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Symposium Amerikaans buitenlands beleid 

Vrijdagmiddag 26 april vond in Hotel Des Indes in Den Haag een symposium plaats over het 
Amerikaanse buitenlandse beleid, een jaar na het aantreden van de regering Bush en zes 
maanden na de aanslagen van 11 september en de daaropvolgende oorlog tegen het 
terrorisme. Al snel na de eerste blijken van solidariteit met de Verenigde Staten, kwamen in veel 
Europese landen ressentimenten van voor de aanslagen in verhevigde vorm terug. Volgens 
velen wordt de kloof tussen Amerika en Europa hoe langer hoe groter. De vraag is of en zo ja 
wat hier tegen gedaan kan worden en welke rol Nederland hierin kan spelen. 

Daarnaast werd de bijeenkomst aangegrepen om Tussen internationale rechtsorde en nationaal 
belang: het Nederlands buitenlands en veiligheidsbeleid herzien, een cahier in de serie Sociaal-
liberale Perspectieven, aan het publiek te presenteren en aan te bieden aan de Tweede 
Kamerfractie van D66, in de persoon van Bert Bakker. 

Het symposium werd bijgewoond door meer dan veertig personen, zowel buitenlandse 
diplomaten, ambtenaren van de rijksoverheid als geïnteresseerde leden van D66. De voertaal 
was vanwege de vele buitenlandse deelnemers Engels. 

De middag werd geopend door de voorzitter van de bijeenkomst, Jan Hoekema, tevens 
woordvoerder buitenlands beleid van de D66-fractie in de Tweede Kamer en één van de drie 
auteurs van het cahier. Na een korte inleiding overhandigde hij het cahier officieel aan Bert 
Bakker. Deze dankte de auteurs van het cahier en verzekerde hen van een grondige studie van 
het cahier in de (nieuwe) kamerfractie. Hij prees het cahier als een goede mix van idealisme 
voor een internationale rechtsorde, realisme ten aanzien van nationale belangen en bovendien 
concrete aanbevelingen voor actie. 

Frans Verhacjen 

Na Bert Bakker werd het woord gegeven aan Frans Verhagen, voormalig journalist van de 
Volkskrant in de Verenigde Staten en tegenwoordig eindredacteur van het tijdschrift Amerika. 

Frans Verhagen behandelde twee thesen. Zijn eerste these luidde dat er een grote continuïteit is 
in de Amerikaanse buitenlandse politiek ongeacht wie er de leiding heeft. Het beleid beweegt 
zich wel van de ene naar de andere kant maar blijft altijd binnen een bepaalde afbakening. Ook 
de huidige regering blijft binnen deze kaders. Volgens de tweede these, dat ook al is dit het 
geval er toch een fundamentele beweging gaande is richting meer isolationisme. De huidige 
frictie tussen de regering Bush en Europa is niet zo uniek. Ook met eerdere regeringen waren er 
fricties. De VS als politieman van de wereld met grote woorden en een flinke stok om mee te 
slaan en Europa met haar diplomatieke methodes, alle kanalen geopend houden en pleiten voor 
een kleinere stok. Volgens Verhagen doen beide machten ieder waar ze goed in zijn en dat is in 
beider interesse. De VS streeft rationeler haar belangen na terwijl de Nederlanders het meer 
zoeken in internationale verdragen en recht. 

Toch zag Verhagen in zijn tweede these grote veranderingen op ons af komen. De VS stellen 
zich steeds meer isolationistisch op. De Sovjet dreiging in Europa is weggevallen en de 
Amerikaanse binnenlandse politiek duwt de VS ook in een meer isolationistische richting. De VS 
zullen zich dus minder bemoeien met Europa en Noordoost Azie. Dat zal grote consequenties 
hebben voor de landen aldaar. 



Verhagen behandelde vervolgens de "vier scholen" van de Amerikaanse buitenlandse politiek. 
De Hamiltonians genoemd naar Alexander Hamilton, de minister van Financiën onder George 
Washington, zien het als belangrijkste taak van de buitenlandse politiek om de Amerikaanse 
handel te steunen en willen dat bereiken door globalisering van de economie. Indien nodig willen 
ze militair ingrijpen maar liever niet. De Wilsonians, genoemd naar President  Woodrow  Wilson 
wil Amerikaanse waarden uitdragen in de wereld, liefst via diplomatie en internationale 
rechtsorde. De Jeffersonians, genoemd naar Thomas Jefferson wil de Amerikaanse vrijheid en 
democratie beschermen in een gevaarlijke wereld. Beschermen op de veiligste en meest 
goedkope wijze. De Jacksonians, genoemd naar President Andrew Jackson hangen een 
populistische cultuur aan waarin eer, onafhankelijkheid, moed en militaire trots centraal staan. 
Dit is, volgens buitenstaanders de "cowboymentaliteit." De overheid moet slechts datgene doen 
dat de gewone Amerikaan wil. Ze accepteren dat problemen ingewikkeld zijn maar oplossingen 
zijn altijd simpel. Deze vier scholen zij zelden ieder in hun pure vorm te zien maar vaak een 
mengeling waarin ze elkaar versterken. Bij Bush is de reactie na 11 september  Jacksonian,  
maar tegelijkertijd  Hamiltonian.  

De conclusie van Verhagen was dat we in Nederland het Amerikaanse perspectief niet goed 
begrijpen omdat wij een te rooskleurig beeld hebben van de harde realiteit. Vanuit het 
perspectief van een kleine handelsnatie zoals Nederland is dat niet zo onbegrijpelijk. De grote 
uitdaging voor het Nederlandse buitenlands beleid is om een bredere kijk op de internationale 
realiteit en de verschillende manieren waarop de grote spelers op het wereldtoneel daar mee 
omgaan. 

Eric Lundberg  

Na Frans Verhagen kwam Eric  Lundberg,  werkzaam bij de Amerikaanse ambassade in Den 
Haag, aan het woord. Hij erkende de vele gebieden waarop Europa en de Verenigde Staten van 
mening verschillen, maar  Lundberg  riep ook de geschilpunten van voorgaande decennia in 
herinnering. Evenals overigens onderwerpen waarover aan beide zijden van de Atlantische 
Oceaan vroeger en nu wèl hetzelfde wordt gedacht. Doemdenkers over de transatlantische 
relatie waren er in het verleden ook, net als nu. Waar de Verenigde Staten en Europa het vooral 
over eens zijn, zijn de doelen om een betere wereld te bewerkstelligen. 

De verschillen komen naar voren bij de keuze van de middelen, meestal in de vorm van 
samenwerking, om de problemen op te lossen waarvoor de wereld zich gesteld ziet.  Lundberg  
stelde daarbij dat het van de situatie afhangt welke samenwerkingsvorm de voorkeur verdient. 
Zo lag het in Afghanistan voor de hand dat de VS een ad hoc-coalitie in het leven riep 
bestaande uit landen die  willing  and  able  waren om op te treden en landen uit de regio en niet 
de NAVO, omdat het bondgenootschap geen bases heeft in Centraal-Azië. Daarom is de kritiek 
over het zogenaamde Amerikaanse unilateralisme van de laatste tijd zo onterecht. Het haalt 
doelstellingen en middelen door elkaar: multilateralisme is tenslotte een middel en geen doel op 
zich. Daarnaast is deze kritiek ook oneerlijk omdat de VS financieel vele multilaterale 
organisaties steunen en er actief aan deelneemt, inclusief de vele instellingen die zich 
bezighouden met wapenbeheersing. Wel hechten de VS, wellicht meer dan andere landen, veel 
belang aan de geloofwaardigheid en de praktische inzetbaarheid van multilaterale organisaties 
en instrumenten en uiten zij kritiek wanneer zij dat nodig achten. Bovendien zijn het VS die 
voortdurend hameren op het versterken van de belangrijkste multilaterale veiligheidsorganisatie, 
de NAVO. 

Het wezen van multilateralisme is het voortdurende overleg tussen bondgenoten en vrienden, 
tussen de VS en de Europese landen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de VS goed luisteren 



naar hun bondgenoten maar evenzeer dat de bondgenoten goede adviezen geven. Bijvoorbeeld 
bij operatie  Enduring Freedom  in Afghanistan zijn veel goedbedoelde adviezen van Europese 
vrienden gelogenstraft: de door de VS geleide coalitie behaalde een relatief snelle overwinning, 
deze overwinning maakte snel massale hulpverlening mogelijk, de protesten in de Arabische 
landen bleven bescheiden, Pakistan ging niet ten onder aan anarchie en de voortgang van 
militaire operaties tijdens de Ramadan bespoedigde de overwinning. De VS en hun Europese 
bondgenoten zullen meningsverschillen blijven houden, zoals goede vrienden die zo vaak 
hebben. Dit mag echter niet verhullen dat we het eens zijn over zoveel andere zaken. 

Rob de Wijk 

Als laatste voerde Rob de Wijk het woord. 

Rob de Wijk vreest dat er een NAVO zal ontstaan bestaande uit twee pilaren. De NAVO blijft 
een politiek forum voor transatlantische consultatie maar haar geïntegreerde militaire structuur 
zou uiteen kunnen vallen in een Noord-Amerikaans deel en een EU deel. Het is niet het soort 
NAVO dat De Wijk graag ziet ontstaan maar er moet toch rekening mee worden gehouden dat 
dit gebeurt. Hij noemt zes redenen waarom dit waarschijnlijk is. 

Ten eerste zijn er de geopolitieke veranderingen. Het belang van Europa in de Amerikaanse 
buitenlandse politiek is sinds het einde van de koude oorlog flink afgenomen. Door 11 
september heeft de VS ook haar troepen nodig die nu op de Balkan zijn en dat zou kunnen 
betekenen dat de EU SFOR, KFOR en Amber Fox zal moeten overnemen. Dat is misschien wel 
een opsteker voor de geïntegreerde EU defensie maar zou afbreuk kunnen doen aan de NAVO 
als deze organisatie geen rol krijgt in de strijd tegen het internationale terrorisme. 

De tweede reden is het Amerikaanse unilateralisme. Sinds 1998 ligt de nadruk van de VS op 
haar eigen belangen. Unilateralisme ondermijnt een multilateraal instituut zoals de NAVO. 
Daarmee samen hangt de zogenaamde  "value  gap" over zaken zoals het milieu (Kyoto 
protocol), internationale rechtsorde (ICC) en wapenbeheersing  (Comprehensive  Test ban  
Treaty.)  Dit kan de NAVO als een gemeenschap van gezamenlijke waarden ondermijnen. 

Als derde punt is er het feit dat coalitieoorlogvoering een mythe is. Er is een te grote 
technologische kloof tussen de VS en Europa. Paradoxaal is dat als Europa de achterstand 
inloopt zodat de samenwerking beter zou kunnen gaan zij tegelijkertijd steeds meer zelfstandig 
zou kunnen opereren. Dat zou wederom de NAVO kunnen ondermijnen. Door het wegvallen van 
een gezamenlijke vijand zou de coalitie steeds zwakker kunnen worden. 

De vierde oorzaak is de verschillende kijk op het doel van de NAVO. Voor de Europeanen is zij 
een regionale organisatie en de VS wil juist dat de NAVO een meer globale rol gaat spelen. 
Ondanks de toepassing van artikel 5, na 11 september hebben de Europeanen weinig trek om 
buiten de regio in te grijpen. 

Als vijfde punt is er de EU bureaucratie. De militaire staf van de EU bestaat al uit minstens 130 
personen en bureaucratieën hebben de neiging zichzelf in stand te willen houden. Daarbij komt 
dat de introductie van de Euro het Europese integratieproces zal doen versnellen. 

De nieuwe rol van Rusland binnen de NAVO is het zesde punt dat De Wijk noemt. Deze rol kan 
de politieke kracht van de NAVO versterken maar haar militair doen verzwakken. Als Rusland 
dwarsligt bij een bepaalde actie zou dit kunnen betekenen dat er een oplossing buiten de NAVO 
gezocht moet worden. 



In zijn conclusie vertelde De Wijk dat President John F. Kennedy op 4 juli 1962 in Philadelphia al 
pleitte voor een NAVO met twee pilaren. Deze zou inderdaad door de voornoemde redenen 
kunnen ontstaan. De Wijk wil graag de geïntegreerde militaire structuur van de NAVO 
handhaven maar pleit er wel voor om deze meer flexibel te maken zodat EU geleide  Combined  
Joint  Task Forces  gebruik kunnen maken van NAVO middelen. 

Forumdiscussie 

Na de theepauze ontstond er onder leiding van Jan Hoekema een levendige discussie tussen de 
sprekers onderling en tussen hen de zaal. De discussies concentreerden zich op twee 
vraagstukken: 

Relatie VS - Europa 

Is de NAVO bestaande uit een Amerikaanse en een Europese pijler een kans of een 
bedreiging? Kan de NAVO in dat geval niet beter worden opgeheven? Is het niet praktischer om 
dan een zelfstandige Europese defensie op te richten? Moeten de Europese defensie-uitgaven 
worden verhoogd? Wat is het nut van het inroepen van artikel 5 van het NAVO-verdrag na 11 
september? 

Rob de  Wilk  stelde dat een door hem bepleite tweepijlerige NAVO voor Europa zowel goed als 
slecht zou kunnen zijn. Het zal negatief uitpakken wanneer de verandering slecht gemanaged 
wordt; dat wil zeggen, als Europa onvoldoende militair en politiek gewicht ontwikkelt. Dit houdt 
ook in dat de Europese defensiebudgetten omhoof moeten. Nederland doet het in dat opzicht 
nog relatief goed als één van de weinige Europese landen waar het budget (bescheiden) is 
verhoogd. Als Europa een zelfstandige militaire macht wil kunnen inzetten, dan zullen alle 
Europese defensiebudgetten omhoog moeten. Niettemin blijft volgens De Wijk de NAVO een 
nuttig forum voor overleg tussen de lidstaten. Het is een instrument voor defensiesamenwerking 
en -planning en helpt bij de afstemming van de defensietaken van de lidstaten. Handhaving van 
de NAVO is daarom noodzakelijk. Volgens De Wijk heeft het beroep op Artikel 5 van het NAVO-
verdrag na de aanslagen van 11 september de Europese NAVO-landen in een onmogelijke 
situatie gebracht. Als de VS de Europeanen zouden vragen (samen met de VS) te interveniëren 
in Somalië, zouden ze wel moeten omdat de Europese solidariteit anders een dode letter zou 
blijken te zijn. Europa beschikt hiervoor echter niet over de militaire middelen. Anderzijds, als 
Europa niets zou worden gevraagd, zou Artikel 5 in een dode letter veranderen. Dan zou blijken 
dat de VS de NAVO niet meer nodig hebben en dat het bondgenootschap irrelevant is 
geworden. 

Eric  Lundberg  merkt hierover op dat de NAVO-acties beperkt blijven tot het verdragsgebied. 
Alleen operatie  Noble Eagle  (NAVO  AWACS  boven het Amerikaanse luchtruim) uitgevoerd en 
het vervangen van Amerikaanse schepen door Europese vlootverbanden in het Caribische 
gebied en de Middellandse Zee zijn Artikel 5-operaties. Er zal dus geen sprake zijn van NAVO-
interventies in Somalië of elders. Volgens De Wijk klopt deze redenering vanuit een juridisch 
oogpunt maar gaat dat voorbij aan de politieke dimensie van Artikel 5: het is immers onduidelijk 
of en wanneer er van de Europese bondgenoten NAVO-lidstaten gevraagd wordt hun woorden 
in daden om te zetten. 

Midden-Oosten 



Is de pro-Israëlische houding van de VS met betrekking tot het Midden-Oosten wel in hun eigen 
belang? Anderzijds, is de Europese visie op het Israëlisch-Palestijnse conflict wel realistisch? 
Waarom zijn de VS pas sinds kort de voorstander van een Palestijnse staat? Waarom eisen de 
VS niet van Israël dat het de nederzettingen opgeeft? Wat zouden de gevolgen zijn van een 
Amerikaanse interventie in Irak? 

Volgens Frans Verhagen is de Amerikaanse positie in het Midden-Oosten tactisch misschien 
niet in het belang van de VS maar strategisch wel. Rob de Wijk en Eric  Lundberg  zijn het hier 
mee eens.  Lundberg  voegt daaraan toe da de VS al sinds de Oslo-akkoorden voorstander zijn 
van een twee staten oplossing: een Israëlische en een Palestijnse staat; dit is ook altijd de visie 
geweest van president Bush. De Palestijnse terreurorganisaties steunen deze oplossing 
nadrukkelijk niet. Verder stelt hij dat de koppeling die veel Europeanen maken tussen Israëlische 
nederzettingen en Palestijnse terreur niet realistisch is. Als Israël alle nederzettingen op zou 
geven en zich per direct zou terugtrekken achter de grenzen van 1967, zou dat niet leiden tot 
een einde aan de terreur. Integendeel, de terreurbewegingen zullen concluderen dat Israël te 
verslaan is en de terreur zal doorgaan binnen Israël. 

Met betrekking tot Irak stelt  Lundberg  dat de VS voorstander zijn van een regime change, het 
liefst in de vorm van een democratische regering. Europa is daar ook voorstander van. Er 
bestaat alleen een verschil van mening over de aanpak om die verandering te bewerkstelligen. 
Frans Verhagen meent dat de VS stabiliteit willen; er hoeft niet per se een Iraakse democratie te 
ontstaan om dat te bewerkstelligen. De VS zullen verder niets tegen Irak ondernemen zolang 
het Israëlisch-Palestijnse conflict niet onder controle is gebracht. Rob de Wijk is het hier mee 
eens: zodra een relatieve rust is weergekeerd in Israël zullen de VS ingrijpen. Dat is 
onvermijdelijk. Europa kan en wil echter niet daaraan meedoen. 
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