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L.] .BR INKHORST 

Naar een nieuwe 
Europees-Amerikaanse verhouding* 

Ruim tien jaar geleden schetste Alastair Buchan 1 

een zestal opties voor de toekomstige ontwikkelin
gen in Europa. Sindsdien hebben zich op het we
reldpolitieke toneel buiten Europa belangrijke ver
anderingen voorgedaan . Ik noem in het bijzonder: 

de ontwikkeling van de Sovjet Unie van een 
regionale grote mogendheid tot een globale su
permacht; 
de ontsluiting van China en de geleidelijke her
oriëntatie vanu it een steriel isolement in de rich
ting van een toenemende samenwerking, zowel 
met de Verenigde Staten als Europa en Japan; 
de volwaardige deelname van de derde wereld 
aan de internationale politiek. 

Drie van deze opties zijn door de werkelijkheid 
achterhaald. Zo geloofik dat een Atlanticized Europe 
dat geheel afziet van een eigen ontwikkeling en 
a ll een het Amerikaanse leiderschap zou volgen, een 
gepasseerd station is. De afgelopen tien jaar hebben 
daarvoor eerder een verzwakking dan een verster
king van de Amerikaanse macht in de wereld te 
zien gegeven. Ook het model van een Fragmented 
Europe, waarin iedere gezamenlijke Europese aan
pak ontbreekt door het uiteenvallen van de Euro
pese Gemeenschappen is niet spoedig te verwach
ten. Daarvoor is de amenwerking toch te sterk 
gegroeid. Het zuiver gaullistische Europe des Etats 
staat iets dichterbij de werkelijkheid. Maar het is te 
simplistisch om de periodieke tagnatie van de 

* Dit is een verkorte en aangepaste versie van een bijdrage 
verschenen in Nieuw Europa, Ig80, no. 3. 

Europese integratie a lleen te kenmerken als stap
pen op de weg terug naar de klassieke natie-staat. 

Drie opties nader bezien 

Het eerste reële keuzemodel is een kruising tussen 
het Europe des Etats en het Evolutionary Europe van de 
huidige Europe e Gemeenschap. Dit zou men het 
Europa van het 'muddling through' kunnen noemen. 
Soms met nieuwe impulsen op weg naar verdere 
Europese integratie - ik denk daarbij aan de ver
kiezingen voor het Europees Parlement of het tot 
stand komen van een Europees monetair systeem 
maar vaak ook met tekenen van stagnatie, zoals 
met betrekking tot de zelfstandige rol van de Euro
pese Commissie, het geschil over de bijdrage van 
het Verenigd Koninkrijk aan de Europese begro
ting ofhet krampachtig vasthouden aan de unani
miteitsregel in de Europese ministerraad. Ook ziet 
men in dit model bepaalde tendenzen tot herna
tionalisatie van reeds geïntegreerde beleidsterrei
nen zoals de landbouw of de visserij. Maar in grote 
lijnen houdt dit model in een Europese integratie 
en een Atlantisch bondgenootschap dat op de be
staande voet voortgaat. 

Negatieve aspecten van dit model zijn juist de 
laatste jaren en in het bijzonder het laatste half
jaar duidelijk geworden. Het model wordt geken
merkt door onzekerheid en frustratie aan beide zij
den van de oceaan en heeft in zekere zin reeds 
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geleid tot een ero ie van het Atlantische kader dat 
het juist beoogde te bevorderen. Juist in het niet 

doen van een meer gerichte keuze chuilt het ge
vaar van toenemende misverstanden. De 'Atlantici ' 
verdenken de 'Europeanen' van neo-neutralisme, 

de Europeanen op hun beurt verdenken Atlantici 
er van de integratie van Europa te willen dwars
bomen. Geen van beide groepen , in al hun varia
tie , doen daarbij pogingen elkaar in constructieve 

oplossingen te vinden. Derhalve ontbreekt het aan 
de ambitie om het beleid enige richting te geven 
en worden nieuwe initiatieven wederzijds met een 
cheef oog bekeken. Dat geldt bijv. terk voor de 

nieuwe initiatieven met betrekking tot de Frans
Duitse samenwerking. 

Het heeft er veel van weg dat wij de laatste 
jaren in dit model heen en weer zwalken met 
effecten die zowel in Amerika als in Europa tot 

een gevoel van wederzijd e verwijdering hebben 
geleid. Dat is dan niet zo zeer het geval omdat 
wij daarvoor bewust gekozen hebben , maar omdat 

wij juist niet gekozen hebben en de zaak op zijn 
beloop laten. Het is een optie IJa1' défaut die on 

door een gebrek aan initiatief en durf wordt opge
legd. 

Ondertussen geeft deze ituatie aan commentato
ren van diver e pluimage de gelegenheid zich af 

te vragen hoe wij er thans voorstaan. Vaak re ul
leert dal in de waarschuwing dat Europa op weg is 
een derde macht te worden , onafhankelijk van de 

V renigdeStaten, meteigen machtspolitiekeambi
ties. Aangezien dit tweede model , door Buchan het 
Independent Fede1'al Europe genoemd , te vaak in de 
discussies word t geschetst, kan het niet geheel a ls 
irrelevant worden afgedaan. 

Onlang bleek het bezoek van president Giscard 

aan de Duitse Bondsrepubliek wederom aanlei
ding te zijn tot zulke peculaties. Niettemin moet 
in alle duidelijkheid worden gesteld: We t-Europa 
als derde supermacht, tussen Rusland en Amerika , 

is een dwaze en gevaarlijke droom. Dwaas, omdat 
het op geen manier met de feitelijke machtsver

houdingen , noch met de poli tieke realiteit overeen
stemt. Gevaarlijk , omdat het streven daarnaar tot 
instabiliteit en tot opvoeren van spanningen in de 

oost-west verhoudingen zou leiden. West-Europa is 
voor zijn welvaart wezenlijk afhankelijk van amen
werking met andere delen van de wereld: industrie
landen en ontwikkelingslanden. Het heeft een stra
tegisch kwetsbare positie en is eigen lijk niet meer 

dan een schiereiland van het grote Euraziati che 
continent, waar het wordt geconfronteerd met de 
supermacht van de Sovjet Unie. 

Naast de objectieve, zo men wil , geopolitieke fac

toren die een Europese derde macht in de weg 
taan , zijn er ook ubjectieve politieke factoren die 

een wezenlijke barrière voor di t model vormen. Het 

meest tastbare en zichtbare element van een Euro

pe e derde macht zou zijn de beschikking over een 
Europese kernmacht. In Nederland wordt soms de 
indruk gewekt alsof de ontwikkelingen in Europa 
reeds sterk die kant uil gaan , maar niets is minder 
waar. 

Voor de voorzienbare tijd zal de politiek van 
de drie middelgrote, Europe e landen, Frankrijk, 
Engeland en de Bondsrepubliek Duitsland om ver
schillende redenen daarop niet zijn gericht. Frank

rijk is de afgelopen tien jaar eerder dichter bij 
de NAVO dan daar verder van afkomen te staan. 

President Gi card is zich ondank het gallische, 
vaak verbale geweld , te zeer bewust van de Franse 

militaire en politieke beperkingen zonder een At
lantische all iantie. De Britse regering heeft kort 
geleden het besluit genomen zijn nucleaire vermo

gen te vernieuwen door de Trident aan te schaf
fen , daarmee kiezend voor een continueren van de 

band met de vs. En Helmut Schmidt weet dat de 
Bondsrepubliek Duitsland voor zijn veiligheid uit
eindelijk afhankelijk i van de Verenigde Staten 

en daarmee van het functioneren van het Atlan-
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ti ch Bondgenootschap. Om die redenen mist dit 
model geloofwaardigheid. 

Voor de goede orde merk ik op dat afwijzing 
van een Europese kernmacht niet hetzelfde is als 
het afwijzen van een vergrote Europe edefen ie
samenwerking. Hierop kom ik nog terug. Maar 
men moet wel erg veel voorstellingsvermogen heb
ben om de theoretische optie van een Indepen
dent Federal Europe tot een reële te verheffen. 

Een afzonderlijke Europese defensie, losgekoppeld 
van de Verenigde Staten , zal nooit een motor kun
nen zijn om een verdere integratie te bewerkstel
ligen. 

Als enig model blijft dan over het door Buchan 

genoemde Partnership Europe, dat teruggrijpt op 
Kennedy's Grand Design uit het begin van de 
zestiger jaren. In Kennedy's visie was er prake 
van een interdependentie van twee zelfstandige 
pilaren ("twin-pillars' ), die gezamenlijk een bouw
werk droegen: Noord-Amerika en West-Europa 
'happily joined by policies and institutions in com
mon pursuit of economic expansion and military 
defence', zoals het in zijn rede in Philadelphia 
van 4juli '962 heette. Het belangrijkste argument 
van Arthur Schlesinger jr om deze visie 'the not so 
grand design ' te noemen was , dat zij niet met de 
werkelijkheid klopte. 2 Er was in het begin van de 
jaren zestig een groot verschil in economische 
macht tussen de Verenigde Staten en de geza
menlijke Westellropese landen. Ook in politiek en 
militair opzicht was hetonjllist te suggereren dat het 
herstel van Europa het einde van de eenzijdige 
afhankelijkheid betekende. De wereldomspannen
de bipolariteit van de twee supermachten was ook 
in Europa onverkort aanwezig, zoals tot uiting 
kwam in de Berlijncrisis van '96" De Cubacri
sis van '962 en de Europese veiligheidssituatie in 
het algemeen. In de binnen-Europese verhoudin
gen stuitte de partnership-gedachte direct op de 
Nederlands-Franse antithese over de koers van de 

Europe e Gemeenschap, op een getraumatiseerde 
Bondsrepubliek, economi ch krachtiger wordend 

maar politiek nog geheel op zoek naar een eigen 
koers en niet in staat een eigen 'Ostpolitik' te 
ontwikkelen, een gaulli ti ch Frankrijk op zoek 
naar eigenwaarde en erkenning in het internatio
nale concert en een Groot-Brittannië dat nog maar 
slecht inzag, dat haar 'special relationship' met de 
Verenigde Staten een eenrichtingsverkeer aan het 
worden was. Kort na het lanceren van de twin
pillar-conceptie kwam het Franse veto over de 
Engelse toetreding tot de Europese Gemeenschap. 
Daarmee was de politieke stagnatie van de Euro
pese partner compleet. Kortom , de minimale poli
tieke voorwaarden voor een consensus tussen de 
Europese landen waren afwezig en maakten het 
twin-pillar concept onwaarschijnlijk. 

Verandering in de Europees-Amerikaanse verhoudingen 

De vraag is echter of die situatie ook thans nog 
bestaat. In de afgelopen 20 jaar hebben zich niet 
alleen wereldwijd maar ook in de transatlantische 
verhouding structurele veranderingen voorgedaan 
die een ander beeld dan voorheen oproepen. 

De onderlinge dependentie is in de afgelopen jaren 
eerder toegenomen dan verminderd; maar onte
genzeggelijk heeft zich in de machtsverhouding 
tussen Europa en de vs zeker een verschuiving 
voorgedaan. 

De verandering aan Amerikaanse kant kan niet 
alleen als een conjunctureel ver chijnsel, voortko
mend uit een zwak leiderschap, worden afgedaan. 
Veeleer is sprake van een structurele ontwikkeling. 
Stanley Hoffmann sprak in dit verband van de 
dubbele revolutie. 3 De ene revolutie is de relatieve 
afname van de macht van de Verenigde Staten 
zowel op economisch als op militair gebied , als
mede de gegroeide afhankelijkheid van het buiten
land, zowel op het punt van de energie als van 
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de grondstoffen in het a lgemeen. De dollar heeft in 
de afgelopen jaren een buitengewoon grote waar
devermindering ondergaan inds het verlaten van 
het Bretton Wood -systeem dat de vs eenzijdig 
sterk bevoordeelde. Inflatie en structurele werk
loosheid gaan ook aan de vs niet ongemerkt 
voorbij. De andere revolutie betreft de positie van 
de president, die zijn grote macht veel meer dan 

I voorheen moet delen met het Congres, ook op 

het gebied van de buitenlandse politiek. Deze ont
wikkeling heeft directe repercussies gehad op de 
slagvaardigheid waarmee de Verenigde Staten in
ternationaal kunnen optreden. De Verenigde Sta
ten zijn op zoek naar een nieuwe rol nu noch 
i olement, noch volledige suprematie meer moge
lijk is. Ook een eventuele Reagan-administratie 
zou dat poedig merken , ondanks het verbale plei-

als naar het zuiden heeft haar betekenis voor 
andere delen van de wereld alleen doen toenemen. 

De interne machtsstrijd van dejaren zestig, met 
als inzet de vraag of West-Europa onder Frans 
leiderschap zou komen te staan dan wel zou wor
den gevormd door een coalitiesysteem van min of 

meer gelijken , is gestreden. Ook al valt niet te 
ontkennen dat, naar het woord van George Orwell , 
in de Gemeenschap 'some animals are more equal 
than others'. Maar de gaullistische ijstijd is , even
als zijn naamgever, verleden tijd. De discussie At
lantische versus Europese samenwerking uit de ja
ren zestig heeft daarom actualiteitswaarde verlo
ren. och de belangen van de Gemeenschap als 

geheel, noch die van haar afzonderlijke lid taten , 
verdragen zich met een van de wereld afgesloten 
houding. De jaarlijks weerkerende economische 

dooi voor een militaire superioriteit ten opzichte topconferenties zijn daarvan het sprekende bewijs, 
van de Sovjet Unie. wat men overigens ook van hun nut mag vinden. 

Anderzijds is de Europe e integratie met vallen 
en opstaan sinds de jaren zestig toch een eind 
gevorderd , hebben de eerder geschetste binnen
Europese politieke tegenstellingen veel van hun 
scherpte verloren en i het industriële en econo
mi che gewicht van Europa relatief sterk toegeno
men. Was de produktie van West-Europa ruim 
20 jaar geleden niet meer dan de helft van die 
van de Verenigde Staten , thans is deze ongeveer 
gelijk . Ondanks een nog steeds groter wordende 
economische divergentie tussen de afzonderlijke 
regio's kwam een Europees monetair sy teem tot 
tand. In het licht van de toenemende wereld-

wijde economische, handelspolitieke en industrie
politieke belangen trad op het externe vlak een 
geweldige uitbouw van de betrekkingen op, zowel 
in relatie tot de industriële wereld als tot de ont
wikkelingslanden. Via de Europe e politieke sa
menwerking kwamen de eerste aanzetten van een 
buitenlandse politiek tot stand. De uitbreiding van 
de Europese Gemeenschap zowel naar het noorden 

Al deze ontwikkelingen roepen een paradoxaal 
beeld op van enerzijds een transatlantische onder
linge afhankelijkheid , sterker dan ooit tevoren , 
mede ook in het licht van de gegroeide macht 
van de Sovjet Unie, anderzijds van een zoeken 
naar een nieuw evenwicht in die onderlinge ver
houding als gevolg van een noodzakelijk aanpas
singsproces. Aan Amerikaanse kant is dat het feit 
dat de Amerikaanse macht niet meer als vanzelf
sprekend wordt ervaren, deels door gebrek aan lei
derschap, deels door het objectieve verlie aan in
vloed zoals ik al schetste. Aan Europese zijde is 
veeleer sprake van een defensieve opstelling, voort
komende uit de onzekerheid van het niet meer 
gewend zijn verantwoordelijkheid te dragen, die 
overeenkomt met de gegroeide macht. In een sfeer 
van wantrouwen is het onvermijdelijk dat weder
zijdse misverstanden ontstaan, ja zelfs 'procès d'in
tention ' over elkaars bedoelingen worden gevoerd. 
Dit aanpassingsproces wordt bovendien gecompli
ceerd door de snelle veranderingen in de multi-
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polaire wereld om ons heen , waarin een ontel
baar aantal nieuwe interdependenties zijn ge

groeid. 

Partnership Europe als optie van de jaren tachtig 

Tegen deze achtergrond moeten de transatlanti
sche verhoudingen van de jaren tachtig worden 
gezien. 

De eerste twee alternaLieven zijn ontoereikend 
om een nieuwe stabi liteit in de Europees-Ameri
kaanse verhoudingen tot stand te brengen. Het 
voortborduren op het oude stramien via het 'mudd
ling through' houd t onvoldoende rekening met de 
gewijzigde verhoudingen. 

Het Independent Federal Europe benadrukt het 
antagonistisch element in de verhouding, terwijl 
verbetering van de transatlantische solidariteit juist 
ook voor de toekomst noodzakelijk is. 

Als enige constructieve en reali tische optie blijft 
derhalve de uitbouw van het Partnership Europe 
over, waarvoor veel meer dan voorheen objectie
ve factoren aanwezig zijn. Maar zowel inhoudelijk 
als instrumenteel zal dan aan een aantal voorwaar
den moeten worden voldaan. 

Aan Europese kant vergt dat allereerst een ver
sterking van het gemeenschappelijk element in de 
buitenlandse politiek via de uitbouw van de Euro
pe e Politieke Samenwerking (EPS). Juist de af
hankelijkheid van Europa van de mondiale on twik
kelingen vergroot de behoefte aan een buitenland 
politiek en diplomatiek kader. De relatieve achter
uitgang van de Amerikaanse positie in de wereld 
heeft deze behoefte a ll een maar gevoed. 

Velen zijn te zeer gefixeerd door de verschil
lende hernationalisering tendenzen in Europa 
sinds het begin van de jaren zeventig, vooral op 
het economisch vlak , om deze ontwikkeling in haar 
juiste perspecLief te kunnen plaatsen. Pijpers heeft 
echter terecht op het, slechts ogenschijnlijk para-

doxale, element in de uitbouw van de Europe e 
buitenlandse politiek gewezen. 4 

Een grotere samenhang tussen E ps- en EEG

ontwikkelingen is daarbij van veel belang. Maar 
bij dit proces is een intensivering van de consu l
tatie met de vs een eerste vereiste. Van Europese 
zijde zal meer dan in het verleden aan de Ver
enigde Staten moeten worden uitgelegd dat een 
versterking van Europa niet gericht is op een ver
zwakking, maar eerder op een coll ectieve verster
king van de Atlantische alliantie. Alleen op die 
wijze zullen de twee kader van de Europe e Ge
meenschap en het Atlantisch Bondgenootschap el
kaar niet tegenwerken , maar elkaar wederzijds be
vruchten . Deze ontwikkeling moet ook gevolgen 
hebben voor het denken over de Europese veilig
heid. De eenzijdige Westeuropese afhankelijkheids
relaLie van de Verenigde Staten op veiligheids
gebied en de vanzelfsprekendheid waarmee de 
Amerikaanse nucleaire afschrikkingsgarantie a ls 
paraplu voor slecht weer werd aanvaard , heeft het 
zelfstandig denken in Europa over veiligheids
vraagstukken afgestompt. 

Aan Europese zijde zal dan ook sterker dan 
voorheen de bereidheid tot ui tdrukking moeten 
worden gebracht een groter aandeel in de verant

woordelijkheid voor de gezamenlijke verdediging 
op zich te nemen. In de internationale politiek geldt 
immers nog meer dan in de nationale dat grotere 
invloed niet kan worden los gezien van de be
reidheid verantwoordelijkheid te dragen. 

In concreto betekent het bewust werken aan de 
versterking van de Europese zijde van de allian
tie dat niet langer in het kader van de Euro
pese Politieke Samenwerking de discussie over de 
Europese vei ligheidsdimensie van bijv. de MB FR of 
de CEVS uit de weg moet worden gegaan. Mit 
in zo'n overl eg geen definitieve conclusies worden 
bereikt, maar voorlopige standpunten worden in
gebracht in een gezamenlijk, daarna plaat vin
dend , NAvo-overleg behoeft een dergelijke verster-

king van d 
nitie op A 
heidsbelei, 
ingebed in 

Voorts · 

nauwere I 
van defen~ 

Ik weet d 
neergeschl 
king van ( 
streven m 
goede kor 
meenscha 
handligg, 
den aan f 

ropean PI 

begin '9i 
partners ( 
op defen~ 
doet daal 

met de I' 

kader ed 
het geb re 
daarom e 

In het 

staan om 
vergader< 
toe opnie 
menwerk 
mentele : 
ook de E 
gouverne 
afgelopev 
gouverne 
paaldesil 
afwijken, 
aspect is 
Spaan e 
defensiea 
Geen val 
overleg t 



e 

;-

r 

1-
,e 

n 

r

r

ie 

! -

1-

'n 
y, 
s

s

Ie 

Is 

et 

s-

:n 

re 

e-

:Ie 
n-

0-

:Ie 
of 

its 

n

n

:r-

idee' 66 I jaargang 1 I nummer 4 I december 1980 I blz . J 21 

king van de Europe e samenwerking niet per defi
nitie op Amerikaan verzet te stuiten. Het veilig

heidsbeleid in eigenlijke zin blijft daarmee immer 

ingebed in het Atlantisch Bondgenootschap. 

Voorts moet aandacht worden besteed aan een 

nauwere Europese samenwerking op het gebied 

van defensie-aankopen, produktie en financiering. 

Ik weet dat een dergelijke wens gemakkelijker i 

neerge chreven dan verwezenl Ukt. Maar verster

king van deze samenwerking past niet alleen in het 

treven naar Europe e eenheid , maar kan ook ten 

goede komen aan de doeltreffendheid van de ge-

meenschappelijke verdediging. Als meest voor de 

hand liggend kader daarvoor dient gedacht te wor
den aan een versterking van de Independent Eu

ropean Programme Group ( IEPG). Deze [EPG is 

begin [976 opgericht tussen de Europe e NAVO

partners om de Europese materiële samenwerking 

op defensiegebied te versterken. Ook FrankrUk 

doet daaraan mee omdat er geen formele band 

met de NAVO bestaat. Veel voortgang is in dit 

kader echter niet geboekt. Vooral als gevolg van 
het gebrek aan politieke impulsen leidt de IEPG 

daarom een betrekkelijk schimmig be taan. 

In het verleden heeft er altijd een reserve be

staan om in dit kader op ministerieel niveau te 

vergaderen . Het zou de moeite waard zijn daar

toe opnieuw het initiatief te nemen . Dat deze sa

menwerking in eerste aanleg een intergouverne

mentele is behoeft geen bezwaar te zijn. Immer 
ook de Europese Politieke Samenwerking is inter

gouvernementeel van aard. Nederland heeft in de 

afgelopen jaren ook van zijn kant juist dit inter

gouvernementele karakter benadrukt om in be

paalde ituatiesdegelegenheid tehebben een eigen , 

afwijkend standpunt in te nemen . Een bijkomend 

aspect is dat via deze weg ook de Griekse en 

Spaanse betrokkenheid bij gemeenschappelij ke 

defensieaangelegenheden kan worden vergroot. 

Geen van beide zUn in formele zin bij het NA vo

overleg betrokken. Anderzijds is hun defensie van 

grote betekenis voor de veiligheids-situatie in Eu

ropa. 

Evenwel ook aan Amerikaanse kant zal een an

dere instelling moeten groeien om de partnership
gedachte een nieuwe impuls te kunnen geven. Het 

meest opvallende recente voorbeeld van een ver

keerde aanpak wordt gevormd door de aankondi

ging van de zgn. presidenLiële richtlijn 59, waar

in president Carter een wijziging van de Ameri

kaanse strategie met betrekking tot de centrale 

nucleaire systemen heeft aangekondigd. Het gaat 

mij hier niet om de inhoudelijke merites van de 
geleidelijke overgang van een 'counter-city' naar 

een 'counter-force' strategie: vanuit de Ameri

kaan e optiek zijn hiervoor wellicht waardevolle 

argumenten aan te geven. 
Waar het mij wel om gaat i , dat de gevolgen van 

deze verandering in de Amerikaanse strategie voor 

de Europese partners aanzien lijk zijn. Op zich
zelf is het reeds een ontstellende gedachte dat mi

nister van buitenlandse zaken Muskie heeft kun

nen verklaren niet van deze verandering van stra

tegie op de hoogte te zijn geweest, maar veel we
zenlijker is nog dat over zo'n fundamentele kwes

tie, die niet alleen de Amerikaanse maar ook de 

Europese veiligheid raakt, niet uitputtend in NA vo
verband is gesproken alvoren een be luit wordt 

genomen. Indien geen gesprek plaatsvindt, lokt 

men de veronderstelling uit dat de Amerikaanse 

veiligheid niet a l identiek met de Europe e 

veiligheid wordt gezien. In een situatie waarin 

toch reeds wantrouwen aan Europese zijde bestaat 

ten aanzien van de Verenigde Staten om onder 

alle omstandigheden de veiligheid van West-Euro

pa te garanderen, kan een dergelijke eenzijdige 
beslissing fatale gevolgen hebben. Als de Verenigde 

Staten prijs stellen op een modernisering van het 

kernwapenarsenaal van de NAVO ter wille van een 

grotere af! chrikking en daarmee een grotere vei
ligheid van het gehele ALlanti che Bondgenoot-
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schap, dan moet ten minste ook de relatie tus-

en deze modernisering en de wijziging in de Ame

rikaanse centrale- ystemen strategie in het NA vo
kader aan de orde worden gesteld. Deze gedachte 

werd kortgeleden treffend verwoord door het Ame

rikaanse lid van het Huis van afgevaardigden 

Fenwick: 'we can not expect th at sovereign na
tions will agree happily with udden announce

ments from this side of the ocean that involve 

and sometime op po e their interest when they 

have not been consulted. 
Recently, our consultations with our allies have 

been clumsy or non existent. . .'.5 

Met deze enkele kanttekeningen op het punt van 

de veiligheid heb ik lechts willen aangeven dat 

ook in het NAvo-kader de eenzijdige afhankelijk

heidsrelatie van Europa ten opzichte van de Ver

enigde Staten aan herziening toe is en dat wij 
structuren zullen moeten ontwikkelen om aan d e 

gedachte van wederzijdse afhankelijkheid vorm te 

geven. Ook technologische ontwikkelingen alsme
de veranderingen in het strategisch denken, zoals 

met name de introductie van een counter-force 

strategie door de vs, nopen hiertoe. Het is hier 

niet de beste plaat deze gedachten verder te ver

diepen , maar zij zijn eveneens van wezenlijke be
tekeni voor de keuzen waarvoor wij staan. 

Enkele conclusies 

Bovenstaande, zeer schetsmatige, opmerkingen lei

den mij tot de volgende conclusies: 
r . De wereldwijde veranderingen en de verande

ringen in de Europee -Amerikaanse verhoudin

gen hebben niet geleid tot een mindere, maar 

veeleer tot een grotere noodzaak van onderlinge 

amenwerking. 

2. De bestaande mechanismen in EPS-EEG ener

zijds en NAvo-kader anderzijd zijn ontoereikend 

om daaraan gestalte te geven. 

3.. Van de drie modellen die voor de jaren tachtig 
relevant zijn kan alleen van de 'Partnership Eu

rope' -constructie voldoende impulsen uitgaan 

om tot een verbetering van de huidige situatie 

te geraken. 

4.Aan Europese en Amerikaanse kant dient meer 

rekening te worden gehouden met om uiteen

lopende belangen. Dit inzicht verei t de bereid

heid om elkaar meer speelruimte te laten , zonder 

dat dit direct moet leiden totde gedachtedat men 

elkaar wenst tegen te werken. 

5.Het accent moet liggen op de versterking van 

de politieke en defensiesamenwerking in Europa. 

Van Nederlandse kant dient inhoudelijk de be

reidheid te bestaan aan nieuwe initiatieven mee 

te werken ter versterking van de Europese zij
de van de NAVO, via EPS en IEPG. 

Gepaard hiermee dienen de consultatieprocedu

res te worden verbeterd en moet de bereid

heid bestaan in Europa om een grotere ver

antwoordelijkheid voor de eigen defensie te aan
vaarden. 

P.S. Het bovenstaande is met enige schroom neer
geschreven, gedachtig de recente uitspraak van 

Stanley Ho[mann geciteerd in de International 

Herald Tribune van 17 juli 'g80: 
'Anyone who would annouce a new European 

vision or the appearance of a sane and teady 
American one would have to be an optimist or a 

dreamer'. 
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