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Door Mr. F.A.M. van den Heuvel 

I N gesprek met 

Max van der Stoel 

Visie van Blair verdient 
Europese navolging 

Max Van der Stoel, oud-minister van Buitenlandse zaken, 
houd t zich al decennialang intensief bezig met de in ter
nationale politieke verhoudingen. Na zijn ministerschap 
was hij onder meer ambassadeur van de Verenigde 
Naties en VN rapporteur voor de naleving van mensen
rechten in Irak. Nu is hij in het bijzonder actief op het 
terrein van het gemeenschappelijk buitenlands en veilig
heidsbeleid van de Europese Unie. Alle reden voor CDV 
kort en krachtig met hen1 van gedachten te wisselen over 
de Atlantische kloof, onze verhouding met supermacht 
Amerika en zijn beoordeling van de politiek van Bush. 
Opvallend is dat Van der Stoel zich sterk maakt voor 
Blair, als een n1an met visie en realiteitszin. Volgens Van 
der Stoel valt er binnen de EU veel te verwachten van zijn 
benadering, waarbij vanuit de erkenning en de hegemo
nie van de Verenigde Staten goede mogelijkheden voor 
samenwerking worden gezocht. Daarentegen zal 
Nederland afstand moeten nemen van de multipolaire 
visie van Chirac. Frank van den Heuvel 
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(DV Is de huidige Atlantische kloof te dichten? 

VAN DER STOEL "Ja. De Verenigde Staten en 

Europa proberen elkaar weer te vinden, 

maar ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat 

de kloof blijft. Er is hoop nu de Verenigde 

Naties weer een actievere rol krijgen in 

Irak: troepen en bevoegdheden. Echter, het 

blij ft lastig. Enerzij ds blijven president 

Chirac en bondskanselier Schröder een an

dere opinie dan de Verenigde Staten over 

de hele kwestie houden. Anderzijds zijn er 

tekenen dat men elkaar wil vinden en de 

zaak niet op de spits zal drijven. Chirac zal, 

in tegenstelling tot de Verenigde Staten, 

die een unipolair wereldbeeld hebben, al

tijd een multipolair wereldbeeld houden. 

Frankrijk is dan natuurlijk het zenuwcen

trum van één van deze polen. Het Verenigd 

Koninkrijk, met name premier Blair, gaat 

duidelijk uit van een unipolaire wereld 

met een Amerikaanse hegemonie." 

uw Wat kan Europa, de Europese Unie, doen? 

V,\~ I)I;R STOEL "Ik ben het in deze eens met 

Blair die op Europese schaal, op een realisti

sche wijze, een duidelijk tegenwicht wil 

kunnen bieden aan de Verenigde Staten 

wat betreft het unilateralisme in 

Washington. Blair heeft zich het afgelopen 

jaar steeds ingespannen de Amerikanen te 

activeren ook naar Europa te luisteren. 

Onderschat de rol van Blair achter de scher

men niet. En in minister Powell had de 

Britse premier een gewillig oor. Uiteindelijk 

toonde Blair meer visie dan Bush. Sterker: 

Blair was één van de weinigen die visie 

toonde in de hele Irak-crisis. Hetzelfde geldt 

voor het Palestijnse vraagstuk. Hierbij be

ph:it Blair een actievere rol voor de VS in 

het vredesproces. In de nieuwe balans zal 

eveneens de NAVO zijn rol weer moeten vin

den." 

CDV Wat drijft president Bush? Hij wil toch ook 

vrede en democratie in de wereld? 

VAN DER STOEL "Bij Bush zie je een aantal evo

luties. Vóór 11 september was hij vooral op 

het binnenland gericht. Daarna veranderde 

er veel. En dan onderschatten de Euro

peanen, ook Nederland, 11 september. Op 

het Amerikaanse internationale en veilig

heidsbeleid hebben de aanslagen enorme 

invloed (gehad). De Verenigde Staten zien 

het terrorisme de baas worden als de voor

naamste uitdaging. Deze nieuwe prioriteit 

in het buitenlands beleid en de drang tot 

snelle actie leidden tot unilateralisme. 

Minister Rumsfeld moet altijd even slikken 

als hij de letters VN uitspreekt." 

CDV Oud-minister Kissinger en president Bush 

profileerden/profileren zich beide in de interna

tionale politiek. Wat zijn de verschillen? 

VAN DER STOEL "Kissinger was een machtspo

liticus. Het opkomen voor mensenrechten 

was in de Oost/West-strijd niet nodig voor 

hem. Later erkende hij wel dat democratie 

en mensenrechten daar ook van belang wa

ren. Bush denkt in tegenstellingen: terroris

ten zijn slecht en moeten weg." 

CDV Wat is de rol van het veelbesproken neo-con

servatisme in de Verenigde Staten? 

VAN DER STOEl. In deze ideologie is heel dui

delijk sprake van een zekere maakbaarheid. 

Vanuit de Verenigde Staten kunnen we de 

wereld hervormen. Sterk unilateraal ge

dacht! Ergens lijkt dit denken op dat van 

Jacques de Kadt, een radicaal denker, die 
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ook het boze wilde bestrijden. Hoe harder 

de Sovjet-Unie werd bestreden, hoe beter. 

De Kadt was misschien een neo-conservative 

avant la lettre. Op het beleid van Bush heb

ben de neo-conservatieven nu veel invloed, 

terwijl overigens iemand als James Baker, 

minister van Buitenlandse Zaken onder 

Bush senior, eerder, vóór 11 september, 

waarschuwde tegen het neo-conservatieve 

denken." 

C:DV Was het niet voor een belangrijk deel de 

rechtvaardigingsgrond voor het ingrijpen in Irak 

die de Verenigde Staten en Europa uit elkaar 

dreef? Te weinig kregen de vele liquidaties en 

massagraven in Irak de aandacht en te veel de 

massavernietigingswapens. Nu er wel massa-gra

ven en duizenden lijken worden gevonden en 

geen massavernietigingswapens hebben de 

Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk iets 

uit te leggen. 

VAN DER STOEL "De Verenigde Staten bena

drukten nadrukkelijk de dreiging van deze 

wapens als logisch vervolg op de werkzaam

heden van de wapeninspecteurs die om de 

tuin waren geleid. De missie was niet zo

zeer: maak een einde aan de onderdruk

king, maar veel meer: maak een einde aan 

de dreiging. Het was ook lastig de onder

drukking als legitimatie te kiezen, want er 

was begin dit jaar geen acute nieuwe aan

leiding om het misdadige regime ten val te 

brengen. De Amerikaanse militaire actie 

heeft overigens wel een einde gemaakt aan 

de terreur van Saddam Hoesein" 

C:DV Hoe kijken de Verenigde Staten nu tegen de 

Irak-kwestie aan? 

VAN DER STOEL "De Verenigde Staten zullen 

het unilateralisme niet laten varen. Ze blij-
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ven een hegemoniale mogendheid. Momen

teel zien we in de Verenigde Staten een her

overwegingsproces. De Verenigde Staten 

zien dat de Europese landen alsmede de isla

mitische landen betrokken moeten worden 

bij de Irak-kwestie en bij andere vredespro

cessen, omdat de inzet van internationale 

troepen nodig is. Alleen alom financiële re

denen, maar zeker ook om het diepe moeras 

van etnische tegenstellingen aan te pakken. 

Minister Powell krijgt de laatste tijd dan ook 

meer gehoor." 

C:DV Als we kijken naar het archetype van de 

Amerikaan: de onafhankelijke cowboy die lak 

heeft aan te veel regels van boven en primair op 

zijn eigen koers vertrouwt, is Bush dan niet veel 

beter te begrij pen? 

VAN DER STOEL "Het beleid van de Verenigde 

Staten wordt bepaald door de urgentie het 

terrorisme aan te pakken, zelf snel het voor

touw te nemen, het ontbreken van samen

werking en concrete stappen in Europa en 

hun eigen hegemonie. Deze hegemonie 

heeft een omvang, zoals geen land die ge

kend heeft sinds het Romeinse rijk. De uit

breiding van de Europese Unie zal de eens

gezindheid in Europa om samen te werken 

niet vergemakkelijken. Anderzijds kunnen 

ook met de nieuwe landen mogelijk wel af

spraken gemaakt worden over een geza

menlijk Balkan-beleid. Met betrekking tot 

de relatie met de Verenigde Staten blijft er 

altijd een onderliggende strijd met de mul

tipolaire Chirac. Ik verwacht binnen de 

Europese Unie veel van de methode-Blair, 

die uitgaat van erkenning van de hegemo

nie van de Verenigde Staten, maar die wel 

goede mogelijkheden voor samenwerking 

ziet." 



CDV Wat is de rol voor Nederland? Schoothondje 

spelen, zoals oud-premier Kok zei? 

VAN DER STOEL "Dat laatste zal ik niet beplei

ten. Nederland moet niet kritiekloos pro

Verenigde Staten zijn en dat doet het ook 

niet. Kijk naar onderwerpen als milieu en 

het internationaal strafhof. Nederland zal 

wel afstand moeten nemen van de multipo

laire visie van Chirac, want dat is niet de op

lossing. En betreffende de Europese samen

werking en integratie blijft het lastig, maar 

blijft er hoop, want we hebben de afgelopen 

veertig jaar, ondanks momenten van stag

natie, enorm veel bereikt." 
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