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Europa, Amerika en de 
toel('oIllst van de Alliantie 

Door Hans van Mierlo 

A Is de nieuwe jaartelling begint 
op 9 november 1989, de dag van 
de val van de Berlijnse Muur, 

dan leven we nu al weer zo'n twee en een 
half jaar in de Nieuwe Tijd, het post
Koude Oorlogstijdperk. Maar hoe moet 
dit tijdperk worden gekarakteriseerd ? 
Beleven we nu eindelijk die grote sprong 
voorwaarts ? Nadert de wereld, zoals Fu
koyama suggereert, het einde van de ge
schiedenis? Zullen steeds nauwere vor-

Hoe ziet de wereld eruit in 
het post-Koude Oorlogstijd-

volwassenheid belemmerd, evenals al die 
economische, politieke en sociaal-psycho
logische processen, die hadden kunnen 
leiden tot integratie, zoals in West-Euro
pa. Mstomping (door uitzichtloosheid en 
machteloosheid) is de doodsvijand van to
lerantie (waarmee het vaak zelfs ver
ward wordt). 

perk, wat kenmerkt de nieuwe 
verhoudingen? Hierover sprak 

Hans van Mierlo voor het 
'Global Panel' te Sevilla op 

21 mei 1992. 
Ook West-Europa heeft zijn achterstand 
opgelopen. Thans komt duidelijk aan het 

men van internationale samenwerking, 
integratie en mogelijk zelfs eenheid tot stand komen? Of is het 
omgekeerde het geval? Gaan we in zekere zin terug in de tijd? 
Terug naar het vooroorlogse Europa; het Europa van soevereine 
maar elkaar wantrouwende nationale staten, van de pendeldi
plomatie en de telkens wisselende coalities? Gaat Europa de 
eeuw uit zoals het die is ingegaan? 
Al deze vragen kunnen met evenveel gemak bevestigend dan wel 
ontkennend worden beantwoord; dat is - vind ik - nog het meest 
kenmerkende van het huidige tijdsgewricht. Hoe dan ook, er vin
den dusdanig ingrijpende ontwikkelingen plaats dat er voorlopig 
nog geen land of mogendheid is dat daar in zijn buitenlandse po
litiek een antwoord op heeft. En zo zal het ook nog wel even 
blijven. In de voormalige Sowjet-Unie voltrekken zich momen
teel drie revoluties -van dictatuur naar democratie, van een im
perium naar een groep van onafhankelijke staten en van plan 
naar markt- en die revoluties voltrekken zich chaotisch maar 
nog steeds overwegend vreedzaam. Anderzijds is er sprake van 
regressie op vele fronten; het ergste voorbeeld is de Balkan, 
waar zelfs het verschijnsel van de bloedwraak weer terug is. Of 
de geschiedenis nu over is of niet, zeker is wel dat de last van de 
geschiedenis zwaar zal blijven wegen. 
Het wegvallen van de Koude Oorlog heeft een aantal effecten 
gehad waarop niemand zich had voorbereid. Het blijkt dat de 
Koude Oorlog onder regie van de atoombom veel meer bevroren 
heeft en toegedekt dan we dachten. Zowel in de Sowjet-Unie en 
Oost-Europa, als in West-Europa en de Verenigde Staten. Soms 
lijkt het of met de Koude Oorlog ook de Tweede Wereldoorlog is 
verdwenen. Zowel over Oost- als over West-Europa zijn na die 
oorlog de stolpen gegaan van de Russische onderdrukking en de 
Amerikaanse dominantie. Vooral in Oost-Europa is duidelijk dat 
bij het plotselinge wegnemen van de stolp de landen er uit te 
voorschijn komen zoals ze er onder zijn gegaan. Onderlinge et
nische en politieke conflicten zijn in de Koude Oorlog niet opge
lost, maar alleen tijdelijk gesmoord in de terreur van de Sowjet
Unie. In diezelfde vijftig jaar is ook de groei naar politieke 
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licht dat de Westeuropese landen geen 
enkel vermogen hebben ontwikkeld sinds 

het begin van deze eeuw om gezamenlijk verantwoordelijkheid 
te creëren voor een eigen veiligheid en buitenlandse politiek. 
Ook hier blijkt een zeker nationalisme te zijn verborgen onder de 
dekmantel van de Amerikaanse liefde. Het is de achterkant van 
de zegeningen die we de laatste vijftig jaar hebben gehad. Hoe 
hadden we ook die gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten 
ontwikkelen. RapaIlo was een mislukking. Daarna was er het 
fascisme en de crisis die Europa verdeelde, dan was er de oorlog 
en toen waren er de Amerikanen en de atoombom. En hoe zegen
rijk dat alles ook geweest mag zijn, de gemakzucht gedijde er 
ook onder. Veel historische en diepe verdeeldheden tussen onze 
landen bleven angstvallig onberoerd. En nog steeds krijgen de 
Engelsen een appelflauwte als ze ook maar de eerste aanwijzing 
krijgen dat de Fransen en de Duitsers wat aan gezamenlijke de
fensie gaan doen. Om maar eens een voorbeeld te noemen. 

De achterstand die de VS hebben opgelopen door de Koude Oor
log is van andere aard. De ineenstorting van het communistisch 
bolwerk heeft absoluut niet de triomf van het kapitalisme met 
zich meegebracht, maar eerder haar zwakheden blootgelegd. Het 
wegvallen van de superpower-rol impliceert ook het wegvallen 
van het alibi voor het ontbreken van een harmonieuze sociaal
economische structuur. Met andere woorden: zolang de VS haar 
burgers nog de heroïsche rol van superpower kon voorhouden, 
werd er nog veel geslikt aan tekortkomingen. Maar de heer 
Friedman stuurt zijn rekeningen met vertraging. Dertig miljoen 
mensen beneden de armoedegrens representeren een sociale 
structuur die de luxe van de koude vrede niet verdraagt. Het 
lijkt onafwendbaar dat in de VS een nogal fundamentele herzie
ning van het economisch ideeëngoed zal moeten plaatsvinden en 
de klemmende vraag is of daarbij het ongehoord grote genere
rend vermogen van de Amerikaanse samenleving weer zijn 
kracht zal tonen, of dat we er rekening mee moeten houden dat 
de Verenigde Staten gedurende een langere periode een veel 
bescheidener positie zullen verwerven dan ze tot nu toe gewend 
zijn. Zeker is dat West-Europa juist op het punt van de sociale 
structuur een voorsprong kan hebben, als ze die weet uit te 
buiten. De grote teleurstelling van Maastricht was echter dat we 
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juist op het punt van de sociale 
structuur een pas op de plaats 
maken en eigenlijk een stap 
terug deden. 
Ik heb het sterke vermoeden dat 
de ontwikkeling in de sociale 
structuur in de VS en West-Eu
ropa beslissend zal zijn voor de 
vraag wie van de twee dominant 
zal zijn op de ander, zo domi
nantie nog het goede woord is in 
een tijdperk waarin de super
machten zijn verdwenen. Maar 
het zou mij niet verbazen wan
neer -na de overheersende 
Amerikaanse beïnvloeding van 
de Europese cultuur in deze 
eeuw- in de komende periode de 
Amerikaanse maatschappij in 
sterke mate zal worden beïnvloed 
door Europese karakteristieken. 
Spreekt het geen boekdelen dat 
reeds in een aantal staten voor
stellen voor een nationalisering 
van de gezondheidszorg worden 
voorbereid, iets dat tien jaar gele
den nog een vloek was in Ameri
kaanse oren en verder gaat dan 
zelfs hier getolereerd wordt. 

een gevaar dat na Maastricht al
leen maar groter is geworden. 
Het risico dat verbreding tot ver
watering en lossere verbanden 
leidt, raakt ook andere orga
nisaties en samenwerkingsver
banden. Ook de NAVO is inmid
dels verbreed (via de Noord At
lantische Samenwerkingsraad) . 
De CVSE heeft inmiddels Bosnië 
als 52ste lid verwelkomd. Maar 
deze groei in de breedte roept de 
vraag op of hierdoor de manoeu
vreerruimte en armslag van de 
nationale staat wel wordt be
perkt. Wordt op deze manier de 
gevreesde 're-nationalisatie' wel 
voorkomen? Of wordt die mis
schien in de hand gewerkt? 

Met al deze achterstanden en 
kwetsbaarheden zijn we als Wes
terse landen de nieuwe tijd in ge
struikeld, een tijd waarin politie
ke hoogte- en dieptepunten, gro-

De lltst van de geschiedellis is meer dltn een 

m01lumentale herillnering; Parthenon, Athelle 

We stellen vast dat er een veel
heid is van organisaties en 'fra
meworks' die elkaar gedeeltelijk 
overlappen en naast elkaar de 
zaak van de Europese veiligheid 
proberen te behartigen. Die veel
soortigheid kan mogelijkerwijs 
leiden tot onoverzichtelijke pro
cessen, waarbij een vervaging 
van verantwoordelijkheden en 
zeggenschapsverhoudingen kan 
optreden. natuurlijk kunnen de 
lidstaten dan ook proberen daar
van gebruik te maken. Met ver-

tere en kleinere crises, elkaar 
snel opvolgden: de Golfoorlog, de 
omwentelingen in de Sowjet-
Unie, de burgeroorlog in Joego-
slavië, de Europese Top in Maas-
tricht. Steeds opnieuw werden 
pogingen ondernomen grote co-
alities te bouwen en eenheid te brengen, daar waar scheuren 
ontstaan en verdeeldheid toeslaat. Ik denk aan de nieuwe we
reldorde van Busch, de Europese Unie, de mogelijke verbreding 
van de Gemeenschap met Oost-Europa, maar ook aan de plei
dooien voor nieuwe vormen van samenwerking in het voormalige 
Joegoslavië en de ex-Sowjet-Unie. Ik kan er nog de zich ver
nieuwende NAVO en de NASR (de Noord Atlantische Samen
werkingsraad, waarin ook de Oosteuropese landen vertegen
woordigd zijn) aan toevoegen. En dan is er natuurlijk nog de 
CVSE, de beoogde veiligheidsorganisatie van Vancouver tot 
Wladiwostok. Maar de hamvraag was en blijft toch of de op sa
menwerking en integratie gerichte krachten de overhand zullen 
houden op de centrifugale krachten, die met name in 00 t
Europa maar daar niet alleen, aan kracht winnen. 

De zaak ligt moeilijker dan we dachten. Zo kan de verdieping 
van de EG de verbreding belemmeren, en andersom: de verbre
ding van de Gemeenschap kan resulteren in een verwatering; 

9 

schillende en wisselende coali
ties kunnen zij proberen het 
eigen gewicht te vergroten door 
organisaties of instellingen op 
sleeptouw te nemen. Zo kon 
Duitsland mede door haar rol als 
voorzitter van de CVSE een be
slissende rol uitoefenen op het 

buitenlands beleid van de Twaalf jegens Joegoslavië. 
Niettemin zullen we voorlopig -zo goed of zo kwaad als dat gaat
die veelsoortigheid als een gegeven moeten accepteren. Maar we 
moeten ons wel realiseren dat het gevaar niet denkbeeldig is dat 
er onbedoelde kansen komen voor de nationale staat om zich als 
vanouds te manüesteren. Dat zou betekenen dat de internatio
nalisering het omgekeerde bewerkstelligt van wat zij beoogde. In 
het geheel dat Kissinger zo treffend karakteriseert als de 'alfa
betsoep' -de talrijke afkortingen van internationale organisaties 
die met elkaar wedijveren- komt straks mogelijk de nationale 
staat weer bovendrijven en opnieuw een sleutelrol verwerven in 
de internationale politiek. Voor een grootmacht in het centrum 
van Europa als Duitsland wordt dat wel heel verleidelijk. 
Tegen deze achtergrond klemt des te meer de vraag hoe de 
Europese samenwerking, met name op het gebied van veiligheid 
zich verhoudt tot de Atlantische. Zou de ontwikkeling van een 
heuse Europese veiligheidsidentiteit de toekomst van de Allian
tie op hel spel zetten? De meningen zijn zeer verdeeld, zo is wel 
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gebleken tijdens de onderhandelingen over 'Maastricht'. Een te
genstelling waarvan zo vaak was beweerd dat die achterhaald 
was, namelijk die tussen Europeanen en Atlantici, kwam weer 
in alle scherpte naar voren. En thans wordt dit debat nog steeds 
voortgezet: in de politiek, maar ook in de· ambtenarij, binnen de
partementen, tussen departementen, en tussen Europese lan
den. Dit debat tussen Europeanen en Atlantici wordt wel terug
gevoerd op de volgende vraag. Aan welk risico geef je de voor
keur. Geef je absolute voorrang aan de Atlantische relatie, met 
als gevolg dat een Europese defensie en veiligheidsidentiteit niet 
of nauwelijks ontwikkeld wordt, dan aanvaard je niet alleen een 
voortdurende afhankelijkheid, maar ook het risico dat de VS zich 
toch van het Europese continent terugtrekken en dan een Euro
pa achterlaten dat ten prooi valt aan verwarring, onzekerheid en 
verdeeldheid. Geef je daarentegen voorrang aan de verdieping 
van de Europese samenwerking, ook op het terrein van defensie 
en veiligheid, dan loop je het risico van een verwijdering van de 
VS, die zich mogelijkerwijs losmaken van Europa, terwijl die 
Europese defensie uiteindelijk toch niet uit de verf komt. Naar 
mijn mening is deze voorstelling van zaken echter niet helemaal 
correct. De derde redenering is: de ontwikkeling van een Euro
pese veiligheidsverantwoordelijkheid is de beste manier om de 
Atlantische band juist te bewaren, maar dan in een eigentijds 
jasje. Ik vind dat West-Europa haar eigen achterstand moet inlo
pen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid en 
defensie moet gaan dragen, die zij effectueert in samenwerking 
met de VS. Ik vind dat wenselijk en dat lijkt mij ook een logische 
voortzetting van het Europese integratieproces. 

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog was Amerika bereid 
Europa op de been te helpen. En tot het economisch herstel zijn 
beslag zou krijgen, zou zij Europa in bescherming nemen tegen 
het oprukkende communisme. Europa's afhankelijkheid werd 
toen uitdrukkelijk gemotiveerd als een tijdelijke aangelegenheid: 
Althans met die redenering strooiden we zand in elkaars ogen. 
In werkelijkheid zou die afhankelijkheid decennia blijven be
staan, en dat vonden we prima. Maar een afhankelijkheidsre
latie leidt in toenemende mate tot spanningen en irritaties, wan
neer diegene die ooit zo afhankelijk was, steeds zelfstandiger, 
welvarender en draagkrachtiger wordt. Dat geldt ook voor de 
Atlantische relatie en dat werd voor het eerst goed duidelijk in 
het begin van de jaren zeventig. In een reeks van economische 
en monetaire kwesties stonden de Amerikaanse en Westeu
ropese regeringen als rivalen tegenover elkaar. 
Het jaar 1973 werd door de Amerikaanse minister van buiten
landse zaken uitgeroepen tot het Jaar van Europa; Kissinger 
constateerde dat de betrekkingen tussen Europa en de Vere
nigde Staten nog nooit zo slecht waren geweest. De oliecrisis, die 
de economische recessie inluidde, bracht de Europese afhanke
lijkheid van olie uit het Midden Oosten aan het licht en verleid
de de EG-landen tot een regionale benadering met het oogmerk 
de olieleveranties uit deze regio veilig te stellen. De regering
Nixon trachtte de poging tot een Euro-Arabische toenadering te 
blokkeren met het dreigement de militaire garantie ten opzichte 
van West-Europa te herzien. 'Europe can not have it both ways', 
zei Kissinger destijds, 'they can not have US-coöperation On the 
security front and then have competition on the economic front'. 
Op deze wijze zette de regering-Nixon de nucleaire afhankelijk
heid van West-Europa in als middel om de Europese concur-

rentie te bedwingen. Toen was dat ook terzake. Maar als twintig 
jaar later vice-president Quale eenzelfde soort geluid laat horen, 
klinkt het belachelijk. Ook het Pentagon-rapport over de nood
zaak dat de VS de dominerende rol blijft spelen, dat een paar 
maanden geleden uitlekte, had iets tragisch en laat zien hoeveel 
moeite een aantal instanties heeft met het afscheid van de su
perpower-rol. 
Eind jaren zeventig, toen de Nieuwe Koude Oorlog aanbrak, 
werden de bondgenoten onder invloed van de toenemende span
ningen weer naar elkaar toe gedreven. Niettemin bleven onder
linge tegenstellingen, fricties en meningsverschillen de kop op
steken: handelSpolitieke conflicten, monetaire kwesties, twijfels 
van Europeanen over de Amerikaanse nucleaire strategie, klach
ten van Amerikanen over de als mager gepercipieerde Europese 
defensie-inspanningen (het Nunn-amendment), etcetera. Het is 
normaal dat zich in een duurzame relatie zo nu en dan wrijvin
gen voordoen. Maar in het midden van de jaren tachtig was de 
opeenstapeling van geschilpunten zo indrukwekkend, dat ge
zocht moest worden naar een meer fundamentele verklaring. 
In de discussies die ook in die tijd al gevoerd werden over de 
Atlantische verhoudingen, heb ik mij op het standpunt gesteld 
dat het bondgenootschap te lijden heeft onder een onevenwichti
ge zeggenschapsverhouding en verdeling van verantwoordelijk
heden. De situatie waarin het welvarende Europa, dat in econo
misch opzicht allang niet meer onderdoet voor de VS, wel in be
langrijke mate blijft steunen op de Amerikanen, is op den duur 
niet te handhaven. Als we de samenwerking met de Amerikanen 
willen behouden, zo vond ik, zullen we onze zelfstandigheid bin
nen die relatie moeten vergroten. Aan de andere kant zou de 
Europese integratie pas slagen, wanneer de factor veiligheid in 
het Europese integratieproces wordt ingebracht. En zo zal ook 
het Atlantisch bondgenootschap pas kunnen overleven wanneer 
de factor Europa daarin nadrukkelijker tot uitdrukking wordt 
gebracht, en aldus op nieuwe leest wordt geschoeid. 
En zo vind ik dat nog steeds. De afhankelijkheidsrelatie die 
Europa in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog aanging, 
zou in de eerste jaren na het verstrijken van de Koude Oorlog 
een gelijkwaardige relatie moeten worden. Weliswaar is Europa 
nog steeds afhankelijk van Amerika, Amerika is op haar beurt 
ook afhankelijk geworden van Europa. Beiden zullen dan ook 
moeten blijven samenwerken, maar dan als gelijkwaardige part
ners en op basis van wederzijds belang. De totaal veranderde rol 
van het nucleaire wapen maakt dat ook veel gemakkelijker. 
Dat zou naar mijn idee de politieke inzet van de Europeanen 
moeten zijn ('les enjeux', zoals de Fransen zeggen). Maar of het 
ook die kant opgaat, valt nog te bezien. Zal wat logisch en wen
selijk lijkt ook daadwerkelijk gebeuren? Kunnen die historische 
lijnen -de voltooiing van de Europese integratie- in deze revo
lutionaire tijden worden doorgetrokken? Zoveel is zeker: 'Maas
tricht' heeft geen uitsluitsel gegeven. Zo heeft het voornemen om 
een gemeenschappelijke buitenlandse politiek te ontwikkelen, 
slechts geresulteerd in een aantal gecompliceerde besluitvor
mingsprocedures. En daarbij wordt de unanimiteitsregel steeds 
gehandhaafd, behalve wanneer specifieke uitvoeringsbesluiten 
aan de orde komen. Al met al heeft Maastricht een typisch Euro
pees resultaat opgeleverd: geen succes, geen fiasco, gemengde 
gevoelens, wel degelijk vooruitgang, maar te weinig en te lang
zaam. Het vervolg valt natuurlijk niet te voorspellen en daarmee 
ben ik weer terug bij de vaststelling van onzekerheid en onvoor-
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spelbaarheid die het huidige tijdsgewricht kenmerkt. 
We kunnen natuurlijk scenario's voor de toekomst ontwerpen, 
maar als we daar mee klaar zijn, weten we maar een ding echt 
zeker: zo zal het in elk geval niet gaan. Beter dan het ontwerpen 
van blauwdrukken is te accepteren dat we met een grote mate 
van onzekerheid voorlopig moeten leven alsmede met een zekere 
mate van onhelderheid. Wie te snel helderheid wil scheppen, zal 
brokken maken. Wel kunnen we een houding bepalen en die 
doelstellingen onder woorden trachten te brengen, waarvan we 
denken dat die op de grens van het wenselijke en het haalbare 
liggen, met een grote bereidheid tot bijstelling als het onvoorzie
ne daar om vraagt. 

In deze geest zou ik willen afronden met enkele persoonlijk 
getinte conclusies en slotopmerkingen. 

* Het is om vele redenen gewenst dat de VS en de Europese lan
den verenigd blijven in een Atlantisch verbond ten behoeve van 
de veiligheid. Om dat verbond te behouden moet het vernieuwd 
worden. Europa zal met grotere kracht moeten werken aan de 
ontwikkeling van een eigen veiligheids- en defensie-identiteit. 
Op die manier kan de NAVO op een nieuwe leest worden ge
schoeid; een co-Ieadership moet het oogmerk zijn. Evenwichtiger 
betrekkingen zijn in het belang van de alliantie. Dan kan de 
NAVO de militaire arm van de CVSE worden, de WEU kan de 
militaire arm van de Gemeenschap worden. De Europese strijd
krachten die deel uitmaken van de NAVO zouden dan eventueel 
ook in het kader van de WEU inzetbaar zijn; de formule van de 
'twee helmen' is daartoe bruikbaar. De Frans-Duitse brigade -als 
die er ooit komt- zou in beide kaders inzetbaar moeten kunnen 
zijn. Om hen een beetje in die richting te duwen, is het wenselijk 
dat de nieuwe NAVO-divisie van Nederlanders, Britten, Belgen 
en Duitsers eveneens in WEU-verband inzetbaar is. Een ver
gaande taakspecialisatie en taakverdeling is thans nog niet 
haalbaar, om over een Europees leger maar te zwijgen. De natio
nale strijdkrachten van de NAVO- en WEU-landen moeten zo 
worden ingericht, dat zij op zichzelf staande elementen kunnen 
leveren, die voor gezamenlijke acties, hetzij in NAVO-, hetzij in 
WEU-, hetzij in VN-verband. operationeel kunnen worden in
gezet. Gezien de gewijzigde rol van de kernwapens moet het niet 
meer als vanzelfsprekend worden beschouwd dat de post van 
Saceur altijd zal worden bezet door een Amerikaan. Er zijn ster
kere argumenten om in het kader van de 'Europeanisering' van 
de NAVO ook Europeanen voor die post in aanmerking te doen 
komen. 
* Verbreding en verdieping zijn de twee sleutelwoorden bij de 
verschillende integratieprocessen. In de mate waarin deze twee 
processen op elkaar zijn afgestemd, ligt het antwoord besloten op 
de vraag of er grotere of kleinere manoeuvreerruimte komt voor 
de nationale staat en of de 're-nationalisatie' al dan niet wordt 
verhinderd. Om te voorkomen dat de verdieping te veel bij de 
verbreding achterblijft, stel ik voor om, alvorens de onderhande
lingen over toetreding van de Oosteuropese landen van start 
gaan, een nieuwe poging tot verdieping van de Gemeenschap te 
ondernemen: misschien kan te zijner tijd in een conferentie à la . 
Maastricht een nauwere onderlinge samenwerking bereikt wor
den. Wat de NAVO betreft: een volwaardig lidmaatschap van de 
Oosteuropese landen is op dit moment minder urgent dan de 
voltooiing van de herstructurering in de zin waarin ik er over 

gesproken heb. 
* De Europeanen en Amerikanen dienen de onderlinge, nog res
terende rekeningen op veiligheidsgebied met spoed te vereffe
nen. Zeker nu de Sowjet-dreiging is weggevallen, mag er geen 
gevoel blijven hangen - noch aan deze, noch aan de andere kant 
van de oceaan- dat Amerika moet blijven betalen voor de veilig
heid van de Europeanen. Dat betekent dan echter ook dat in de 
onderlinge betrekkingen ook niet meer gezinspeeld kan worden 
op enigerlei koppeling tussen economische en militaire samen
werking: het Amerikaanse militaire commitment bij Europa kan 
in dat geval niet meer ingezet worden als middel om de onderlin
ge economische en handelSpolitieke concurrentie te bedwingen. 
* De Europeanen en Amerikanen moeten een openlijk debat 
aangaan over de vraag wat zij precies van elkaar verwachten in 
de nieuwe veiligheidssituatie. De traditionele Sowjet-dreiging is 
verdwenen. Daar is de dreiging van regionale en mogelijke esca
lerende conflicten voor in de plaats gekomen. Vatten de Ameri
kanen deze conflicten ook op als een bedreiging van hun veilig
heid en belangen? Zijn zij ook bereid bijdragen te leveren aan 
peace-keeping operaties, die onder de vlag van de VN en later 
misschien CVSE worden ingezet? Of beschouwen zij zulke con
flicten als een Europese aangelegenheid? Is de Amerikaanse af
zijdigheid ten opzichte van Joegoslavië typerend voor de vermin
dering van het commitment? Wat willen de Amerikanen wel en 
wat willen ze niet? Pas als we op die elementaire vragen een 
antwoord hebben, kan wellicht een nieuwe taakverdeling tot 
stand komen. 
* Amerika en Europa moeten ook op politiek en economisch ge
bied nauw samenwerken, en dat geldt in het bijzonder in relatie 
tot de wederopbouw van Centraal- en Oost-Europa en de landen 
van het GOS. De politiek van de NAVO is er -sinds de Harmel
doctrine- steeds op gericht geweest de veranderingsprocessen op 
gang te brengen, die zich nu daadwerkelijk voordoen. Nu het 
zover is, zullen de Westerse landen zich ook om de 'nazorg' moe
ten bekommeren.We spreken hier over een geweldige opgave, die 
alleen kan worden voltooid als de VS en de Gemeenschap zich 
daar met vereende krachten aan wijden. Terwijl de Oosteurope
se landen geleidelijk toegang moeten krijgen tot de Europese 
markt, is het, ook voor West-Europa, van eminent belang dat de 
VS de politieke ontwikkelingen in Oost-Europa en de voormalige 
Sowjet-Unie blijven volgen, en waar mogelijk bijsturen. De VS 
zijn nog altijd de grootste Westerse democratie, met groot presti
ge in Oost-Europa. De VS kunnen als niet-Europese mogendheid 
meer dan enige andere Westerse natie een stabiliserende rol ver
vullen in Europa zonder verdacht te worden van nationale am
bities ten koste van een andere natie. Europese en Amerikaanse 
politici -tenslotte- moeten duidelijk maken aan hun achterban 
-als die dat al niet weet- dat de huidige problemen in Oost-Euro
pa en de landen van de voormalige Sowjet-Unie een aanslag 
rechtvaardigen op de nationale begroting. Tevens zullen diezelf
de politici -en dat gaat hun mogelijk wat beter af- Japan moeten 
aanspreken op haar internationale verantwoordelijkheden. Het 
is moeilijk aanvaardbaar dat het rijkste land ter wereld zich re
latief zo onverschillig opstelt als het doet. 

Wanneer we alleen al denken aan de monstrueuze consequenties 
die een verdere verwaarlozing van de kerncentrales in de voor
malige Sowjet-Unie kan hebben, is er direct eigenbelang zicht
baar voor de rijke wereld. 
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Zoals ik al zei, niet alleen is het op een aantal punten niet zo 
zeker wat het meest gewenst is, maar het is ook nog onzekerder 
dan ooit te voren of het meest gewenste ook tot het uitvoerbare 
behoort. Beter dan zaken te forceren, is het om een tijdlang met 
het onzekere te leven. Wie dat goed kan, zo leert Nietzsche ons, 
is een sterke persoonlijkheid. 
Ooit heb ik zo'n persoonlijkheid afgebeeld gezien. Het was een 

cartoon van een enorme matroos die op het strand een beetje 
hulpeloos staarde naar een zojuist aangespoelde beeldschone 
zeemeermin, die -met haar staart nog half in het water- zeer 
wellustig naar de matroos opkeek. Ook de blik van de matroos 
had iets gulzigs. Het onderschrift luidde: 'Yes ... but how'. Zo zit 
het ongeveer. • 
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