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J. T. HOEKEMA 

Nationaal belang en buitenlands beleid* 

Nationaal belang 

In een politicologisch vaktijdschrift 1 trof ik kort 
geleden het opmerkelijke gegeven aan dat opeen
volgende Nederlandse ministers van Buitenlandse 
Zaken vanaf 1972 slechts 33 maal tegenover de 
Staten-Generaal het begrip nationaal . belang 
hebben gebruikt, terwijl de Belgische minister dat 
aantal ruimschoots in één kamerdebat overtrof. 
Een dergelijke constatering roept een paar be
langwekkende vragen op: waarom die spaar
zaamheid bij het zich beroepen op het nationale 
belang, met als voorafgaande vraag ofhet in casu 
gaat om een terughoudendheid om het nationale 
belang als nastrevenswaardige doelstelling in het 
buitenlands beleid te beschouwen, of slechts om 
een zekere schroom daar openlijk voor uit te ko
men. Voorts rijst de vraag of en wat er aan die 
terughoudendheid c.g. schroom zou moeten ver
anderen, en tenslotte zou - met de nodige be
scheidenheid - gekeken moeten worden of D'66 
hier een rol zou kunnen spelen. 

Het lijkt wel on-Nederlands er ronduit voor uit 
te komen dat het behartigen van het nationale be
lang, of anders gesteld: het bevorderen van het 
Nederlandse welzijn in zijn betrekkingen met het 
buitenland een zeer voorname. zo riiet de be-

• Dit artikel is op strikt persoonlijke titel geschreven. 

langrijkste doelstelling vormt van het buitenlands 
beleid. Naar mijn overtuiging is hier - antwoord 
op bovengenoemde prealabele vraag - eerder 
sprake van een aarzeling of onwil met zoveel 
woorden te erkennen dat het Nederlandse bui
tenlandse beleid mede door deze doelstelling 
wordt gemotiveerd. In feite is dat immers wel het 
geval, hetgeen niet wegneemt dat er ook belang
rijke idealistische doelstellingen en tendenties in 
ons buitenlands beleid herkenbaar zijn. 2 Dat be
leidsdoel strookt overigens met wat algemeen als 
rationeel gedrag van staten wordt gezien. 3 

Over de oorzaken van dit, met enige kwaad
willendheid als enigszins hypocriet aan te duiden 
'camouflage'-gedrag kan men niet anders dan 
speculeren. Speelt ons calvinisme hier mee, of het 
al vermelde idealisme waardoor wij al snel ge
neigd zijn al onze beleidsdaden door een roze bril 
te zien van liefdadigheid en bekommernis met 
een betere wereld? Is de 'binnenlandisering' van 
de buitenlandse politiek met zijn nadruk op mo
rele aspecten van pakweg de laatste 15 jaar een 
bepalende factor? Het eenvoudigste en ook het 
meest voor de hand liggende antwoord is dat hier 
een combinatie van deze factoren aan het werk 
is. Ik denk daarbij vooral aan het volgende. De 
calvinistische preoccupatie met geweten en wroe
ging, de sterke idealistisch-moralistische traditie 
die zowel in het vooroorlogse neutralisme ('Ne
derland als lichtbaken in de donkere wereld ', 
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zoals premier De Geer eens zei) als in de zeer 

actieve naoorlogse opstelling tot uitdrukking 
kwam en de omstandigheid dat een Bz-minister 
evenzeer - zo niet meer - rekening moest houden 
met kamermoties over allerhande wenselijkheden 

als met de internationale realiteit. 

Vrijblijvend 

Er is in Nederland, ook in het publieke debat, 
nauwelijks sprake van een nuchtere, zakelijke 
analyse van het beleid, de relatie tussen het na te 
streven doel en de te gebruiken middelen en de 
plaats van het nationaal belang daarin. Uitzon
deringen als - onvermijdelijk - Heldring daarge
laten. Brands citeert in de feestbundel n.a.v. diens 
afscheid Heldring zelf in één van de 'Dezer-Da
gen': 'De Nederlandse kleine luiden ... hoeven 
zelden of nooit de consequenties van hun verbaal 
beleden beginselvastheid te dragen' . 4 Met dat 
citaat raken we aan een additionele oorzaak van 
de ondergeschiktheid van het begrip nationaal 
belang, verwant aan het al genoemde primaat 
van de binnenlandse politiek: de vrijblijvendheid. 
Waar op het terrein van de binnenlandse politiek 
politieke beslissingen zich veelal direct in finan
ciële en andere tastbare gevolgen laten vertalen, 
is dat op het gebied van de buitenlandse politiek 
veelal minder het geval. Behalve de politieke ach
terban en een in aantal en invloed zeer uitge
groeid netwerk van actiegroepen die vrijwel de 
gehele wereld bestrijken ('Er bestaan actiegroe
pen voor welhaast elke vierkante kilometer bui
tenland', zoals An Salomonson onlangs in NR

cf Handelsblad schreef) zijn er weinig andere fac
toren die op (parlementaire) beleidsmakers rem
mend zullen werken. Dat is anders voor de be
leidsuitvoerders: de Amerikaanse ambassadeur 
staat nu eenmaal bij BZ op de stoep om zijn be
klag te doen en niet bij vertegenwoordigers van 
de Kamermeerderheid die de motie aannam. 

~-- --

Datzelfde geldt voor de diplomaten, verantwoor

delijk voor het uitvoerend werk ter plekke: zij 
ontvangen de fiolen van toorn over de vermeende 
selectiviteit van Nederland over de mensenrech

ten. Natuurlijk heeft de regering een eigen ver
antwoordelijkheid en kan zij van haar kant har
de, maar moeilijk meetbare factoren als Neder
lands positie en geloofwaardigheid in samenwer

kingsverbanden als EG en NAVO in het geding 
brengen, maar in de binnenlandse politiek met 
'haar hang naar wereldverbetering, alsmede haar 
voorgewende afkeer van macht en eigenbelang -
een vies woord', Brands) leggen deze argumenten 
het vaak af. 

Wanneer men de buitenlandse politiek of beter 
gezegd het bedrijven daarvan zo bekijkt, dan ver
valt men al gauw in een al dan niet heldringiaans 
cynisme of realisme. Dat beoog ik zeker niet met 
mijn beschouwing. Er is namelijk een middenweg 
- dat klinkt al heel D'66-achtig - tussen het on
bekommerd najagen van het eigenbelang, bij 
wijze van spreken tot en met het leveren .van wa
pens waar die, voor welk doel dan ook, worden 
gevraagd of een naïef soort idealisme waarmee 
men in de grimmige buitenwereld van een koude 
kermis thuiskomt. 

Twee hoofddoelstellingen 

Men kan de 'realistische' doelstelling van de be
vordering van het nationale Nederlandse belang 
als hoofddoelstelling stellen naast de meer idea
listische doelstelling van het streven naar een in
ternationale rechtsorde (een vreedzamer, veiliger 
en rechtvaardiger wereld ). Uit die tweede hoofd
doelstelling kan men verschillende subdoelstellin
gen afleiden zoals de wapenbeheersing, de ont
wikkelingssamenwerking of - ruimer gezien - een 
verbeterde Noord-Zuid-verhouding, het opko
men voor de mensenrechten, de oplossing van de 
regionale conflicten, zoals die in het Midden-
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Oosten, etc. De eerste hoofddoelstelling kan ve

lerlei vormen aannemen, van handelsbevorde
ring en het goed op peil brengen en houden van 
bilaterale relaties (in de publiciteit nauwelijks 

belicht, maar in de praktijk van het werk van de 
uitvoerders een belangrijk onderdeel) tot en met 
een verhevener doel als het beschermen van het 
Nederlands grondgebied tegen buitenlandse 

agressIe. 
Die beide hoofddoelstellingen hoeven niet met 

elkaar te botsen, integendeel, zij kunnen elkaar 
vaak aanvullen of versterken. Zo valt, althans in 
de opinie van een grote meerderheid van de Ne
derlandse bevolking, in het garanderen van onze 
vrijheid en veiligheid in NAvo-verband het eigen 
belang samen met het wijdere belang van het 
bewaren van de wereldvrede door een beheersing 
van het Oost-West-conftict. Omgekeerc\ is het 
streven naar een internationale rechtsorde ook 
een Nederlands belang. Het begrip nationaal be
lang hoeft dan ook niet per definitie een beperkte 
uitleg te krijgen. Een ander in Nederland altijd 
wat gevoelig voorbeeld: een zeer aanzienlijk deel 
van onze ontwikkelingsgelden komt direct of in
direct ten bate aan ons eigen bedrijfsleven in de 
vorm van orders, etc.: onder het beleid van mi
nister Pronk ongeveer 80% , thans ongeveer 
60% .5 Zo vloeien idealisme (hulp aan de derde 
wereld ) en het behartigen van het eigen (econo
mische) belang in fraaie harmonie samen. 

Zou het tekenend zijn voor Nederland dat wij 
daar altijd zo moeilijk over doen terwijl het in 
ons omringende landen geen enkel probleem is 
de relatie tussen ontwikkelingssamenwerking en 
de nationale belangen te leggen? (Een interessan
te bijkomstigheid is dan nog dat onder de 'linkse' 
minister Pronk het 'terugverdieneffect' veel gro
ter was, maar dat het daaraan refereren welhaast 
taboe was, terwijl de publieke discussie nu ein
delijk op gang komt onder een 'rechtse' minister, 
terwijl er sprake is van een geringer 'terugver
dieneffect' .) 

Aldus beschouwd, hoeft er derhalve niet al te 

veel te worden gevreesd voor een te grote tegen
stelling tussen het realisme van de eerste, de be
vordering van het nationaal belang, en het idea

lisme van de tweede hoofddoelstelling, de bevor

dering van de internationale rechtsorde. Anders 
gesteld: de conservatieve versus de progressieve 
inslag van het beleid. Bij het woord conservatief 

moet dan niet zozeer worden gedacht aan de 
gangbare betekenis van keuzes aan de rechter
kant van het politieke spectrum, maar aan een 
meer letterlijke betekenis, nl. het 'behouden' van 
de Nederlandse samenleving tegen agressie van 
buiten. Heldring noemt dit zelfs terecht 'de eerste 
taak van de Nederlandse staat' en tevens 'een in 
wezen conservatieve taak', 6 die echter 'progres
sieve, zelfs revolutionaire beleidsdaden' niet uit
sluit. Ongetwijfeld tot geruststelling van velen 
voegt hij daaraan toe: 'Voortbestaan en welzijn 
van de gemeenschap kunnen gediend zijn met 
een zeer links beleid'. 7 

Spanning en afweging 

Dat klinkt allemaal haast te geruststellend om 
waar te zijn. De werkelijkheid voor wat betreft 
de harmonie tussen het idealisme van de betere 
wereld en het realisme, en van het eigen belang 
lijkt mij toch genuanceerder te zijn. Ook al is die 
scheiding minder groot dan menigeen denkt en 
liggen de genoemde hoofddoelstellingen van het 
buitenlands beleid vaak in elkaars verlengde, er 
kan toch ook wel degelijk spanning optreden. 
Daar zijn voorbeelden van te over. Zou het na
laten van inspanningen ten gunste van een ver
betering van de mensenrechtensituatie in land x 
of althans het meer discreet opereren terzake, on
ze exportpositie aldaar niet kunnen bevorderen? 
Met rechts autoritaire regimes kan heel plezierig 
handel worden gedreven, en als zij nu ook eens 
- denk aan het bekende onderscheid van me-
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vrouw Kirkpatrick tussen rechts-autoritair en 

links-totalitair - aan de goede kant, nl. tegen het 
communisme, staan? Moeten bij de keuze van 
concentratielanden in het ontwikkelingsbeleid 
politieke keuzes meespelen? Is Indonesië vanuit 

politiek-economisch gezichtspunt niet een veel 
belangrijker land dan Boven-Volta, en moet di:: 
hulpinspanning niet mede op grond daarvan 

worden bepaald? 
Een ondubbelzinnig antwoord op de vraag hoe 

de afweging tussen eigen belang en idealistische 
doelstellingen in het Nederlandse beleid uitvalt, 
ofhoe die zou moeten uitvallen, is moeilijk te ge
ven . Daarvoor is de aard van het gegeven pro
bleem bepalend; bovendien lopen de problemen 
te ver uiteen, ook in hun repercussies. Er is bij
voorbeeld wel enig verschil tussen de mogelijke 
negatieve gevolgen van bijvoorbeeld bemoeienis 
van Nederland met de mensenrechtensituatie in 
Paraguay of die in Indonesië . 

Toch zou er al veel gewonnen zijn als er stil 
zou worden gestaan bij de vraag welke doelstel
lingen met een bepaald beleid zouden moeten 
worden bereikt, en met welke middelen dat zou 
moeten gebeuren. De publieke discussie over de 
buitenlandse politiek zou daar zeker mee in ge
halte kunnen winnen. Dat betekent in concreto 
dat het begrip nationaal belang niet als iets onoir
baars wordt beschouwd, maar als een belangrijke 
factor mee wordt gewogen bij de bepaling van 
het beleid. Let wel: dat is geen pleidooi om het 
begrip nationaal belang altijd voorop te stellen, 
maar om het terdege in de beschouwing te be
trekken. Daarnaast zouden de beleidsinstrumen
ten ook moeten worden getoetst op hun doel
matigheid. Dus: leidt het gekozen middel ook tot 
het nagestreefde doel? Ook hier biedt het men
senrechtenbeleid aanknopingspunten: is de situa
tie van de strijders voor de mensenrechten beter 
gediend met openlijke publieke verklaringen 
over, of veroordelingen van, dat land, of met een 

---

discreter 'sotto voce' -benadering? Wat zIJn de 

gevolgen voor de bilaterale betrekkingen van 
Nederland met het desbetreffende land? Of om 
een ander voorbeeld te geven: kan de verminder
de afhankelijkheid van de kernwapens eerder 

worden gerealiseerd door eenzijdige Nederlandse 
stappen of door een aanpak in bondgenootschap
pelijk verband? 

Rationele analyse 

Dit alles is gemakkelijker gezegd dan gedaan, 
want beschikten wij maar over een hanteerbare 
definitie van 'nationaal belang' en was de keten 
van oorzaak en gevolg, doel en middel maar zo 
simpel na te gaan. Hier blijven subjectieve de
finities en percepties in het geding, maar dat ont
slaat ons niet van de verplichting om ook op het 
terrein van de buitenlandse politiek een rationele 
analyse uit te voeren. Daar ligt naar mijn over
tuiging ook zeker een taak voor 0'66 weggelegd . 
In onze partij is immers altijd de internationale 
dimensie van het Nederlandse buitenlandse be
leid onderkend en wordt niet in eng nationalis
tische, maar in Europese, westelijke of mondiale 
kaders gedacht. Dat is ook een hele logische be
nadering voor een betrekkelijk klein en kwetsbaar 
(economie, defensie) land als Nederland dat zo 
afhankelijk is van het buitenland voor het oplos
sen van zijn problemen, en dat bovendien mede 
door het lidmaatschap van internationale samen
werkingsverbanden (EG, NAVO, OESO, VN ) een re
latief grotere invloed in de wereld heeft dan al
leen op grond van zijn grootte zou mogen worden 
verwacht. 

In die rationele afweging en toetsing zou altijd 
ruimte moeten blijven voor subjectieve inschat
tingen - het is geen wiskunde - maar ook voor 
factoren die eerder emotioneel dan rationeel zijn. 
Politiek is nu eenmaal altijd een keuze voor een 
gewenst beleid en is meer dan alleen een nuch-
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tere, rationele analyse. Het Zuid-Afrika-beleid is 

een klassiek voorbeeld . Men kan op heel hono
rabele gronden verdedigen dat voor het opvoeren 
van druk op dat land maar zeer weinig bruikbare 

instrumenten ten dienste staan en dat eenzijdige 

Nederlandse stappen slechts contra-productief 
(en dan vooral voor Nederlandse belangen) zou
den werken, men kan eveneens op respectabele 

gronden concluderen dat de situatie daar zo 
schrijnend onrechtvaardig is dat wij, zonder il
lusies over het effect, eenzijdige stappen zouden 

drachtwapens voordat Nederland eventueel een

zijdig taken afstoot? Welke invloed heeft dat laat
ste op de Nederlandse positie en geloofwaardig
heid in de NAVO? De vragen stellen is gemakke

lijker dan ze te beantwoorden. Vanaf deze plaats 

kan ik niet veel meer dan oproepen tot het plegen 
van een intellectuele inspanning, ook in de poli
tiek, en zeker in D'66, om in de bepaling van het 

buitenlands beleid zakelijke criteria mee te laten 
wegen. Het wordt tijd om daarbij het taboe van 
het nationale belang te doorbreken. 

:n, moeten nemen. Het is dan wel van tweeën één, 
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en niet een onmogelijke tussenweg van én een
zijdige stappen, én veel effect. 

Het debat over deze en andere buitenlands
politieke kwesties zou aan kwaliteit winnen als 

daarin een element van rationele analyse zou 
worden geïntroduceerd. Daarmee is nQg geen 
pasklaar recept voor een goed en effectief beleid 
gegeven, want er zijn vele imponderabilia en on
zekerheden. Om het Zuidafrikaanse voorbeeld 
terug te halen: als wordt geopteerd voor eenzijdi
ge stappen, zal Zuid-Afrika dan retaliëren en 
hoe? Of om de kernwapens te nemen: hoe lang 
moet worden gewacht op de uitkomst van de NA

vo-studie over de terugdringing van de korte 
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