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Brief aan paus Benedictus XVI van hare
excellentie Henriette barones van Lynden-
Leijten, ambassadeur van het Koninkrijk der
Nederlanden bij de Heilige Stoel 

Bij gelegenheid van het aanbieden van de geloofsbrieven op 2 oktober 2009

Uwe Heiligheid,

Het is mij een grote eer om U de Terugroepingsbrief van mijn voorganger mevrouw Monique Frank te

overhandigen, evenals de brief waarmee Hare Majesteit de Koningin het heeft behaagd mij te accrediteren

bij Uwe Heiligheid als Haar buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur. Koningin Beatrix heeft mij

opgedragen U haar goede wensen over te brengen. Deze eervolle benoeming geeft mij gelegenheid

namens de Nederlandse regering de betrekkingen met de Heilige Stoel op velerlei terrein te verdiepen en

mijn ervaring als diplomaat in Europese landen, bij de EU en in het Midden-Oosten te verrijken.

Uw schrijven, de encycliek Caritas in verita-
te heeft bijzondere actualiteitswaarde. Het
geeft uitgangspunten voor de discussie over
de financieel economische situatie, die raakt
aan alle geledingen van de maatschappij.
Een aantal in Uw brief gezette accenten
komt aan de orde in Nederland tijdens de
formulering van het regeringsbeleid, in
gesprekken tussen werkgevers en werkne-
mers en zij zijn ook onderwerp van gesprek
voor de talrijke niet-gouvernementele 
organisaties in Nederland.

Als oprichterstaat van de Europese Gemeen-
schappen ziet Nederland het als zijn verant-
woordelijkheid om constructief bij te dragen
aan de invulling en verdere ontwikkeling
van beleid in het kader van de Europese
Unie. Juist in deze tijden van economische

crisis heeft de Europese Unie, met de Interne
Markt en de Euro, haar burgers voor erger
economisch leed behoed dan anders het
geval zou zijn geweest. Ook het karakter
van de Unie als waardegemeenschap stelt de
noodzakelijke randvoorwaarden voor een
menswaardig bestaan, gebaseerd op solida-
riteit, voor haar burgers. 

Voor de Nederlandse regering staat centraal
dat globalisering een alomvattend proces
moet zijn, waaraan ook de ontwikkelings-
landen actief deelnemen, dat belangen en
welzijn van een ieder essentiële elementen
zijn en dat economische groei en het maken
van winst juist ook een middel zijn om 
welzijn te bevorderen. Duurzaamheid en
solidariteit zijn kernbegrippen van het
Nederlands beleid. Protectionisme dient te
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worden vermeden. In het kader van de G20
top heeft Nederland aangedrongen op het
nakomen van de commitments in zake
‘Official Development Assistance’ en op het
ondersteunen van het ‘Rapid Social 
Response Fund’ van de Wereldbank. Schul-
denverlichting en financiering van leningen
aan de armste landen via het IMF zijn
tevens prioritair als teken van solidariteit.
Vertrouwen van overheden en marktpartijen
in een multilateraal handelssysteem moet
nieuwe markttoegang en eerlijkere regels
voor ontwikkelingslanden scheppen. 

De Nederlandse regering voert mensen-
rechten hoog in haar vaandel met onder
meer bijzondere aandacht voor gelijke, niet-
discriminerende behandeling van iedereen,
ongeacht hun ras, geslacht, overtuiging of
geaardheid. Vrijheid, solidariteit en respect
zijn kernbegrippen, waarmee direct verbon-
den is de acceptatie van andersdenkenden,
zowel op religieus als cultureel gebied. Hier-
mee, Heilige Vader, sluit de Nederlandse
regering voor een belangrijk deel aan bij de
Rooms-katholieke traditie waar de waardig-
heid van de mens een centrale plaats
inneemt. De regering is een sterk pleit-
bezorgster van de universaliteit van 
mensenrechten en zet zich hiervoor in, o.a.
in de Mensenrechtenraad. Een open samen-
leving wordt gekarakteriseerd door vrij-
heden van een ieder, waaronder de vrijheid
van meningsuiting, en vrijheid van religie,
zonder dat deze in de weg staat aan de 
vrijheid van en respect voor de ander.
Nederland, met Den Haag als internationale
hoofdstad voor recht en vrede, is traditio-
neel een uitgesproken voorvechter van
internationaal recht en multilaterale samen-
werking. Het Internationaal Strafhof dat
inmiddels geïntegreerd deel uitmaakt van
deze traditie geeft een krachtig signaal aan
het in de praktijk brengen van mensenrech-
ten op juridisch gebied. 

Ten aanzien van een aantal morele zaken
blijft Nederland met de Heilige Stoel in alle
openheid de dialoog zoeken. Aldus wordt
ruimte gecreëerd voor het respect van
wederzijdse standpunten. Zorgvuldige
omgang met kwesties van leven en dood is
tekenend voor de kwaliteit van de uitvoe-
ring van het Nederlands beleid. De 
bestrijding van hiv/aids past ook in dit
kader.

Evenals op internationaal niveau is er in
Nederland een actieve dialoog tussen de
verschillende geloofsgemeenschappen. Uw
inspanningen op dit vlak, zoals daar waren
de dialoog tussen katholieken en moslims te
Rome, eind vorig jaar, de actieve deelname
van de Heilige Stoel aan bijeenkomsten in
Madrid en Uw inspanningen in het kader
van ‘the Alliance of Civilisations’, onder-
strepen nog eens hoe belangrijk het is dat
dit gesprek wordt gevoerd. 

De ontwikkelingen in het Midden-Oosten en
in het bijzonder de bijdrage aan vrede in de
regio zijn actieve aandachtspunten van de
Nederlandse regering. Hiermee is tevens een
breed belang gediend dat zich uitstrekt tot
economisch, cultureel en religieus terrein.
Uw bezoek aan de regio van mei jl. heeft
nogmaals onderstreept hoe belangrijk het is
dat mensen van verschillende gezindten
samenleven in solidariteit en in respect voor
elkaar. De regio in al haar facetten heeft ook
mijn persoonlijke belangstelling en ik ver-
heug mij erop mijn kennis te verdiepen in
gesprekken met de van oudsher rijke 
kennisdragers van de Heilige Stoel. Zijn 
traditie van eeuwen en invloed in de wereld
zijn veelomvattend en voor velen een bron
van inspiratie. 

Nederland richt zich, mede in het kader van
het behalen van de Millenniumdoelen,
tevens sterk op fragiele staten en landen
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waar conflicten heersen. Een benadering
waarbij de inzet op het gebied van veilig-
heid, ontwikkeling en diplomatie elkaar
onderling dient te versterken, ziet de Neder-
landse regering als een voorwaarde voor
een vreedzame wereld. Vredesopbouw en
reconstructie, zoals bijvoorbeeld in Afgha-
nistan, dienen onderdeel te zijn van een
coherente strategie van de internationale
gemeenschap. Niet-gouvernementele orga-
nisaties spelen hier een rol van grote 
betekenis voor de opbouw van het maat-
schappelijk middenveld en de dialoog 
tussen overheid en samenleving.

De Nederlandse regering respecteert het
standpunt van de Heilige Stoel op het vlak
van de klimaatonderhandelingen, mede ter
voorbereiding van de Klimaatconferentie
van Kopenhagen in december van dit jaar.
Ook Nederland is bereid, in lijn met de EU
een eerlijk aandeel te leveren waarbij 
ontwikkelde landen in de context van een
evenwichtig en samenhangend akkoord bij-
dragen aan de ondersteuning van de 
mitigatie en aanpassingsactiviteiten door
ontwikkelingslanden. Nederland is zich ter-
dege bewust van het feit dat bestuursstruc-
turen met betrekking tot voedselzekerheid
versterkt zullen moeten worden. Internatio-
nale organisaties zoals FAO, maar zeker ook
andere in Rome gebaseerde organisaties
voor voedselhulp en landbouwontwikkeling
WFP en IFAD, hebben hierin een sleutelrol
en zij kunnen door goed samen te werken
een cruciale bijdrage leveren. Nederland
heeft kennis genomen van het hervormings-
proces dat bij FAO in gang is gezet en hecht
grote waarde aan het geslaagd afronden
daarvan.

Het jaar 2009 en 2010 staan in het teken
van de viering van het 450-jarig bestaan
van de bisdommen ‘s-Hertogenbosch, Roer-
mond en Haarlem. Dit jaar wordt de 

honderdste geboortedag van kardinaal 
Willebrands gevierd. Kardinaal Willebrands
heeft een sleutelrol gespeeld in het bevorde-
ren van de dialoog tussen de christelijke
kerken en het jodendom. Ook zal er aan-
dacht worden geschonken tijdens een 
heilige Mis in november aan de restauratie
van de Kerk van de Friezen, la Chiesa SS.
Michele e Magno in Rome.

Deze gebeurtenissen zullen tal van Neder-
landse pelgrims naar Rome brengen. Zij
kunnen als altijd rekenen op de traditionele
gastvrijheid van de Heilige Stoel waarvoor
grote waardering bestaat van de kant van
de Nederlandse regering. 

Tot slot, Heilige Vader, wil ik U de verzeke-
ring geven van mijn toewijding bij de 
uitoefening van dit eervolle ambt en spreek
ik gaarne de hoop uit dat ik ten volle
gebruik kan maken van de kennis en wijs-
heid van Uw medewerkers, zoals ook mijn
voorgangers dit hebben mogen doen.

Bron: Harer Majesteits Ambassade bij de
Heilige Stoel


