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Tegen de trend in verdedigt Charles Kupchan in zijn boek 'The End ofthe 

Arnerican Era' de stelling dat de Amerikaanse invloed aan het afnemen is. Wat 

ontbreekt en volgens hem dringend nodig is, is een nieuwe grote strategie van 

de Verenigde Staten. Juist nu past een strategie van de VS waarin zij verantwoor

delijkheid nemen voor een multilateraal systeem dat vrede, veiligheid en het 

delen van welvaart garandeert. Het essay van Kagan, "Of Paradise and Power", 

schetst de zeer uiteenlopende wegen van Europa en de VS. Beide recente publi

caties hoewel zeer verschillend van aard en inhoud, geven volgens Van Gennip 

en Van den Heuvel aan dat niet alleen een geografische, maar ook een culturele 

kloof beide continenten scheidt. Ook laten de analyses het belang van soft po

wer zien, zonder welke geen enkele nationale en internationale rechtsorde 

duurzaam kan standhouden. De huidige nasleep van de Irak-crisis toont eens te 

meer dat de militaire macht van de Verenigde Staten alleen niet voldoende is 

om de vrede te handhaven en te bewaren. Aansluitend bij en doorbordurend op 

Kupchan en Kagan komen Van Gennip en Van den Heuvel tot een pleidooi voor 

een opnieuw herstellen van de Atlantische relatie, maar dan ingevuld (en ver

breed) voor de nieuwe sterk veranderde context. Gebeurt dat niet, dan ontstaat 

er een onevenwichtige situatie die gevaarlijk is. De kansen op succes hangen 

voor een deel afvan de koers van de Verenigde Staten, Net doen alsof er geen 

transatlantische waardengemeenschap bestaat, zoals Kagan en ook HuIsman in 

deze bundel doen, kan uitlopen op een gevaarlijke selffullfilling prophecy. 

Maar om niet genegeerd te worden en zelf niet de westerse waardengemeen

chap te ondermijnen, zal ook Europa zijn verantwoordelijkheid moeten nemen, 

minder stil moeten zitten en minder met zichzelf bezig moeten zijn. Als de 

Verenigde Staten een nieuwe grote strategie nodig hebben zoals Kupchan aan

geeft, dan geldt dat des te meer voor Europa. Zij zal werk moeten maken van 

een krachtig, slagvaardig en visionair partnerschap met de VS om niet in de rol 

van verstotene, vazal of antagonist te vervallen. De economische reus Europa 

staat misschien meer nog dan de Verenigde Staten voor de onmiddellijke taak 

een intensief debat te gaan voeren over haar plaats en verantwoordelijkheid in 

de wereld. 
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Sinds het Romeinse Rijk zijn suprematie toonde, is geen land meer zo machtig ge

weest als de Verenigde Staten nu, Aldus oud-minister van Buitenlande Zaken Van 

der Stoel in dit nummer. En de huidige minister De Hoop Scheffer benadrukt dat we 

de Verenigde Staten niet kunnen verwijten dat ze op dit moment zo machtig zijn. 

Laten we niet doen als die Europese wielrenners, die klagen dat Lance Armstrong 

steeds weer de Tour de France wint. Europa heeft zijn relatieve zwakte aan zichzelf 

te wijten. Zeker dit jaar was het ironisch dat Armstrong de overwinning boekte op 

Franse bodem en zijn directe rivaal Ulrich een Duitser was. Immers, bijna op het

zelfde moment had president Bush het aan de stok met Duitsland en Frankrijk. 

Nog relevanter, en misschien pijnlijker voor Europa, is dat Lance Armstrong in de 

Verenigde Staten vele basket-ballers, honkballers en ijshockeyers in bekendheid 

voor zich moet dulden en dat de Tour weinig of geen aandacht krijgt van de 

Amerikanen. Deze Europese sport wordt eenvoudigweg door hen genegeerd. 

Armstrong heeft de Tour de France nu al enkele jaren achtereen op zijn naam ge

schreven. 

Kunnen de Verenigde Staten mondiaal hun sterke leidende rol volhouden? 

Politiek? Militair? Financieel? Zoals ook Van Wersch in zijn bijdrage aangeeft: Het 

is eenvoudiger een oorlog te winnen dan een vrede te handhaven en een land 

weer op te bouwen. Irak blijkt lastig, zeker defollow up, en de Verenigde Staten 

zoeken, ook financieel, partners. Wat ontbreekt en dringend nodig is, is een nieu

we grand strategy voor de rol van de Verenigde Staten in de hedendaagse wereld. 

Dat is de centrale stelling van Charles Kupchan, hoogleraar aan de Georgetown 

University, in zijn uiterst boeiende boek "The end ofthe American Era". Daarin betoogt 

Als het nieuwe iso- hij tegen modieuze analyses in, dat de dominantie van de Verenigde Staten juist 

lationisme zal door- aan het afnemen is. Daar noemt hij drie redenen voor. Ten eerste is die dominan-

zetten, kan dat op- tie ten nauwste verbonden met het industriële tijdperk dat nu afloopt. Voorts zijn 

nieuw tot grote er in de Verenigde Staten demografische en regionale verschuivingen die de ba-

onevenwichtighe- lans in de al sinds de onafhankelijkheid bestaande spanning tussen mondialisten 

den leiden. en isolationisten verder onder druk zullen zetten. De isolationisten zullen terrein 

winnen. Op de derde plaats ziet Kupchan de opkomst van andere machten, waar

onder op de eerste plaats het vergrote en versterkte Europa. 

Sedert 1989, aldus Kupchan, lijdt het buitenlands beleid van de Verenigde Staten 

onder zwalkingen tussen unilateralisme en multilateralisme, met zelfs onder 

Clinton een steeds sterkere neiging naar zelfingekeerdheid. Wij Europeanen ken

nen dat zwalken maar al te goed uit de geschiedenis, toen president Wilson eerst 

de Volkerenbond lanceerde en kort nadien de grootse plannen getorpedeerd wer

den door het Congres van dezelfde natie. De consequentie daarvan was de hel op 

aarde in het midden van de vorige eeuw. Als het nieuwe isolationisme zal doorzet

ten, kan dat opnieuw tot grote onevenwichtigheden leiden. 

Is Kupchan misschien nog te optimistisch? Mogelijk is het zelfs zo dat isolationis

me de dominante hoofdstroom van de Amerikaanse politiek is en de Alleingang 

van de Verenigde Staten wel de meest pregnante uiting van dat isolationisme. Is 
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het toeval dat de Verenigde Staten juist overgaan tot actie omwille van de aan den 

eigen lijve ervaren bedreiging van de veiligheid? Ook aan de aanvankelijke afzij

digheid van de Verenigde Staten in de Eerste Wereldoorlog kwam abrupt een ein

de toen Amerikanen werden aangevallen door Duitse onderzeeërs. Evenzo maakte 

de aanval van Pear! Harbor een einde maakte aan het isolationisme in de Tweede 

Wereldoorlog en opende 11 september voor de Amerikanen het vizier naar buiten. 

Als de Europeanen deze isolationistische reflex willen keren, is er wel meer nodig 

dan alleen mooie verhalen over de noodzaak van een krachtig multilateralisme. 

Daarom betoogt Kupchan dat de VS, nu het nog kan, hun nu nog aanwezige over

wicht moeten aanwenden om een zodanig effectief multilateraal systeem te ont

wikkelen, dat niet alleen de veiligheid van de Verenigde Staten is gewaarborgd, 

maar ook grotere opkomende mogendheden niet in de verleiding komen hun eco

nomische of demografische macht aan te vullen met militaire. Op deze wijze 

zou - en dat is een zeldzame stelling voor een Amerikaan- de hele wereld belang 

krijgen bij mondialisering. Immers, een mondialisering, waarbij driekwart van de 

wereldbevolking geen echt belang heeft, zal nooit een veilige wereld zal opleve

ren. Dus niets geen einde van de geschiedenis, maar juist "the rebirth ofhistory". Er 

is op dit moment vooral een nieuwe Atlantische samenwerking (en invloeds- en 

verantwoordelijkheidsverdeling) nodig om tot de nieuwe, noodzakelijke wereldor

de te komen. Kupchan gelooft dat het de traditionalisten zullen zijn met hun die

pe wortels in de Amerikaanse geschiedenis van wie het zal afhangen. Zullen zij 

overtuigd kunnen worden dat inzet voor een welvarender en meer geordende we

reld ook een Amerikaans belang is? De invloed en macht van mensen als Colin 

Powell vormen graadmeters voor de kansen van dat perspectief. Maar vooral zal 

de mogelijkheid van een nieuwe grand strategy in deze zin afhangen van de vraag, 

of de Amerikanen zelf in staat zullen zijn de perverterende omhelzing van kapi

taal en politiek, zoals die met name tot uitdrukking komt in de bepalende invloed 

van "het grote geld" in de verkiezingscampagnes, uit elkaar te trekken. En niet 

minder van de vraag of de Amerikaanse burger bereid is tot een andere opstelling 

ten aanzien van geldzucht, luxe, verspilling en milieubelasting. 

Is Kupchan een wereldvreemde idealist? Niet bepaald: hij combineert zijn reflec

ties en wetenschappelijk werk met een directe betrokkenheid bij en dienstverban

den met de Council on Foreign Relations en de Nationale Veiligheidsraad. Bovendien lij

ken de juistheid van zijn analyse en zijn voorspellend vermogen de laatste weken 

alleen maar bevestigd te zijn in de spectaculaire terugkeer van de Verenigde 

Staten naar de Verenigde Naties en de oude, en recentelijk nog verguisde, bondge

noten. Daarmee erkennen de VS dat zelfs hun unieke macht alleen niet in staat is 

een militaire overwinning aan te vullen met een politieke. Ook in financiële zin 

gaat een solo-operatie hun draagkracht te boven. 
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Culturele verschillen als uitdaging 

Het werk van Robert Kagan, "Of Paradise and Power", is veelmeer essayistisch dan de 

ook historisch gedegen studie van Kupchan, maar niet minder interessant. Het 

schetst vooral de uiteenlopende wegen van Europa en de Verenigde Staten. 

Waartoe zijn de uiteenlopende wegen te herleiden? Is het simpel een kwestie van 

Mars en Venus, zoals Kagan betoogt? Van de ongedurige cowboy versus de geves

tigde achterblijver in de Oude Wereld? Van daadkracht versus afWachten? Wat ter 

harte moet worden genomen in de analyses van Kupchan en Kagan, is de constate

ring dat het probleem van de politieke tegenstellingen en het uiteendrijven van 

de Verenigde Staten en Europa veel breder en dieper is dan een louter geografi

sche kloof tussen beide continenten. Het gaat om culturele ontwikkelingen. Bij 

Kupchan de zelfzucht van de Amerikanen en bij Kagan het vermoeid en hedonis

tisch zijn van de Europeanen. En zij verwijzen naar de snel groeiende verschillen 

in de ontwikkelingen van de samenlevingen en het denken. Dergelijke culturele 

verschillen hebben lage historische wortels. Onlangs haalde Ben Knapen in de jaar

lijkse Burgemeesterslezing Alexis de Tocqueville aan. Deze noemde in zijn werk naar 

aanleiding van zijn reis door de Verenigde Staten, de verbindende driehoek die 

Amerika bij elkaar hield en houdt: lokale democratie, religie en individualisme. 

Nog steeds zijn veel daden, visies en karaktertrekken van de Verenigde Staten en 

de Amerikanen te herleiden tot deze drie punten. Lokale democratie betekent dat 

alle functies zo ongeveer verkozen worden. Senator, gouverneur, sheriff, school

hoofd, officier van justitie, rechter. Van primaries tot de echte election day. De demo

cratie vanaf de grond is heilig. En dan is de verkiezing van het schoolhoofd mis

schien nog wel belangrijker dan die van de president van het land. Het eerste 

heeft direct invloed op het welzijn van je kinderen. De mensen die Europa ont

vlucht waren en in de Nieuwe Wereld arriveerden, wilden geen opgelegde be

stuurders hebben. Religie, en meer nog de gedeelde nl.orele waarden van en voor 

de samenleving, is de tweede pijler. Dit staat in schril contrast met het geseculari

seerde Europa. En tenslotte het individualisme van de immigrant die het alleen 

niet rooien. De lonesome cowboy die niet kon rekenen op medestanders of een over

heid. En wanneer hij niet gesteund wordt door anderen, gaat hij alleen de vijan

den op de prairie te lijf. Deze mentaliteit is in Europa minder bekend. 

Onder andere vanuit deze diepgewortelde culturele overtuigingen bezien de VS 

Europa. Het risico daarbij is dat het oordeel negatief uitvalt. Minachting van het 

"nieuwe" Amerika voor dit oude Europa dat de verre voorouders bewust ontvlucht 

hadden, zal meer dan wat ook de Verenigde Staten op zichzelf terugwerpen in een 

neo-isolationisme. Niet alleen in militair opzicht, maar ook op sociaal en econo

misch terrein is Europa oud en zwak geworden (zie voor dit geluid uit de VS het 

artikel van HuIsman). Het is buitengewoon slecht voor de Europeanen zelf, maar 

ook voor de rest van de wereld, dat de Europese politiek kennelijk niet in staat is 
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De "postmoderne" 

Europeanen lijken 

de noodzakelijke hervormingen van de sociale verzorgingsstaat tot stand te bren

gen. Vroegtijdige pensionering, lange vakanties, korte werkweken en vooral een 

overmaat aan sociale voorzieningen hebben de Europeanen lui gemaakt en immo

biel. En: is er nog eigenlijk wel zoiets als een Westers bondgenootschap? De 

Verenigde Staten zijn zich zeer bewust van de toekomstige bedreigingen van hun 

eigen kwetsbaarheid en formuleren daar een duidelijk militair antwoord op. De 

"postmoderne" Europeanen lijken zo vergrijsd en uitgeput te zijn van een eeuw 

bloedvergieten en oorlogsellende, dat zij eigenlijk pacifistisch en star zijn gewor

den en niet bereid de tekenen van de tijd te verstaan. Vooral de volledige vertering 

van het vredesdividend maakt Europa niet langer een serieuze partner van de 

Verenigde Staten. 

Revitalisering Atlantische waardengemeenschap nodig 

Europa kan op meerdere fronten een gelijkwaardige partner zijn voor de 

Verenigde Staten. Kupchan betoogt dat er na 1989 een nieuwe grand strategy nodig 

is voor het Amerikaanse beleid ten aanzien van de wereld. Zo'n grand strategy 

heeft zijns inziens ook verregaande gevolgen voor de Amerikaanse binnenlandse 

politiek. Bijvoorbeeld ten aanzien van het ondertekenen van het Kyoto-protocol. 

Maar als het waar is dat de Verenigde Staten zo'n grand strategy, met consequen

ties voor het eigen land, nodig hebben dan geldt dat des te meer voor Europa. 

Laten we ons goed realiseren dat we niet alleen te maken hebben met de indrin

gend gewijzigde geopolitieke verhoudingen, maar er veel meer dan de Verenigde 

Staten zelf onderdeel van zijn. De onveiligheid en instabiliteit aan onze flanken is 

buitengewoon toegenomen. Het moslimfundamentalisme in Noord-Afrika kan 

zo uitgeput te zijn morgen draconische consequenties hebben in de vorm van miljoenenvlucht en 

van een eeuw bloed- terreur in met name Zuidelijk Europa. Het zich veilig wanen van het huidig 

vergieten en Israëlisch bewind bij een bescherming door de Verenigde Staten kan ten koste 

oorlogsellende, dat gaan van de kwetsbaarheid van het nabije Europa. En, bovenal, het ineenschrom-

zij eigenlijk pacifis- pelen van de voormalige Sovjet-Unie die zich vertaalt in instabiliteit in Zuid-Oost-

tisch en star zijn Europa, mogelijke proliferatie van nucleair materieel, de versterking van de deels 

geworden en niet dictatoriale republieken in de Kaukasus en Centraal-Azië, en vooral in een enorm 

bereid de tel<enen 

van de tijd te ver

staan. 

toename, ook hier, van de georganiseerde en zeer gewelddadige criminaliteit. 

Daarnaast heeft het verdwijnen van de Amerikaanse, Russische en Chinese veld

wachters uit de Koude Oorlog vooral consequenties gehad voor de opflakkering 

van burgeroorlogen en massaslachting-en in het nabije Afrika. 

Europa moet daarom allereerst ernst maken met de opbouw van een eigen, over

tuigende defensiecapaciteit, die het in staat stelt aan de flanken van het eigen ge

bied orde op zaken te stellen en daar op beslissende momenten niet op de knieën 

voor bij de Verenigde Staten te hoeven aankloppen. En dan kan dat nog steeds bin

nen NAVO-verband, maar niet stilzitten en de oceaan overturen. En Europa zal in

derdaad minder met zichzelf bezig moeten zijn. Anders zal er binnenkort geen 
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"Westen" meer zijn! 

Als Europa van de 'sheriff Amerika moet leren, zou Amerika ook iets kunnen leren 

van Europa. Kupchan wijst op de Amerikaanse onderschatting van de betekenis 

van "soft power" voor invloed in de wereld en met name voor de veiligheid. 

Kupchan voorspelt dat Amerika door deze onderschatting spoedig zijn wereld

macht met anderen zal moeten delen, eerst met Europa en dan met Oost-Azië. 

Deze "soft power", te vertalen als niet-militaire macht, zal in feite het vermogen 

zijn waarover Europa, soms ongewild en (deels) onbenut, steeds meer gaat be

schikken. Door zijn economie, vooral ook door het belang dat andere landen heb

ben bij de Europese consumptie, misschien door de pluriformiteit van zijn cul

tuur en zijn inzet voor multilateraliteit, en niet op de laatste plaats door zijn 

positie als verreweg de grootste donor op het terrein van de internationale samen

werking en ontwikkelingshulp. 

Wanneer de VS en Europa van elkaar willen leren kan de Atlantische waardenge

meenschap weer tot leven komen. Deze heeft tegen de achtergrond van deze we

reldwijde ontwikkelingen een onmisbare functie - en het zou alleen maar selfful

filling prophecy zijn om daar niet in te geloven. Europa mag buitengewoon kritisch 

zijn ten opzichte van bepaalde trends en opvattingen in de Verenigde Staten, 

maar het heeft er tezelfdertijd alle belang bij, dat de grand strategy van de 

Verenigde Staten in de 2Ie eeuw ons continent niet afschrijft als quantité néglige

able en dat wij ook zelf onze verantwoordelijkheid nemen. 

Voor christen-democraten is de betekenis van de culturele en de maatschappelijke 

Europa mag buiten- ontwikkeling, inclusief het waardendebat, bepaald niet onbekend. Het betekent 

gewoon kritisch zeker ook een boodschap naar de Europeanen: houd U niet alleen bezig met de 

zijn ten opzichte ontwikkeling en competentie-bepalingen van Uw Europese instellingen, maar stel 

van bepaalde systematisch en indringend de vraag wat voor soort Europese samenleving en cul-

trends en opvattin- tuur zij dienen. Wat is de identiteit van Europa en waar blijkt die uit? Een aller-

gen in de Verenigde eerste vereiste voor de noodzakelijke brede dialoog tussen de Verenigde Staten en 

Staten, maar het Europa is dan ook het aan de orde durven stellen van die fundamentele, de actu-

heeft er tezelfder- ele politiek overstijgende, vraag. 

tijd alle belang bij, 

dat de Verenigde 

Staten in de 21e 

Vragen aan Europa 

eeuw ons continent In wezen komt het in de komende jaren hierop neer: ofWel de Verenigde Staten ont-

niet afschrijft als trekken zich aan hun mondiale verantwoordelijkheid en verschuilen zich -letterlijk 

quantité néglige- - achter nieuwe schilden, ofWel een respect afdwingend Europa wordt geaccepteerd 

able. als partner, niet als vazal, om te komen tot een nieuwe multipolariteit en multilate

ralisme, zo'n beetje te vergelijken met de Metternichiaanse evenwichtsarchitectuur, 

die de vrede in Europa in de eerste helft van de negentiende eeuw redelijk heeft ge

waarborgd'. De vraag blijft natuurlijk of de mogelijk in de toekomst bestaande mul

tipolariteit ook in de praktijk zo 'multi' zal zijn en hoe de 'polen' zich tot elkaar ver-
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houden. Door iets te zeggen ofna te streven, is het nog geen werkelijkheid. 

Nogmaals: als de Verenigde Staten een nieuwe grand strategy nodig hebben, dan 

geldt dat dus zeker ook voor Europa. Als daarin de verhouding met de Verenigde 

Staten het kernelement is, dan vertaalt zich dat in een multiple choice: vazal, versto

tene, partner of concurrent. De keuze hangt niet alleen van ons af, maar, zoals ge

zegd, in bepalende mate van de uitkomst van de interne ontwikkelingen in per

cepties en eigen prioriteitsstellingen in de Verenigde Staten. Wanneer we, zoals 

ook Frans Alting von Geusau betoogt, als Europa niet zo gek veel verschillen met de 

Verenigde Staten met betrekking tot de uiteindelijke doelen die we willen berei

ken, dan moeten de Verenigde Staten en Europa ook gezamenlijk die grand strate

gy kunnen ontwikkelen ofin ieder geval afstemmen .. 

Om in die multiple choice niet uit te komen op een gedwongen en feitelijke uit

komst, die noch in het belang is van onszelf noch de waarden waarvoor wij staan, 

dient, is het volstrekt contra-produktief ons te laten beheersen door de irritaties 

over actuele stellingnamen van vooral, maar niet alleen, de neo-conservatieven. 

Zeker: de huidige invulling van de Pax Americana na 1989 geeft soms aanleiding 

tot die irritaties, zoals de afurijzing van Kyoto, van het Internationaal Strafhof, het 

misschien straks verder forceren van het principe van de preventieve oorlog, zon

der VN-mandaat, het paternalistische en soms vernederende taalgebruik van hoge 

regeringsvertegenwoordigers. Anderzijds passen deze concretiseringen zeer wel 

bij de volksaard en de identiteit van de Amerikanen, die onafhankelijk wil opere

ren en niet vast wil zitten aan allerlei regeltjes en afspraken. De cowboy koestert de 

Het is volstrekt con- vrijheid van de prairie en de onafhankelijkheid in het bestaan. Om dezelfde reden 

tra-produktief ons willen de Verenigde Staten snel naar olie boren in Alaska en kernenergiecentrales 

te laten beheersen bijbouwen. Geen afhankelijkheid meer van het Midden-Oosten en hun olie! Om 

door de irritaties dezelfde reden wordt het Internationaal Strafhof afgewezen. En om dezelfde re-

over actuele stel- den is het eigen wapenbezit voor veel Amerikanen heilig. 

lingnamen van 

vooral, maar niet al- Maar een toekomstgericht grand design van het Europese externe beleid en de posi

leen, de neo-conser- tionering van Europa in de wereld van de 21e eeuw mogen niet gebaseerd zijn op 

vatieven irritaties, maar op degelijke analyses en scenario's. Vooral op de overtuiging, dat 

wij er zelf wat aan kunnen doen, of wij vazal, verstotene, partner of antagonist 

worden. Daarbij staan drie vragen centraal: 

1. In hoeverre wordt het directe eigen belang van Europa gefrustreerd of juist ge

diend door een voortzetting van de Atlantische alliantie? Denk aan zaken als de 

extraterritoriale werking van wetten in de Verenigde Staten (zie ook de bijdrage 

van Europarlementariër Doorn in dit nummer) die bijvoorbeeld Nederlandse be

drijven treffen, als zij in Cuba investeren; en aan het eenzijdig opgelegde verbod 

om de olietoevoer van West-Europa te verbeteren door leidingen via Iran aan te 

leggen. Hierbij is sprake van frustratie van Europese belangen. Maar daar staat 
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tegenover, dat kennelijk de economie van de Verenigde Staten voor Europese in

vesteerders zo aantrekkelijk is, dat er een verregaande integratie van de econo

mieën heeft plaatsgevonden, en omgekeerd. Ook de corporate governance-stelsels 

komen dichter bij elkaar. Beide, Rijnlands en Angelsaksisch, zien de minpunten 

van hun eigen systeem en er komen codes zoals 'Tabaksblatt' in Nederland. De 

integratie gaat zover dat wederzijdse sancties een boemerangeffect hebben. 

2. In hoeverre levert de Atlantische Alliantie die veilige, rechtvaardige en partici

patoire wereldorde op? Ofwordt deze daardoor nu juist gedwarsboomd? De af

wijzing van Kyoto, het Internationaal Strafhof, het eenzijdig opzeggen van ont

wapeningsovereenkomsten (al onder Clinton) en het alsmaar niet ratificeren 

van internationale verdragen, waar (marginale aspecten van) Amerikaanse soe

vereiniteit bij gemoeid is, lijken de Verenigde Staten een weinig aantrekkelijke 

partner te maken bij die allerhoogste politieke prioriteit van deze eeuw: de re

aliteit van de globalisering vertalen in recht, stabiliteit en gelijkheid. Maar van 

de andere kant: als het er op aan komt, zijn het de Verenigde Staten, en is het 

niet Europa geweest, die voorkomen hebben, dat Zuid-Oost-Europa in brand 

vloog, een gebied nota bene van vitaal belang voor de Europese veiligheid. En 

het is de combinatie nog steeds van de morele wil om zich te engageren in ver 

afgelegen conflict- en bedreigingsgebieden tezamen met de onmisbare militai

re capaciteit daartoe. Op een moment dat Europa steeds weer aarzelt, en uit de 

twee miljoen onder de wapenen dienenden er met moeite een vijftigduizend 

manschappen onmiddellijk inzetbaar blijken. En dan is het duidelijk dat de 

Verenigde Staten toch iets meer power kunnen tonen en willen tonen. Dan kun

nen we als Europeanen honderd keer zeggen dat we een multipolaire wereld na

streven, maar door dat te zeggen is deze er nog niet en hebben de Verenigde 

Staten ondertussen echt niet minder macht en invloed. 

3. Wat zij n de alternatieven voor een Atlantisch Bondgenootschap? Tussen de de

kolonisatie en 1989 was het antwoord simpel: geen. De Sovjet-Unie was de vij

and en had op haar beurt een alliantie met machtige ideologische familieleden 

als China of neutraliserende potentiële grootmachten op lange termijn als 

India. Wij hadden in die periode onze relatie met het andere meest nabije fami

lielid, Latijns-Amerika, kunnen uitbouwen. Maar wie zonder wereldvreemd te 

worden ook nu naar de wereldkaart kijkt, ziet wederom geen serieus alterna

tief, als men dat al zou willen. Er moeten wel hele goede morele redenen zijn 

om een bondgenoot, die zich primair uit waardenoverwegingen in een goede 

zeventig jaar drie-vier maal gigantische offers heeft getroost, ook in termen van 

vele honderdduizenden mensenlevens, te verruilen voor een ander, als die er al 

is. 

Op basis van deze drie vragen en beantwoording daarvan zullen de schetsen van 

een Europese blauwdruk, ofbeter nog de contra-mal van de nieuwe Amerikaanse 

grand strategy getekend moeten worden. 
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Het adagium We 

have to flght, the 

Vazal of verstotene, antagonist of partner? 

Als Europa op de bok wil blijven zitten van zijn eigen rijtuig, dan past geen half

hartigheid, maar een bewuste koers, waarbij de antwoorden op bovenstaande als 

vertrekpunt dienen. Europa krijgt daarbij met een aantal mijlpalen te maken. 

Als de balans van die drie vragen onvermijdelijk uitkomt op de noodzaak van 

handhaven, maar herformuleren van het Bondgenootschap, dan is het nodig be

wust in die feitelijke interdependentie te investeren. Dat is de eerste mijlpaal. 

Daarbij gaat het om noodzakelijke aanvulling en beïnvloedingsmogelijkheid van

uit Europa op de onmisbare rol van Verenigde Staten. in de nieuwe globale we

reldorde van de ZIe eeuw. Dit geldt zowel op economisch, cultureel, als op weten

schappelijk terrein. Hierbij kan het DaimlerChrysler-model als voorbeeld dienen; 

een Airbus, die voor veertig procent haar onderdelen uit de Verenigde Staten be

trekt; ofhet niet ten koste van alles een eigen defensie-industrie willen opzetten 

op alle onderdelen, maar volgens bijvoorbeeld het jSF-model samenwerken. 

Academische uitwisselingen, technologische samenwerking en vooral een samen

hangend programma om onze opvattingen, ideeën, achtergronden veelmeer be

kend te maken passen hier ook bij. 

Maar - en dat is de tweede mijlpaal- we hoeven geen aanhangwagentje te worden. 

Het is niet evenwichtig dat bijvoorbeeld onze dominante financieringsrol van 

multilaterale instellingen van de Verenigde Naties tot de Wereldbank niet wordt 

vertaald in een enigszins evenredige inhoudelijke en personeelsmatige positie. Als 

de stelling van Kupchan waar is, dat de niet-militaire macht van Europa die van 

UN lIas to [eed and de Verenigde Staten aan het overtreffen is, dan is er ook niets op tegen om die in 

Europe has to fl- te zetten, met name waar die kan dienen om de vrede en de multilateraliteit te 

nance mag de op- versterken. De minachting van Sharon voor de Europese rol bij The Road Map zou 

vatting van sommi- hem bij een bewuste inzet van onze middelen wel eens kunnen vergaan. Het ada-

gen in Washington gium We have to fight, the UN has to feed and Europe has to finance mag de opvatting 

weergeven, maar als van sommigen in Washington weergeven, maar als dat de betekenis van een vaza-

dat de betel<enis lisering krijgt, is dat onacceptabel. Het is Europa zelf dat dit grotendeels in de 

van een vazalise- hand heeft. De systematische uitbouw van de programma's voor internationale sa-

ring krijgt, is dat 

onacceptabel. 

menwerking is daarbij een gebod van internationale solidariteit en van veiligheid. 

En dat geldt ook voor de verknoping van de commerciële en financiële relaties 

met andere werelddelen. 

En de derde mijlpaal brengt ons bij het vereiste zelf ernst te maken met het exter

ne veiligheidsbeleid. Alleen als in de komende vijf à tien jaar Europa een eigen ef

fectieve interventie- en vredesmacht opbouwt, inclusief de realisering van de zo

genaamde Helsinki headline goals, is een verstoting als partner te voorkomen". 

Europa moet duidelijk maken, dat de veiligheid in de wereld niet alleen met 
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woorden wordt beleden, maar eveneens met budgetten, met efficiënte samenwer

king en - het allerbelangrijkste - met de politieke en sociale wil tot interventie. 

Op de vierde plaats is er juist met het oog op die twee centrale doelstellingen van 

het Europees buitenlands beleid - behartiging van eigen belangen en versterking 

van de internationale rechtsorde - niets op tegen, dat Europa's buitenlandpolitiek 

een veel steviger eigen koers vaart. Dat veronderstelt een veel daadkrachtiger be

sluitvormingsstructuur, die hoge autoriteit op Europees niveau met twee hoeden, 

namens de Commissie en de Raad, en een sterke relativering van het veto-recht 

van de afzonderlijke lidstaten op buitenlandspolitiek terrein. Maar het vraagt 

vooral creativiteit voor andere samenwerkingsverbanden met name voor die met 

de Russische Federatie. Onze investeringen in contacten en samenwerkingsvor

men zullen van grote betekenis zijn bij de noodzakelijke normalisatie in dat land. 

Daarnaast hebben wij Rusland voor onze eigen veiligheid en stabiliteit nodig als 

partner en als barrière tegen zeer onrustige, dictatoriale, corrupte en ten dele fun

damentalistische flankgebieden. Daarom is "europeanisering" van de Russische 

Federatie één van de belangrijkste punten op de agenda van het buitenlands be

leid van de Europese Unie. In dit kader heeft het zogenaamde Plan-Lubbers om de 

energievoorziening van Europa meer te koppelen aan Rusland nog steeds actuele 

betekenis. Een benutting van dat potentieel en tezelfdertijd een doorslaggevende 

bijdrage aan de welvaartsopbouw van dat land zou een meervoudig voordeel ople

veren. 

De relatie met Latijns-Amerika verdient om andere redenen nadere aandacht. En 

001< een eigen die andere redenen zijn de versterking van de internationale rechtsorde en de 

Europese weg zal multilateraliteit. Ook hier dient een design te komen van een samenhangende bui-

het pad van de tenlandspolitieke, economische en solidariteitsbenadering. Dit moet leiden tot 

Verenigde Staten een verbond voor versterking van de multilateraliteit op basis van gelijkwaardig-

kruisen, er parallel heid en partnerschap. De relatie met dit groeicontinent is nog al te zeer gevangen 

aan lopen of over- in incidentele hulpacties, handelsakkoorden, politieke dialogen, maar zonder een 

lappen. En dat is Atlantische samenwerking, waarin ook het zuidelijk gedeelte van het westelijk 

maar goed 001< en halfrond is betrokken, loopt die samenwerking mank. Een Atlantisch 

logisch, want de be- Bondgenootschap in de 21e eeuw zal inclusief Latijns Amerika moeten zijn. 

langen lopen gelijk Europa moet nieuwe bondgenoten zoeken, niet tegen de Verenigde Staten, maar 

als versterking van haar partnerschap met diezelfde Verenigde Staten. Europa 

heeft de schokdempers van het geografisch nabije Rusland en het groeipotentieel 

van het mentaal verwante Latijns Amerika nodig om haar eigen partnerschap met 

de Verenigde Staten op volwaardige voet te kunnen continueren. Ook een eigen 

Europese weg zal het pad van de Verenigde Staten kruisen, er parallel aan lopen of 

overlappen. En dat is maar goed ook en logisch, want de belangen lopen gelijk. 

Verstotene, of vazal, antagonist of partner? Het interne dispuut in de Verenigde 

Staten, nu en in de komende jaren, zal uitmaken, of dit land weer terugvalt in 
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De economische 

reus Europa staat 

misschien meer 

nog dan de 

Verenigde Staten 

daarbij voor de on

middellij l<e taal< 

een intensief debat 

te gaan voeren over 

haar plaats en ver

anrwoordelijl<heid 

in de wereld. 

neo-isolationisme en zelfbescherming. Of dat het die andere traditie van Wilson 

en Roosevelt, van internationaal en niet-zelfzuchtig engagement, vertaalt in die 

broodnodige grand strategy. Europa staat daarbij voor de dubbele taak heel veel te 

investeren in de communicatie en belangenverstrengeling met die Verenigde 

Staten en tezelfdertijd haar eigen positie op defensieterrein, op het gebied van 

buitenlands beleid, economisch en met de opbouw van nieuwe bondgenootschap

pen te versterken. De economische reus Europa staat misschien meer nog dan de 

Verenigde Staten daarbij voor de onmiddellijke taak een intensief debat te gaan 

voeren over haar plaats en verantwoordelijkheid in de wereld. 

Wel zullen we ook in de toekomst nog vaak roepen: "allemachtig, Amerika" en 

constateren dat Amerika machtig is, maar zeker niet alleen machtig hoeft te zijn 

Mr.J.J.A.M. van Gennip en mr. F.A.M. van den Heuvel zijn respectievelijk lid van de Eerste 

Kamer voor het CDA en senior vice-president van Rabobank Nederland. Beiden zijn lid van de 

redactie van Christen-Democratische Verkenningen. 
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1. 'Prins Klemens Lothar Wenzel von Metternich (1773-1859) was een groot Oostenrijks 

staatsman die in de eerste helft van de negentiende eeuw niet alleen in zijn ei

gen land aan de touwtjes trok, maar ook op de krachtsverhoudingen in de 

Europese politiek zwaar zijn stempel heeft gedrukt. Nadat Napoleon verslagen 

was, speelde hij een hoofdrol tijdens het Congres van Wenen (1814-1815) waar de 

landen die Frankrijk overwonnen hadden, tot een nieuw Europees machtseven

wicht moesten komen. Bij het onderhouden en bijstellen hiervan bleef hij sterk 

betrokken in verschillende daarop volgende congressen. In 1821 werd 

Metternich kanselier van Oostenrijk. Met Napoleon en Bismarck behoorde 

Metternich tot de drie machtigste Europese staatslieden uit de negentiende 

eeuw. En van die drie was hij het langst 'koetsier van Europa'. 

2. Deze headline goals zijn afgesproken in het Verdag van Amsterdam en beogen 

voor 2003 de beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van de inzet van mi

litair materieel te vergroten. 
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