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Europa, speelbal of bijdragen die zeer uiteen- omdat deze scenario's Wars en een nucleair-vri je 
medespeler? lopen in optiek, tijdsper- onwaarschijnlijke situaties wereld . 

spedief en kwaliteit. Dat vooronderstellen, zoals de 
De nieuwste Amerikaanse geldt vooral voor de visies teloorgang van de Sovjet- Derhalve geen her-
bestseller, na die van Ken- op de toekomstvan Euro- dominantie in Oost- allantisering maar voort-
nedy over de 'overstretch' ha. Haa.r verleden (vanaf Europa (naast die van de zetting van de Atlantische 
van de VS ('The rise and et jaar 1000 tot en met het VS in West-Europa). Voor band met Europa als stevi-
fall of the Great Powers'), na-oorlogse herstel) wordt een West-Europees sceno- geren meer met één stem 
is getiteld: 'The Third Cen- kort en bondig in kaart rio ontbreekt het voorols- sprekende partner, zoals 
ture: America's resur- gebracht. Dat is een inte- nog aan een werkel ijk Kissingeren Schmidt in de 
gence in the Asian era'. ressant deel van het boek, gemeenschappel~k defen- jaren zeventi~reeds voor-
Kern van het boek is dat de vooral omdat een analyse siebeleid, stellen eau- zagen. De op om st van de 
VSergoedaanzoudoen van het moehtsverval van teurs niet onrealistisch. De WEU- vreemd genoeg 
'zich onafhankelijk te ver- Europa tot aan en leidend conclusie van de scena- beha lve bi j de bijdrage 
k laren van Europa en een totW.O.II, metdaarin riobouwers li jkt mij aan de vanSchapernagenoeg 
eind te maken aan twee aandacht voor de verschi l- sombere kant: ' .... hetzi j ontbrekend in het boek -
eeuwen fixatie op de Wes- len in de componenten fragmentatie, hetzij her- toont aan dat betere Euro-
Ierse beschaving' . Daar daarin van oost en west nieuwde Amerikaanse pese vei ligheidspolitieke 
kan Europa het mee doen. binnen Europa, tot nu toe dominantie over West- coördinatie niet onmo9,e-
Geen wonder dat Euro- niet gemakkelijk voorhan- Europa vormen nog de li jk is. Het Europa zon er 
peon en zich meer en meer den was. Het langzame meest logische perspectie- binnengrenzen van 1992 
gaan overgeven aan be- machtsherstel, economisch ven' (in de woorden van de zal daar ook aan bijdra-
spiegelingen over hun én politiek, van Europa na auteurs: 'zelf- gen al is veil igheid welbe-
eigen werelddeel en zijn W .O.II in de nieuween finland isering en her- wust (nog) uitgezonderd 

34 toekomst. Europa blijkt in onnatuurlijke opzet (schei- atlantisering') . van het Europese domein. 
de mode, er is veel in be- ding tussen Oost-en West In dat proces moet uiter-
weging op ons continent. Europa) worden uitvoerig Waarom somber? Er is aard het gewicht van de 
De Amerikaanse veilig- behandeld. zeker sprake van een ver- nationale soevereiniteit op 
heidsgarantie staat onder Het vellen van een oor- schuiving in Amerikaanse veiligheidsgebied niet 
druk, de Sovjetunie her- deel over zo'n boek is aandacht en politieke worden onderschat. Van-
vormt zich. Een Europees moeilijk. Leidend thema is prioriteitstelling van Euro- daar ook de relevantie van 
'huis' is het gesprek van de welk gevolg moet worden pa naar de Pacific of mis- de Frans-Duitse en- ook 
dag. verbonden aan wat alge- schien zelfs ook wel Oost- onderbelicht- de Frans-

'De landen van Europa meen wordt gezien als het Europa, maar dat betekent Engelse veiligheidssa-
zien zich opnieuw op een in verval raken van het niet dat de fundamentele menwerk ing. 
kruispunt van wegen ge- door de VS opgezette na- en wederzi~se voordelige 
plaatst waar beslissingen oorlogse bestel. 'De inter- vei ligheids and tussen In het boek geven conform 
genomen moeten worden', nationale orde is op losse Europa en de VS is verbro- het bekende Nederlandse 
zo stelt de ochterflap van schroeven komen te staan' ken. Er zal binnen het ka- rollenpatroon Rozemond 
een recent verschenen (Inleiding p. 12). Ik vraag der van die bond het nodi- een sceptische en Koch 
boek, getiteld: 'Europa, mij af of d itwel echt zo is ge veranderen, m.n. waar een enthousiaste visie op 
speelbal of medespeler' en met name of een 'stuur- het gaat om burden- d ie samenwerking, maar 
(Uitgeverij In de Toren, loos tijdperk' is ontstaan in shoring, mede in het per- wat heet enthousiast? Voor 
312 bagina's, fl. 32,5.0) . statenorde en wereldeco- spedief van het ontzag lijk Koch is een heroriëntatie 
Het oek, gepubliceerd ter nomie, zoals de redacteu- grote begrotingstekort in (van Nederland) noodza-
gelegenheid van het ren Houwelingen en Sicco- de VS en de last van kelijk, want onvermijde-
Europa-Congres van de ma beweren. Te meer 300.000 Amerikaanse lijk: 'Het heeftweinig zin 
Europese Beweging op 6 vraag ik mij af of er wel militairen in Europa op de om de wens uit te spreken 
en 7 mei jl. in Den Haag, (al) een echt don wel rede- begroting, maar de band te willen schuilen onder de 
beantwoordt de vraag lijk alternatief is voor de zal naar mijn overtuiging Amerikaanse atoom para-
naar de toekomst over i- huidige staten orde. FlaJer niet worden geslaakt. klu, wanneer de Ameri-
5ens niet luid en duideltk. en Rood reiken in hoof - Zeker niet als de Ameri- anen reed lang geleden 

at kan niet door de ge o- stuk 11 van het boek vier kaanse politiek volgend hebben besloten deze 
zen opzet, een verzome- scenario's aan voor West- jaar weer terugkeert in de dicht te klappen. Het niet 
ling bijdragen Van dertien Europo's toekomst, waar- 'moinstream' van de con- serieus nemen van de 

0 auteurs, maar ook niet van twee- het West- stenten in het buitenlands mogelijkheden van Frans-
m door de complexiteit en de Europese en het Oost- beleid, of die nu door Bush Duitse samenwerking kan m 

~ onzekerheid van de pro- Europese scenario- te- of door Dukakis worden ~i st, als men daar zo zijn 
z bieemsteil ing. Het is niet recht als het minst vertolkt en zich afkeert van edenkingen over heeft, ::0 

"" gemakkelijk een rode waarschijnlijk worden tijdelijke visioenen (of kwalijke gevolgen heb-.., 
~ draad te ontdekken in de gekwalificeerd. Terecht, spookbeelden) van Star ben' . Rozemond signa leert 
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de eigen, nationale motie
ven die Parijs en Bonn in 
elkaars armen drijven 
(o.m. vrees voor Duits 
neutralisme) en wijst m.i. 
terecht op de woorden en 
vooral daden die nog 
ontbreken om een werke
lijk Europese militaire inzet 
aan Franse zijde geloof
waardig te maken. De 
auteur brengt het pro
bleem tot de essentie terug 
wanneer hij spreekt over 
de oorlogsvoorkoming en 
de mix van militaire- ook 
nucleaire!-en politieke 
middelen die daarvoor 
nodig is. De probleem
stelling kan voor de af
zienbare toekomst nog 
niet in een onder kader 
worden beantwoord dan 
het bredere Westelijke 
veiligheidskader. Europa 
en de VS zullen daarin 
beide hun eigen rol steeds 
moeten herdefiniëren. Dat 
dit gebeurt hoeft niet het 
einde te zijn van de 
NAVO-alliantie, maar kon 
wel het karakter daarvan 
wijzigen. Niet onlogisch 
na 40 jaar waarin de Ame
rikaanse garantie en de 
Europese behoeften èn 
eigen mogelijkheden 
uiteraard niet hetzelfde 
zijn gebleven. 

Deze 'schuivende panelen' 
in de NAVOworden in het 
veel geroemde geschrift 
van Pa ui Scheffer (WBS) (*) 
indringender en klemmen
der uiteengezet don in dit 
boek. Scheffer concludeert 
daarin dot onder invloed 
van veranderingen in de 
verhouding tussen West
Europa en de VS de Ne
derlandse veiligheidspoli
tiek zou moeten worden 
bijgebogen in äe richting 
van een meer continentaal 
gerichte Europese politiek 
met daarin een leidende 
rol voor de BRD en Frank
rijk. 

Pluriformiteit van invals
hoeken (niet in de laatste 
plaats de interessante 
historische beschouwin
gen waaraan ik onvol
doende aandocht heb 
kunnen schenken) zullen, 
vrees ik, 'Europa, speelbal 
of medespeler' eerder uit 
de aandacht doen verdwij
nen. Elk wat wils leidt im
mers eerder tot vergetel
heid dan een dwingende 
argumentatie. Niettemin: 
aanbevolen lectuur voor 
allen die Europa ter harte 
goot, omdat hier- voor het 
eerst eigenlijk- een po
ging wordt gedaan ge
schiedenis en toekomst 
van Europa te schetsen op 
een geïntegreerde wijze. 
Als 'reader' die een intro
ductie verschaft voor de 
meer actuele discussies 
over 'waarheen Europa' is 
het zelfs zeer waardevol. 
Dat er in die discussie over 
Europa niet altijd iets 
nieuws onder de zon is 
blijkt uit een in het boek 
opgenomen citaat van de 
midden 19e-eeuwse au
teur Julius Fröbel, weer 
eens een andere keuze 
dan De Tocqueville: 'Ame
rika und Russland sind die 
beide Poleder pol itischen 
Welt geworden, und zwi
schen ihnen liegt dos West
liche Europa als übergong 
in der Mitte ( .... ).Die 
Staaten des europäischen 
Abendlandes können im 
Dämmerlichte der Zukunft 
nur noch als die Cantone 
einer grossen Eidgenos
senschaft erschei nen'. 
Even aardig is Siccama's 
daaropvolgende samen
vatting van Fröbel's obser
vaties over Europa: hij 
meende dat 'in Rusland te 
veel werd geregeerd, in 
Amerika te weinig, maar 
dat in Europa op de ver
keerde plaats te weinig en 
overal slecht werd gere
geerd'. Zullen Gorbatsjov, 

Dukakis en de interne 
markt in 1992 daar in de 
jaren '90 veel aan hebben 
veranderd? 

J.Th. Hoekema, augustus 
1988 

• Een tevreden natie: 
Nederland en het 
wederkerend geloof in de 
Europese status quo, Bert 
Bakker/WBS, 1988. 


