie 

neerzetten. llijdragen die discussie 

uitlokken verdienen de voorkeur. 
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