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Door Drs. J. Prij 

Duco Hellema 

Transatlantische oriëntatie 
Nederland steeds moeilijker 
vol te houden 

Prof dr. Duco Hellema is hoogleraar in de Geschiedenis 
van de Internationale Betrekkingen aan de Universiteit 
van Utrecht. Zijn specialisaties liggen op het terrein van 
de Nederlandse buitenlandse politiek, de geschiedenis 
van de twintigste eeuw, met name de Koude Oorlog, en 
conflictstudies. Hij is tevens hoogleraar-directeur van 
het Centrum voor Conflictstudies van dezelfde 
Universiteit. CDV zocht Hellema op Olll hen1 over zijn 
specialisaties aan de tand te voelen. Volgens Hellema 
heeft Nederland zich nooit als een kleine, louter 
Europese natie beschouwd. Met één been stonden wij in 
Europa terwijl we met het andere been voet op 
An1erikaanse bodem trachtten te vinden. Volgens 
Hellema zijn de traditionele argumenten voor een 
Atlantische oriëntatie van de Nederlandse buitenlandse 
politiek echter minder sterk geworden. Onze spagaat
houding zal daarom op de lange duur steeds pijnlijkere 
trekken gaan vertonen. Hellema maakt zich daarnaast 
zorgen over wat hij de 'toenemende vermilitarisering 
van ons wereldbeeld' noen1t. Het is een gevaarlijke illu
sie te denken dat militairen de grote problemen van 
deze tijd op kunnen lossen. Aan de basis van veel van 



deze problemen ligt volgens hem de door de globalisering en li
beralisering veroorzaakte crisis waarin de natiestaat verkeert. 
Niet alleen in de Derde Wereld, ook in de landen van de 
Europese Gemeenschap doet deze crisis zich voelen. De EU is 
vooral een gemeenschappelijke markt; ze is in politiek opzicht 
stuurloos. Alleen daadwerkelijke politieke wilsvorming kan 
aan de huidige stuurloosheid een einde maken. 

lIJ\ Is er een soort van continuïteit in de 

buitenlandse politiek van Nederland in de 

laatste eeuw te ontdekken? Of moet je voor

al zeggen dat de Nederlandse positie na de 

Tweede Wereldoorlog ingrijpend is veran

dercj'l 

HILI.IMI\ Op het eerste gezicht valt er inder

daad veel voor te zeggen 0111 de discontinuÏ

teit l11et het verleden te benadrukken. De 

vanouds gekoesterde positie van Nederland 

als 'neutrale' handelsnatie veranderde na 

dl' Tweede Wereldoorlog inderdaad defini

t iel. Nederland trad toe tot de NAVO en 

raakte Nederlands-Indië kwijt. Nederland 

werd van een handelsnatie tot een export

gerichte industriestaat omgevormd. De 

vroegere koloniale mogendheid schrompel

cic ineen tot een kleine Noordwest-Europese 

staat, ingebed tussen de continentaal

l:uropese landen en het Atlantische bond

genootschap. Toch valt te verdedigen dat cr 

ook continuïteit was. Nederland (net als in 

de eeuwen daarvoor) heeft vooral een posi

tie ingenomen die ik met de termen 'neu

traliteit' en 'vrijhandel' zou willen vatten. 

Zo behield Nederland ook na de Tweede 

Wereldoorlog zijn doorvoerfunctie en bleef 

het openbreken van de Europese handelsbe

trekkingen voor ons kleine land belangrijk. 

Ook het aspect van neutraliteit speelde nog 

(1)\ 1111 RI 'i] :200:3 

steeds een belangrijke rol, nu in de wijze 

waarop wij ons opstelden zowel binnen de 

NAVO, als de EEG. We hebben steeds, al

thans tot voor kort, geprobeerd ons niet te 

laten reduceren tot een kleine Noordwest

europese lidstaat van de Europese 

Gemeenschap. Dat manoeuvreren op het 

breukvlak van invloedssferen is ook na de 

Tweede Wereldoorlog kenmerkend voor 

ons land, al zal het steeds moeilijker wor

den deze rol met verve te blijven spelen. 

cnv Waarom is dat manoeuvreren tussen 

twee invloedssferen zo belangrijk voor ons? 

HFJ.LEMJ\ We willen ons niet laten opslokken 

binnen één van de twee invloedsferen. 

De omvangrijke (mede door onze strategi

sche ligging ingegeven) handelsbelangen in 

zowel de Atlantische, als de Europese we

reld spelen daarbij natuurlijk een belangrij

ke rol. Misschien dat we ook lange tijd in 

cultureel opzicht een middenpositie heb

ben willen innemen. Zeker ook belangrijk 

is de al vanouds levende wens van 

Nederland om binnen de bestaande wereld

ordening blijvende invloed uit te oefenen. 

Er is altijd al de behoefte geweest ook elders 

in de wereld een deuntje mee te blijven bla

zen. Al is het alleen maar in het streven 

Nederlandse vertegenwoordigers op belang-
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rijke posten te krijgen als bijvoorbeeld hoge 

functionaris in de VN of nu secretaris-gene

raal van de NAVO. We willen, zoals dat wel 

werd genoemd, persé niet het Denemarken 

van Europa zijn. 

Onze meer Atlantische oriëntatie had di

rect na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk 

ook direct met de ervaring van de Tweede 

Wereldoorlog te maken en de wens om 

Duitsland in te dammen binnen het trans

atlantische kader van de NAVO. De NAVO is 

met name opgericht tegen de Sovjetdrei

ging, maar was voor Nederland ook een 

structuur om Duitsland te integreren. De 

functie van de NAVO was, zoals de eerste se

cretaris-generaal van de NAVO zei, "ta keep 

the Russians out, the Germans down in and the 

Americans in". Het Atlantisch bondgenoot

schap bood bescherming tegen de Sovjet

Unie, maar ook tegenwicht tegen al te am

bitieuze aspiraties van Frankrijk en 

West-Duitsland. Franse en West-Duitse po

gingen om begin jaren zestig binnen de 

EEG tot politieke en militaire samenwer

king te komen, zijn effectief geblokkeerd 

door toenmalig minister van Buitenlandse 

Zaken Luns. De Europese integratie moest 

in eerste instantie vooral gericht blijven op 

economische integratie en het realiseren 

van een gemeenschappelijke markt, omdat 

dit uiteindelijk het beste bij onze belangen 

paste. Een militaire verankering van de 

Europese samenwerking daarentegen paste 

niet. Daar diende bovenal het transatlanti

sche bondgenootschap borg voor te staan. 

Huidige spagaathouding 

steeds minder houdbaar 

CDV U gaf aan dat het manoeuvreren tussen 

twee invloedssferen steeds moeilijker 

wordt. Komt dit omdat de redenen voor een 

CDV I HERFST 200] 

sterke transatlantische oriëntatie steeds 

minder gelden? 

HELLE MA De Europees -Transatlantische spa

gaat wordt langzamerhand zo groot dat ze 

onaangenaam begint te voelen. De NAVO 

heeft zijn traditionele functie (tegen de 

Sovjetdreiging) verloren. De Nederlandse 

oriëntatie op de VS ligt minder voor de 

hand. Bovendien hebben de Britten onze rol 

binnen de EU als loyale en invloedrijke bon

genoot van de VS inmiddels overgenomen. 

Wij kunnen niet van onze premier zeggen, 

zoals Bush met nauwelijks verholen ironie 

zei, dat hij tot één van de grote leiders van 

Europa behoort. Een meer Europese oriën

tatie zou voor de hand liggen. Maar daarbij 

past dan ook de wellicht pijnlijke constate

ring dat we een steeds kleinere speler aan 

het worden zijn. 

CDV Maar is een meer Europese oriëntatie 

wel een werkelijk verlichtend alternatief? 

De Europese Unie is immers over vrijwel 

alle kwesties hopeloos verdeeld. 

HELLEMA Dat is zeker een heel problemati

sche situatie die voor een onaangename po

litieke impasse zorgt. De EU is geen duide

lijk alternatief voor Amerikaanse leiding. 

De drie grote Europese landen zij n over vele 

grote politieke issues verdeeld en niet in 

staat een gemeenschappelijk buitenlands 

en veiligheidsbeleid van de grond te tillen. 

Juist bij gebrek aan Europese eenheid kun

nen de Verenigde Staten hun leidinggeven

de rol blijven spelen, bijvoorbeeld op het 

terrein van vredesmissies. Maar ook de sa

menwerking binnen de NAVO wordt bij ge

brek aan politieke eenheid steeds lastiger. 

Er ontstaat aldus een moeizame impasse. 



(lJV Vele auteurs in deze bundel spreken 

zich uit over de mogelijke toekomst van de 

transatlantische relatie. Er zijn er die voor

al de gemeenschappelijke economische en 

politieke waarden en belangen benadruk

ken. Anderen spreken van een crisis die de 

partners steeds verder uit elkaar zal kun

nen drijven. Hoe kijkt u hier tegenaan? 

Hl J.I.1 MJ\ Beide beelden lijken mij juist en 

passend bij de huidige internationale ver

houdingen. De huidige situatie van een po

litiek verdeelde Europese Unie zorgt ervoor 

dat de VS een verdeel-en-heers-politiek kun

nen voeren onder het mom van wat dan zo 

mooi '(I cocdition of the willing' heet. De 

Amerikaanse militaire superioriteit zal de 

VS er bovendien steeds toe verleiden om mi

litair handelend op te treden waar zij het 

nodig achten. 

Het besef van hun gemeenschappelijke be

langen op politiek en economisch terrein 

zal de westerse staten altijd weer naar el

kaar toe drijven. Ik hoop dat een dergelijk 

besef van gemeenschappelijkheid ook in 

Washington voorop zal blijven staan. Maar 

vanzelfsprekend is dat niet, bijvoorbeeld ge

zien de Amerikaans-Europese conflicten op 

handelsgebied en de politieke meningsver

schillen rond Irak. Het is echter duidelijk 

dat langdurige onderlinge rivaliteit desas

treus is voor de positie en rol van de wester

se democratieën. 

De dreigende vermilitarise

ring van de politiel< 

CIJV Met het wegvallen van de traditionele 

stabiliserende functie van de NAVO in de bi

polaire wereld van het verleden, wordt wel 

gesproken over nieuwe functies van de 

NAVO. Misschien zelfs op wereldschaal. bij-
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voorbeeld als vredesmacht in het Midden

Oosten. Hoe kijkt u tegen de toekomst van 

de NAVO aan? 

HELLEMA De NAVO is wel een logistieke, 

maar geen politieke eenheid meer. Het ge

vaar dreigt dat het bondgenootschap ver

wordt tot een soort van militaire super

markt voor de Verenigde Staten of 

eventueel voor andere mogendheden die 

militaire operaties zouden willen uitvoeren 

om wat voor reden dan ook. Hiermee zou 

zijn in het verleden belangrijke stabilise

rende functie in toenemende mate onder 

druk komen te staan. 

CDV U houdt zich ook bezig met conflictbe

heersing en humanitaire interventies. Wat 

is vanuit die invalshoek uw visie op de hui

dige wereldverhoudingen? 

HELLEMA Het verschijnsel van 'humanitaire 

interventies' is ontegenzeggelijk de afgelo

pen periode heel belangrijk geworden. Dit 

blijkt zowel uit discussies over de doelstel

ling van de NAVO, als ook uit de huidige 

transformatie van het Nederlandse defen

siebeleid, gericht op omvorming van de 

Nederlandse strijdkrachten tot humanitai

re interventiemacht. Toch is deze trend niet 

onproblematisch. Aan de ene kant is er de 

terechte wil en noodzaak bij te dragen aan 

de stabilisering van de internatonale ver

houdingen en de beëindiging van desas

treuze conflicten. Aan de andere kant is er 

de terechte twijfel of militaire middelen 

daar nu wel geschikt en toereikend voor 

zijn. Het lijken in toenemende mate de mi

li tairen die de problemen van deze wereld 

moeten oplossen. Zelfs als het gaat om het 

invoeren van rechtsorde en democratie in 

landen als Afghanistan en Irak. 
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Het is merkwaardig dat wij in toenemende 

mate een zekere scepsis zien over de politie

ke effecten van ontwikkelingshulp. maar 

dat we blijkbaar wel vertrouwen op het ver

mogen van militairen de wereld naar ons 

democratische beeld om te vormen. En dat 

terwijl tal van humanitaire interventies (zie 

de ervaringen in Bosnië en Kosovo) nu niet 

bepaald zo verlopen zijn als we graag had

den gezien. En Irak? Voor de wederopbouw 

van dat land zal volgens vele betrokkenen 

de langdurige aanwezigheid noodzakelijk 

zijn van een externe militaire macht. Maar 

die aanwezigheid dreigt een focus te wor

den van anti-Amerikaanse tegenkrachten. 

CDV Ook hier geldt: is er een reëel alterna

tief? 

HELLEMA Je kunt in ieder geval de goede vra

gen blijven stellen. Mij lijkt het belangrijk 

dat Nederland niet als vanzelfsprekend 

meegaat in een vermilitariseerde kijk op de 

internationale politiek. die zich geheel con

centreert op de strijd tegen terrorisme en 

andere bedreigingen van onze veiligheid. 

We hebben geen belangrijke militaire tradi

tie en het is de vraag of onze bijdrage wer

kelijk moet zijn: het meedoen aan de mis

sies in voormalig Joegoslavië of bijdragen 

aan de militaire bezetting van Irak. 

Nederland heeft de wereld wellicht veel 

nuttiger deskundigheden te bieden dan de 

militaire. 

Uitholling van natiestaat en 

burgerschap als cruciaal pro

bleem 

CDV Is dit niet een pleiten voor een afzijdige 

positie die voorbij gaat aan de problemen 

van deze tijd? 

cov IIHRF'"!" 2003 

HELLEMA Ik pleit niet voor afzijdigheid. Je 

moet je alleen inderdaad afvragen wat de 

werkelijke problemen zijn en of de vom·ge

stelde oplossingen daarbij passen. Volgens 

mij hebben vele politieke problemen in de 

wereld te maken met de grensverleggende 

krachten van globalisering en liberalisering 

en de eveneens sterke tendens tot regionali

sering. verbrokkeling en groepsgerichte 

identificatie. Beide krachten zorgen ervoor 

dat de samenbindende kracht van de natie

staa t steeds meer aan het verdwij nen is. 

Juist dat is de vredes bedreigende tendens 

van deze tijd. niet alleen in de Derde 

Wereld. maar ook binnen de westerse sa

menlevingen. 

CDV Het lijkt erop dat u hiermee de lijn 

volgt die de voormalig politiek adviseur van 

Clin ton Benj amin Barber verdedigt in zij n 

boek Jihad versus MacWorld. Volgens hen 

ondermijnen zowel de uniformerende 

kracht van de globalisering (MacWorld) als 

cultureel en religieus fanatisme Uihad) de 

fundamenten van democratische natiestaat 

en komt zo ook de internationale rechtsor

de in toenemende ma te onder druk te 

staan. 

HELLEMA Dat is zeker een lijn van denken 

waarin ik mij herken. Ik zie ook in Europa 

toenemende regionalisering. verbrokke

ling. en identificatievorming langs regiona

le of etnische en religieuze lijnen (in België. 

Spanje. Italië. het Verenigd Koninkrijk. 

West en Oost-Duitsland) en een teloorgang 

van burgerschapsbesef. Ik behoor niet tot 

degenen die de verzwakking van de natie

staat toejuichen. juist omdat het een bron 

van uitsluiting. onderdrukking en oorlog 

zou zijn geweest. Dit is de stelling die bij

voorbeeld Nigel Harris verdedigt in zijn 



laatste boek: Thc return of Cosmopolitan 

Capita/. Politieke identificatie op basis van 

etniciteit en religie is juist veel minder in 

dl' hand te houden. De natiestaat is en blijft 

vooralsnog de belangrijkste ordende instan

tie en het belangrijkste kader voor samen

werking en solidariteit tussen burgers. Al is 

haar vermogen om sturend om te treden 

juist ook verminderd. Ook het proces van 

Luropese integratie heeft niet een nieuwe 

bovenstatelijke democratische instantie tot 

stand gebracht die deze sturende en corri

gerende taak kan overnemen. 

(IJ\' Speelt dit gebrek aan identificatiemo

gelijkheden en politiek sturend vermogen 

voor de burgers en bestuurders van 'het 

Verenigd Europa' in versterkte mate? 

t1J:.I.IPv1A Ja, temeer daar de Europese sa

menwerking in wezen een liberalisingspro

ject is geweest, uitmondend in een gemeen

schappelijke markt, nu zelfs met een 

gemeenschappelijke munt. De beoogde po

litieke, sociale en culturele eenheid is nau

welijks van de grond gekomen en zal met 

cle uitbreiding van de Unie ook steeds lasti

ger te realiseren zijn. Goed burgerschap ver

eist het vermogen tot het overstijgen van 

particuliere dan wel groepsgerichte belan

gen. De EU lijkt nauwelijks in staat daaraan 

bij te dragen. Maar goed, wie weet loopt het 

anders. Het verloop van de geschiedenis zit 

altijd vol verassingen. Hoe dan ook: alleen 

op basis van krachtige politieke wilsvor

ming, visie en d urt' is het voor de EU moge

lijk een betekenisvolle rol te spelen, zowel 

in de eigen samenlevingen als in de wereld

politiek. 

(D\'IIlHU \1 :2003 
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