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Wissels om in het buitenlands beleid (2)

Hoe diep is de trans-
atlantische kloof?

hans terlouw

Veiligheidspolitieke meningsverschillen tussen 
de Verenigde Staten en de Europese staten zijn 
historisch gezien niet nieuw, maar nog nooit 
waren de meningsverschillen zo groot en de 
toonzetting van het debat zo hard als onder het 
presidentschap van George W. Bush. Direct na 
Bush’ verkiezing in 2000 leidde zijn buitenland-
politieke optreden (Kyoto, anti-rakettenschild) 
tot kritiek vanuit de Europese hoofdsteden. De 
verhoudingen verslechterden nog meer toen in 
september 2002 de Amerikaanse veiligheidsstra-
tegie werd bekendgemaakt. Vooral de aankon-
diging dat de vs overal ter wereld pre-emptief 
zou ingrijpen indien de eigen veiligheid in het 
geding was, bleek controversieel.
 De Amerikaanse invasie in Irak bewees dat 
deze strategie geen papieren retoriek was. De 
kritische politieke reacties en de massale protes-
ten in verschillende Europese steden tegen deze 
oorlog en de kritiek op de schendingen van de 
internationale rechtsorde leken te bevestigen 
dat Europeanen en Amerikanen conflicterende 
percepties van veiligheidspolitiek hanteerden. 
Zware schendingen van de mensenrechten (Abu 
Ghraib) door de Amerikanen, de moeizame in-
ternationalisering van het conflict en het escale-
rende geweld in de aanloop naar de Iraakse ver-
kiezingen hebben niet geholpen om hier het be-

grip voor de Amerikaanse politiek te vergroten. 
Amerikanen werden in het Europese publieke 
debat regelmatig voor schietgrage cowboys en 
unilateralisten uitgemaakt en voor veel Europe-
anen fungeerde dit simplistische Amerika-beeld 
als een tegen-identiteit waar zij zich tegen afzet-
ten. Een uitgesproken anti-Europeanisme vond 
haar weg in Amerikaanse regeringskringen, met 
als dieptepunt de opmerking van minister van 
Defensie Rumsfeld over het ‘oude Europa’. Het 
succesvolle verloop van de Iraakse verkiezingen 
in januari 2005 en het charmeoffensief van Con-
doleezza Rice en Bush tijdens hun Europese tour 
de maand erop, bij wijze van fresh start voor zijn 
tweede termijn als president, konden de gesla-
gen wonden niet zomaar helen. 
 Wat de Irak-crisis in 2003 ook liet zien waren 
de Europese verdeeldheid en de hieraan ver-
bonden bezwaren. De hevige meningsverschil-
len tussen meer transatlantisch georiënteerde 
staten zoals Groot-Brittannië en Polen en meer 
Europees georiënteerde staten als Frankrijk 
en Duitsland verhinderden dat Europa enige 
invloed kon uitoefenen op de vs. Bovenal raakte 
de eu intern in een diepe crisis. Op de Europese 
Top van december 2003 leidde het onderlinge 
wantrouwen zelfs tot het vastlopen van de on-
derhandelingen over de ontwerpgrondwet voor 
de Unie.
 Deze top werd echter niet alleen gekenmerkt 
door verdeeldheid; bij de aanname van de eerste 
Europese veiligheidsstrategie (evs) bleek er ook 
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sprake te zijn van eensgezindheid en wel op 
veiligheidspolitiek gebied. Jarenlang kwam een 
Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (evdb) 
niet van de grond, maar door de aanname van de 
evs is op papier de eerste stap gezet op weg naar 
meer eenheid op veiligheidspolitiek gebied. 
Meer Europese eenheid zou, zo wordt vanuit 
verschillende motieven wel gesuggereerd, niet 
alleen van belang zijn voor Europa, maar ook 
voor een hoognodige herdefiniëring van de re-
latie met de vs. Voor sommigen betekent dit dat 
door een gemeenschappelijke Europese veilig-
heidsstrategie de eu kan uitgroeien tot een voor 
de vs niet te negeren partner en dat zodoende 
het transatlantische partnerschap evenwichti-
ger en sterker wordt. Voor anderen betekent het 
een mogelijkheid om een eigen Europese weg te 
definiëren als tegenwicht voor de huidige Ame-
rikaanse veiligheidspolitieke dominantie. 
 Of het realistisch is te verwachten dat de 
transatlantische band hechter wordt door een 
versterkte Europese samenwerking, valt te 
betwijfelen. De belangrijkste hindernis voor 
het overwinnen van de transatlantische veilig-
heidspolitieke kloof ligt namelijk niet zozeer 
in een gebrek aan Europese eenheid, maar in de 
verschillen tussen de strategische culturen van 
Europa en de vs. 
 Het was Robert Kagan die in 2002 de knup-
pel in het hoenderhok gooide met zijn stelling 
dat Europeanen van Venus en Amerikanen van 
Mars kwamen. Europa zou militair te zwak zijn 
en daarom militaire instrumenten in de inter-
nationale politiek als immoreel afwijzen, terwijl 
het militair sterkere Amerika eerder geneigd 
zou zijn om geweld te gebruiken. Dat de vs als 
‘militaire hypermacht’ en het ‘civiele’ Europa 
een andere benadering van internationale poli-
tiek hebben, stelt ook de veiligheidspolitieke 
adviseur van Javier Solana, de Britse topdiplo-
maat Robert Cooper. In The Breaking of Nations 
beargumenteert Cooper dat de Europese staten 
postmoderne staten zijn geworden, terwijl de vs 
een moderne staat is gebleven, die nog denkt in 
termen van raison d’état, soevereiniteit en het re-
aliseren van nationale belangen, desnoods met 

militaire middelen. Europa dient volgens Coo-
per te erkennen dat niet de hele wereld handelt 
volgens haar eigen postmoderne civiele normen 
en dat een realistischere kijk op het gebruik 
van geweld in de internationale politiek nood-
zakelijk is. Hierbij blijft de vs voor Europa een 
onmisbare partner, ondanks de aanzienlijke ver-
schillen in benadering van internationale vei-
ligheidspolitieke uitdagingen. De Nederlandse 
europarlementariërs Joost Lagendijk en Jan 
Marinus Wiersma gaan in hun provocerende Na 
Mars komt Venus nog een stap verder en bepleiten 
dat Europa als civiele supermacht een alternatief 
moet bieden voor de spierballenpolitiek van  
de vs.
 De vraag is hoe groot de verschillen in stra-
tegische cultuur daadwerkelijk zijn en hoe ze 
kunnen worden verklaard. Het antwoord kan 
worden afgeleid uit een vergelijking van de 
veiligheidsstrategieën van de vs en de eu, aan-
gezien hierin de verschillende wereldbeelden, 
fundamentele waarden en handelingspreferen-
ties naar voren komen die de veiligheidspoli-
tieke identiteit van beide politieke entiteiten 
vormen. 

het multilateralisme van de evs 

De Europese kritiek op Bush’ veiligheidsstra-
tegie in de periode direct na zijn inauguratie 
toonde aan dat het Amerikaanse veiligheidsden-
ken niet identiek was aan Europese veiligheids-
politieke voorkeuren. Welk veiligheidsconcept 
de Europeanen dan wel aanhingen was echter 
onduidelijk. Van een heldere nationale veilig-
heidsstrategie was in veel Europese staten al 
geen sprake, laat staan van een gemeenschappe-
lijke veiligheids- en defensiestrategie. Pas door 
de Irak-crisis werd voldoende politieke wil gege-
nereerd om een gemeenschappelijke strategie te 
formuleren. De conceptversie van de evs werd 
in juni 2003 door Javier Solana gepresenteerd, 
waarna de enigszins aangepaste definitieve 
versie, Een veiliger Europa in een betere wereld, in 
december 2003 werd aangenomen.
 Opvallend aan deze veiligheidsstrategie is 

Wissels om in het buitenlands beleid  Hans Terlouw  Hoe diep is de transatlantische kloof?

S&D3-nw-2005.indd   22 21-03-2005   09:55:39



s& d  3  |  20 0 5

23

het aanzienlijke ambitieniveau: ‘Europa moet 
bereid zijn haar deel van de verantwoordelijk-
heid voor de veiligheid in de wereld en voor de 
totstandbrenging van een betere wereld op zich 
te nemen.’ Dit ambitieniveau hangt samen met 
de aard van de dreigingen die het document 
signaleert. Duidelijk is dat de eu kiest voor een 
omvattend veiligheidsbegrip dat kan worden 
aangeduid als comprehensive security, waarbij een 
samenhang wordt verondersteld tussen ver-
schillende dimensies van veiligheid, zoals poli-
tieke, militaire, economische en ecologische. Er 
worden twee typen dreigingen onderscheiden. 
De eerste categorie omvat wereldwijde uitda-
gingen als de moderniseringsdruk als gevolg 
van globalisering, de enorme mondiale armoe-
dekloof, massale migratiestromen, Aids, de 
energieafhankelijkheid van Europa en de strijd 
om natuurlijke grondstoffen zoals water. Tot 
de tweede vorm behoren terrorisme, prolifera-
tie van massavernietigingswapens, regionale 
conflicten, ‘mislukte staten’ en georganiseerde 
misdaad. Al deze factoren bedreigen, al dan 
niet in combinatie met elkaar, de veiligheid van 
Europa. 
 Als antwoord daarop formuleert de evs een 
aantal strategische doelstellingen. Het eerste 
doel is het preventief aanpakken van dreigingen. 
De tekst stelt dat ‘we klaar moeten zijn om op 
te treden vóórdat een crisis uitbreekt’. Er moet 
een strategische cultuur worden ontwikkeld 
die ‘vroegtijdige, snelle en waar nodig krachtige 
interventie bevordert’. Direct wordt vastgesteld 
dat geen van de huidige dreigingen van zuiver 
militaire aard is en dat een militair antwoord 
alleen dan ook niet volstaat. Belangrijk is ook de 
aanvulling dat — en op dit punt verschilt de defi-
nitieve veiligheidsstrategie van de ontwerptekst 
— ‘[d]e hoofdverantwoordelijkheid voor de hand-
having van internationale vrede en veiligheid 
(...) [berust] bij de vn-Veiligheidsraad’. De eu 
geeft hiermee aan dat zij een sterke rol voor de 
vn in internationale vrede- en veiligheidsvraag-
stukken wenst, een van de cruciale strijdpunten 
tijdens de Irak-crisis.
 Überhaupt is de vorming van een ‘interna-

tionale orde, gebaseerd op effectief multilatera-
lisme’ een dominante doelstelling. Op mondiaal 
niveau wenst de Unie, analoog aan haar eigen 
succesvolle samenwerking, een vorm van glo-
bal governance te realiseren die basisgoederen 
zoals vrede en veiligheid, welvaart en een in-
ternationale rechtsorde kan garanderen. Haar 
naaste omgeving wil de eu stabiliseren door het 
verbreiden van de voordelen van economische 

en politieke samenwerking. In dit licht passen 
ook de argumenten van bijvoorbeeld de Duitse 
regering voor het aangaan van de toetredings-
onderhandelingen met Turkije. Hierbij spelen 
strategische belangen in de strijd tegen het 
islamistisch terrorisme een belangrijke rol. Op 
zowel het Europese als het mondiale niveau is de 
aanpak gelijk: dialoog, samenwerking en part-
nerschap, gebruikmakend van alle instrumen-
ten waarover de eu beschikt.
 De eu erkent dat zij capabeler moet worden 
om haar doelstellingen te verwezenlijken. Zo 
wordt gewezen op noodzakelijke hervormingen 
van de Europese strijdkrachten, het oprichten 
van gemeenschappelijke instituties om gemeen-
schappelijk optreden mogelijk te maken en het 
efficiënter gebruiken van beschikbare middelen. 
De eu-lidstaten geven jaarlijks meer dan 130 
miljard euro aan defensie uit. Dat is ongeveer de 
helft van de Amerikaanse uitgaven, maar toch 
heeft de Unie slechts een fractie van de militaire 
kracht van de vs. De oprichting van de eu-plan-
ningcel, een rudimentair militair hoofdkwartier, 
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is een initiatief om de middelen van de lidstaten 
samen te brengen en het evdb handen en voeten 
te geven. Ook de vorming van battle groups en 
een Europese gendarmerie-eenheid voor snelle 
interventies zijn pogingen om de capaciteit te 
vergroten. Dat de eu de noodzaak erkent om 
haar brede scala aan middelen coherenter in te 
zetten is een van de belangrijkste elementen in 
de evs. Economische en diplomatieke middelen 
moeten dezelfde doelstellingen dienen als beleid 
op het gebied van ontwikkeling, mensenrechten 
en milieu. 
 Problematisch is dat de Europese veiligheids-
strategie onvoldoende richtlijnen biedt voor 
de omgang met potentiële dilemma’s. De eu 
stelt vast dat zij een actievere rol wil spelen in 
de wereld, waarbij zij preventief handelen niet 
uitsluit. Maar hoe kan dergelijk preventief op-
treden worden gecombineerd met een beroep 
op het huidige vn-Handvest? Wat als de vn 
niet bereid is een mandaat voor een interventie 
uit te vaardigen? Een fundament van de evs is 
de aanvaarding dat vanwege de toegenomen 
internationale interdependentie multilaterale 
samenwerking noodzakelijk is. Ongetwijfeld is 
dit een correcte observatie, maar tegelijkertijd 
wordt onvoldoende vermeld dat samenwerking 
ook een bron van problemen kan zijn wanneer 
partners controversiële eisen stellen.
 Het bekendste voorbeeld is uiteraard het ver-
langen van de vs, de belangrijkste veiligheids-
partner, dat Europese staten hun bijdrage aan de 
‘strijd tegen het terrorisme’ verhogen. Dit leidt 
er paradoxaal genoeg toe dat om het gewenste 
‘evenwichtige partnerschap’ met de vs te reali-
seren, de eu aanzienlijke concessies moet doen. 
De optie om preventieve acties uit te voeren die 
in de Europese veiligheidsstrategie wordt ge-
noemd, lijkt eerder een poging om toenadering 
te zoeken tot de Amerikaanse positie, dan dat zij 
Europese wensen en capaciteiten weerspiegelt.
 Een meer algemeen kritiekpunt is de vraag in 
hoeverre de in de evs genoemde ambities gerea-
liseerd kunnen worden. Tot op heden bestaan de 
problemen voor een gemeenschappelijk buiten-
lands- en veiligheidsbeleid (gbvb) niet uit een 

gebrek aan ambities, maar uit een gebrek aan 
consensus over die ambities en de complexiteit 
van de politieke besluitvorming. Veiligheidspo-
litieke beslissingen worden genomen door de 
Europese Raad in samenspraak met de Hoge Ver-
tegenwoordiger van het gbvb. Hierdoor kunnen 
gevoelige besluiten — en dat zijn besluiten op 
veiligheidsgebied vrijwel altijd — eenvoudig door 
het vetorecht van de lidstaten worden geblok-
keerd. De recente uitbreiding maakt de kans op 
politieke eenheid binnen de eu niet groter. Het 
feit dat de Europese Raad in Dublin (juni 2004) 
erin geslaagd is overeenstemming te bereiken 
over de Europese Grondwet, met hierin plannen 
voor een Europese minister van Buitenlandse 
Zaken, toont echter aan dat het gevoel van ur-
gentie om meer samen te werken aanzienlijk is. 

de mondiale missie van de nss

Als antwoord op 9/11 presenteerde George W. 
Bush de National Security Strategy of the United 
States of America. Deze tekst maakt duidelijk hoe 
groot de invloed van de aanslagen op het collec-
tieve bewustzijn van de ‘eenzame supermacht’ 
is. Volgens de nss is na de ‘decisive victory for 
the forces of freedom’ in de Koude Oorlog nog 
slechts één duurzaam model mogelijk voor de 
inrichting van een samenleving: een model ge-
baseerd op (individuele) vrijheid, democratie en 
de vrije markteconomie. Dit maatschappelijke 
model wordt echter bedreigd door terrorisme en 
de proliferatie van massavernietigingswapens. 
De vs is verantwoordelijk voor het wereldwijd 
realiseren van ‘politieke en economische vrij-
heid, een vreedzame internationale orde en 
respect voor menselijke waardigheid’. Het be-
strijden van dreigingen en het realiseren van 
vrede en welvaart zijn een nieuwe mission civila-
trice geworden: ‘to help make the world not just 
safer but better’. In zijn toonzetting lijkt de nss 
zich te spiegelen aan het Wilsoniaanse ideaal dat 
de Amerikaanse buitenlandse politiek ten doel 
stelde ‘to make the world safe for democracy’.
 Vooral het internationale terrorisme en de 
verspreiding van massavernietigingswapens 
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bedreigen deze Amerikaanse missie en het 
universele streven naar geluk. Verder wordt ge-
wezen op regionale conflicten, in het bijzonder 
het Palestijns-Israelische conflict. Schurken-
staten vormen een aanzienlijk gevaar gezien 
hun vermeende verantwoordelijkheid voor de 
verspreiding en acquisitie van massavernieti-
gingswapens. Veel aandacht is er ook voor de 
relatie tussen een sterke wereldeconomie en de 
veiligheid van de vs. Het opheffen van de grote 
armoedekloof, het bevorderen van mondiale 
economische vrijhandel en het versterken van 
vrijheid, gerechtigheid en democratisch bestuur 
in minder ontwikkelde delen van de wereld 
zijn duidelijke strategische doelen in de Ameri-
kaanse veiligheidsstrategie.
 Om de diffuse veiligheidsdreigingen aan 
te pakken, in het bijzonder het internationale 
terrorisme en de verspreiding van massavernie-
tigingswapens, formuleert de nss een veelvoud 
aan plannen. Alle mogelijke middelen worden 
ingezet en gecombineerd, maar militaire midde-
len spelen een centrale rol. Omdat afschrikking 
tegen terrorisme niet zou werken en militair 
ingrijpen om deze reden onvermijdelijk zou 
zijn, maar ook om concurrerende machtscentra 
in de wereld te ontmoedigen, dienen de Ame-
rikaanse strijdkrachten te worden versterkt. 
De Amerikaanse defensie moet onaantastbaar 
worden. Pro-actieve contraproliferatie wordt 
naast de traditionele non-proliferatiemiddelen 
noodzakelijk geacht om te voorkomen dat lan-
den of terroristische organisaties massavernieti-
gingswapens in handen krijgen. Indien een po-
tentiële aanvaller dergelijke wapens toch bezit 
en daarmee een imminente bedreiging vormt, 
of indien de Amerikaanse veiligheid anderszins 
op het spel staat, is een preventieve aanval een 
legitieme optie, aldus de nss.
 Om de sociaal-economische mondiale uit-
dagingen aan te pakken, wordt gepleit voor het 
openstellen van markten, het bevorderen van 
good governance, de bescherming van individuele 
vrijheden en een evenwichtige spreiding van 
welvaart. Het ondersteunen van wereldwijde 
ontwikkeling en het overwinnen van de ar-

moedekloof noemt de nss zelfs een ‘moreel 
imperatief ’ voor de vs. Een voorwaarde is wel 
dat lokale regeringen zich inspannen voor de 
democratisering en economische ontwikkeling 
van hun land. Zonder good governance heeft 
internationale hulp in het verleden geleid tot 
het bestendigen van ellende en zal het ook in de 
toekomst gedoemd zijn te mislukken.
 Internationale samenwerking met ‘vrienden 

en bondgenoten’, andere mondiale machts-
centra en internationale partners in de strijd 
tegen het terrorisme vormt in de Amerikaanse 
veiligheidsstrategie het dominante middel om 
dreigingen af te wenden, waarbij Washington 
aangeeft de ‘verantwoordelijkheid om te leiden 
in deze grote missie’ op zich te willen nemen. 

evs en nns vergeleken

Gezien de ernst van het huidige transatlanti-
sche dispuut is het van belang te analyseren in 
hoeverre de veiligheidspolitieke ideeën van de 
eu en de vs nog samenvallen. Opvallend is de 
overeenstemming over de voornaamste dreigin-
gen. Terrorisme, mislukte staten, massavernie-
tigingswapens, extreme armoede, ecologische 
problemen en schurkenstaten, respectievelijk 
landen die zich ‘buiten de internationale samen-
leving plaatsen’, worden in de evs én de nss 
genoemd. De eu en de vs hanteren een breed 
concept van veiligheid met verschillende di-
mensies. Het minimaliseren of voorkomen van 
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dreigingen vereist daarom volgens beide veilig-
heidsstrategieën een gepaste combinatie van 
economische, politieke en diplomatieke midde-
len. Een actieve buitenlandse politiek om zowel 
de eigen veiligheid als een vorm van collectieve 
veiligheid te kunnen garanderen is een ander 
gemeenschappelijk standpunt. Vroegtijdig, 
liefst pro-actief, voorkomen van veiligheidsdrei-
gingen verdient de voorkeur boven afwachten. 
Er zijn echter ook duidelijke verschillen, die in 
drie categorieën kunnen worden ingedeeld: 
multilateralisme, internationaal recht en stabili-
satie door aantrekking of dwang.
 In beide strategische documenten wordt 
gesproken over de noodzaak van internationale 
samenwerking, maar de betekenis daarvan 
verschilt. Het Europese veiligheidsdenken kan 
worden omschreven als ‘principieel multilate-
ralisme’. De huidige statenwereld is vanuit Eu-
ropees perspectief zo sterk vervlochten dat geen 
enkele staat of regionale statenbond de toekom-
stige uitdagingen zelfstandig aan kan. Interna-
tionale samenwerking op basis van gelijkheid 
en effectieve, rechtvaardige regels vormt de kern 
van een toekomstige internationale ordening. 
De vn dient het monopolie te behouden om te 
beslissen over de legitieme aanwending van ge-
weld in vraagstukken van vrede en veiligheid.
 De Amerikaanse veiligheidsstrategie wordt 
gekenmerkt door een groter vertrouwen in de 
eigen handelingsmogelijkheden. De seman-
tiek van de nss spreekt boekdelen: hoewel de 
tekst stelt dat ‘[t]here is little [..] the United 
States can accomplish in the world without the 
sustained cooperation of its allies and friends’, 
is het duidelijk dat internationale coµperatie 
bedoeld is als aanvulling op de eigen mogelijk-
heden en onder Amerikaans leiderschap dient 
plaats te vinden. Zo kan de navo alleen een vei-
ligheidspartnerschap blijven indien de organi-
satie zich hervormt en in staat is internationale 
militaire expedities uit te voeren. Wanneer dit 
niet gebeurt, worden coalitions of the willing 
gevormd. De operaties in Afghanistan en de 
navo-ondersteuning voor het Poolse contingent 
in Irak tonen aan dat de navo dan niet langer 

een collectieve veiligheidsorganisatie van gelijk-
waardige partners dreigt te zijn, maar een op-
bergkast waaruit de vs naar believen geschikte 
bondgenoten of militaire eenheden kan kiezen. 
Gezien het feit dat de Europese staten zich steeds 
meer emanciperen en een eigen veiligheidspoli-
tieke identiteit ontwikkelen, is het de vraag of de 
zij zich in deze rol willen schikken.
 De vn wordt in de 31 pagina’s tellende Ameri-
kaanse veiligheidsstrategie slechts twee keer ge-
noemd: eenmaal als partner voor de opbouw van 
Afghanistan en eenmaal als instituut waaraan de 
vs zich committeert. De nss houdt formeel re-
kening met de waarden en belangen van bevriende 
staten, maar stelt ook dat ‘we will be prepared to act 
apart when our interests and unique responsibili-
ties require’. Multilateralisme mag geen beperking 
vormen wanneer Amerikaanse nationale belangen 
in het geding zijn. In de Amerikaanse strategie is, 
kortom, sprake van een ‘instrumenteel multilate-
ralisme’: multilateraal wanneer het moet, unilate-
raal wanneer het kan. 
 Verwant aan de verschillende invulling van 
het concept multilateralisme is de verschil-
lende waardering voor internationaal recht en 
internationale verdragen in de evs en de nss. 
De evs stelt dat Europa is ‘gecommitteerd aan 
de handhaving en de ontwikkeling van het 
internationale recht’. Het realiseren van een 
internationale samenleving dient te verlopen 
naar analogie van de constitutionele rechts-
staat en de eigen Europese ervaringen. Inter-
nationale spelregels moeten worden vastge-
legd in verdragen die beschermd worden door 
het Internationaal Strafhof. Voor de vs speelt 
internationaal recht een ondergeschikte rol. 
Een internationale rechtsorde mag in geen 
geval de behartiging van Amerikaanse veilig-
heidsbelangen hinderen, zoals wanneer pre-
ventieve acties noodzakelijk worden geacht. 
De jurisdictie van het Internationaal Strafhof 
wordt niet geaccepteerd en ‘noodzakelijke’ 
acties, zoals het sluiten van multi- en bilate-
rale overeenkomsten, worden genomen om 
rechtsvervolging van Amerikaanse burgers 
door het Strafhof te voorkomen. 
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 Een derde fundamenteel verschil behelst 
de wijze waarop de vs en de eu hun omgeving 
denken te stabiliseren. De Europese veiligheids-
strategie gaat ervan uit dat de uitbreiding van de 
zone van coµperatie en integratie naar Europees 
voorbeeld het meest succesvolle instrument 
voor de verspreiding van veiligheid is. In gebie-
den die buiten de directe invloedssfeer van de 
eu vallen wordt getracht situaties beheersbaar 
te maken waarna een politieke oplossing wordt 
gezocht. Dit is een preventieve politiek die vei-
ligheidsrisico’s op langere termijn tracht te voor-
komen. De vs lijkt deze vorm van soft power naar 
de achtergrond van zijn strategie te hebben ge-
drongen. In het Amerikaanse veiligheidsdenken 
ondersteunen militaire en economische dwang 
het diplomatieke instrumentarium. Indien di-
plomatie niet volstaat, grijpt Washington eerder 
naar instrumenten waarmee het direct invloed 
kan uitoefenen op het creëren van een veiligere 
omgeving, zoals militaire interventies, gebon-
den ontwikkelingssamenwerking en sterkere 
veiligheidsdiensten met uitgebreide mogelijk-
heden. 

de verschillen verklaard

Strategische veiligheidsanalyses verwoorden 
ideeën, idealen en overtuigingen die voortko-
men uit de politieke cultuur en de buitenlandpo-
litieke identiteit van een gemeenschap. In de evs 
wordt met zoveel woorden erkend dat het ideaal 
van een effectief multilateralisme voortkomt 
uit de ‘eigen ervaring in Europa’. Nadat nationa-
lisme, het denken in termen van machtsbalan-
sen en een wijdverspreide acceptatie van ‘oorlog 
als voortzetting van buitenlandse politiek met 
andere middelen’ Europa twee keer naar de 
rand van de afgrond hadden geduwd, werd de 
naoorlogse Europese constellatie fundamenteel 
veranderd. Het nieuwe Europa werd gebaseerd 
op de preventie van conflicten door middel van 
internationale samenwerking en dialoog en een 
respect voor de internationale rechtsorde. De 
mislukte pogingen om de Europese koloniale 
rijken via de inzet van militaire instrumenten 

te behouden en de schijnbaar succesvolle strate-
gie om het Oost-West-conflict door middel van 
dialoog te ontspannen versterkten dit veilig-
heidsdenken. Europa ontwikkelde zich tot een 
‘postmodern’ paradijs waarin het summum van 
nationale soevereiniteit bestaat uit een plaats 
aan de onderhandelingstafel.
 Na de Koude Oorlog werd dit veiligheids-
denken aangetast door de rauwe realiteit van de 

Joegoslavische secessieoorlogen en manifesta-
ties van internationaal terrorisme. Daaruit bleek 
dat niet elk conflict met dialoog en financiële 
stimulansen beëindigd kon worden. Srebrenica, 
Kosovo, 9/11 en Irak hebben invloed op de evs 
gehad, in die zin dat een gemeenschappelijk 
Europees antwoord noodzakelijk wordt geacht 
en dat militaire interventies niet langer princi-
pieel worden uitgesloten. Wat gebleven is, is de 
overtuiging dat op lange termijn vrede alleen 
bereikt kan worden door het opbouwen van een 
internationale rechtsorde, het voorkomen van 
conflicten via geïnstitutionaliseerde vormen 
van politieke en economische coµperatie en het 
oplossen van conflicten met diplomatieke mid-
delen. 
 Politiek-filosofische continuïteit is ook terug 
te vinden in de nss. Zoals Sebastian Reyn, beleids-
adviseur bij Defensie, aangeeft, komt het huidige 
Amerikaanse veiligheidspolitieke denken voort uit 
een interessant compromis tussen de dominante 
buitenlandpolitieke tradities in de vs: het libera-
lisme en het conservatisme. Ook Walter Russell 
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Mead stelt dat de nss zowel aansluit op de Wilso-
niaanse als de Hamiltoniaanse traditie in de Ame-
rikaanse buitenlandse politiek. De nss gaat uit van 
een Hobbesiaanse wereld waarin militaire macht 
nog altijd een voorwaarde is om de nationale be-
langen van de staat te beschermen. Tegelijkertijd 
verwoordt de nss de morele verantwoordelijkheid 
voor de vs om zijn superieure macht te gebruiken 
om een wereldorde te vestigen waarin vrijheid, 
democratie en welvaart tot stand gebracht kunnen 
worden en waarin elke onderdrukker of agressor 
wordt aangepakt. De vs ziet het eigen politieke sy-
steem met als kernstuk de Amerikaanse constitu-
tie als universeel baken van vrijheid en gerechtig-
heid waarvan de ‘principles are right and true for 
all people everywhere’. Militair geweld wordt niet 
gezien als een moreel verwerpelijk middel, maar 
als een instrument dat soms noodzakelijk is om 
grotere ellende te voorkomen. De relatief positieve 
ervaringen van de vs met gewelddadige conflicten 
— met als uitzondering de Vietnam-oorlog — leiden 
ertoe dat voor Washington de militaire optie net 
zo voor de hand ligt als louter civiele conflictbe-
slechting. Internationaal engagement wordt ech-
ter gecombineerd met een duidelijke afkeer van 
entangling alliances en het opgeven van de eigen 
soevereiniteit. Dit Amerikaanse exceptionalisme 
en wantrouwen jegens multilaterale instituties 
kent een lange traditie en werd in de jaren negen-
tig nog versterkt door de zwakte van de vn in vei-
ligheidsvraagstukken en de problemen binnen de 
navo in de Kosovo-oorlog. 

conclusie 

Wanneer het gaat om fundamentele waarden 
verschillen de vs en Europa niet noemens-
waardig van elkaar: democratie, vrije-markt-
denken en universele mensenrechten blijven 
de gemeenschappelijke richtlijnen voor hun 
veiligheidspolitiek. Transatlantische menings-
verschillen ontstaan over de geprefereerde mid-

delen om deze waarden te realiseren. De analyse 
van de nss en de evs laat zien dat er vooral ver-
schil bestaat in het belang dat wordt toegekend 
aan het internationaal recht, de vn en de inzet 
van militair geweld. Tot op zekere hoogte is dit 
verschil, zoals Kagan suggereert, een gevolg van 
verschillen in militaire capaciteiten. Maar de 
echte oorzaak van het verschil zit dieper. Histo-
rische ervaringen hebben geleid tot verschillen 
in de politieke culturen en buitenlandpolitieke 
identiteiten op de twee continenten. Enigszins 
gechargeerd: Europa is een civiele macht, Ame-
rika een traditionele grootmacht.
 In de praktijk ligt dat uiteraard genuan-
ceerder. Zo heeft de eu zich bereid en capabel 
getoond om militaire middelen te gebruiken als 
instrument voor haar buitenlandse politiek en 
vertrouwt de vs nog altijd meer op diplomatieke 
en andere niet-militaire instrumenten dan op 
zijn militaire overwicht. Toch zullen cultuur- en 
identiteitsgerelateerde verschillen ook in de toe-
komst de transatlantische verhoudingen blijven 
beïnvloeden. Het is niet juist te pretenderen dat 
de vs en Europa de wereld door eenzelfde bril 
bezien. Evenmin is het realistisch te veronder-
stellen dat Europa en de vs de veiligheidspoli-
tieke uitdagingen van de 21e eeuw zonder elkaar 
de baas kunnen. De situatie in Irak toont aan 
dat de vs niet zonder soft power kan. Europa kan 
haar veiligheidspolitieke doelstellingen niet 
bereiken zonder (de dreiging) van de hard power 
van de vs. Dat coµperatie tussen de Amerikaanse 
‘stok’ en de Europese ‘wortel’ succesvol kan zijn 
bewijzen de stabilisering van de Balkan, de mo-
dernisering van Turkije en de verhindering van 
een autoritaire Russische machtsovername in de 
Oekraïne. Wat nodig is, is een nieuwe transatlan-
tische dialoog die kritisch de sterke en zwakke 
punten in het veiligheidspolitieke denken aan 
weerszijden van de Atlantische Oceaan erkent en 
die tot complementaire transatlantische strate-
gieën leidt. 
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