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De Amerikaanse aanwezigheid in Europa is niet langer vanzelfsprekend. Toch zijn de 
Europese landen voor hun veiligheid nog vooral afhankelijk van de VS. Dit artikel 
beschouwt de strategische doelen voor Europese veiligheid, en de onderliggende kwesties 
die een coherente Europese strategie in de weg staan. 

Tijdens hun ontmoeting op de G7 top in juni gaf de Britse premier Cameron de Amerikaanse 
president Obama te kennen dat hij niet kon voldoen aan diens verzoek om Britse defensie-
uitgaven te laten stijgen tot de NAVO norm van 2% van het BNP. Natuurlijk duurt het debat 
over burden sharing al decennia, evenals de frustraties aan Amerikaanse zijde over het 
gebrek aan Europese bereidheid om meer uit te geven. Maar het is veelzeggend dat zelfs 
het Verenigd Koninkrijk, de staat die het meest afhankelijk is van de speciale relatie met de 
VS, daar niet toe bereid of in staat is. De recente budgetverhogingen in Duitsland en 
Nederland zijn ook weinig betekenisvol, aangezien het slechts het gedeeltelijk 
terugschroeven is van de eerdere bezuinigingen. Daarmee komen Europese staten nog niet 
in de buurt van wat zij minder dan tien jaar geleden uitgaven.  

Maar de inmiddels vertrouwde trans-Atlantische dans rond percentages is een te nauwe 
discussie, die weinig met langetermijnbeleid of strategie te maken heeft. Deze discussie 
verhult de dieperliggende malaise als het op Europese veiligheid aankomt. Zij onderkent 
niet de aard van ontwikkelingen in de eerste decennia van 21e eeuw, namelijk dat wij niet 
langer in het post-Koude Oorlog, postmoderne, post-militaire tijdperk leven — voor zover 
dat ooit het geval was. Instabiliteit, extremisme en een grotere rol voor niet-statelijke 
actoren zijn blijvende fenomenen, maar de terugkeer van openlijke machtspolitiek en 
competitie tussen de grote staten is fundamenteler van aard.  

Europese afhankelijkheid van de VS 

De kern van het probleem is de Europese afhankelijkheid van de VS. Het gebrek aan 
Europese militaire capaciteiten ondermijnt niet alleen de langetermijnverplichting van de VS 
aan Europa, maar ook het Europese vermogen om zonder de VS in Europese veiligheid te 
kunnen voorzien. Daarnaast leverde de trans-Atlantische relatie de basis voor het geheel 
aan internationale instituties en normen dat is opgebouwd over de afgelopen decennia, 
waarvan Europa (en vooral Nederland) profiteren. Mochten die instituties verzwakken of 
wegvallen, dan heeft Europa geen alternatief. Maar dit is niet alleen een trans-Atlantisch 
probleem of een gevolg van wisselende internationale machtsverhoudingen, het is ook een 
probleem van een consensus en vertrouwen tussen nationale elites en samenlevingen. Dit 
gaat verder dan het gebrek aan ‘draagvlak voor defensie’. Neoklassieke realisten zoals 
Randall Schweller en Fareed Zakaria onderstrepen de noodzaak voor cohesie en legitimiteit 
tussen beleidsmakers en samenleving, want zonder die aspecten is een coherente 
langetermijnstrategie niet mogelijk. Die cohesie en legitimiteit ontbreken meer en meer, 



zowel in de VS als in Europa. Ter illustratie: volgens een opinieonderzoek van het Pew 
Research Center van juni dit jaar zijn meerderheden in Duitsland, Italië en Frankrijk niet 
bereid om militaire middelen te gebruiken mocht een NAVO-lid aangevallen worden door 
Rusland. Een vergelijking met de decennia aan het begin van de Koude Oorlog is wat dat 
betreft verhelderend. 

De strategische doelen van de Europese staten kunnen onder de volgende drie dimensies 
geschikt worden. De eerste is het behouden van interne Europese veiligheid en stabiliteit. 
De tweede is de bescherming van Europa voor dreigingen van buitenaf. Het derde doel zou 
moeten zijn om de afhankelijkheid van de VS te doen afnemen en het vergroten van 
Europese invloed in de rest van de wereld. Veiligheid tussen Europeanen was eeuwenlang 
afwezig, maar is de afgelopen zeventig jaar door de combinatie van de NAVO en de 
Europese instituties bereikt. De Europese eenwording was een manier om het sluimerende 
conflict tussen Duitsland en Frankrijk te smoren, terwijl die onderschreven werd door de 
Amerikaanse militaire aanwezigheid. Veiligheid voor dreigingen van buiten Europa was 
verzekerd door de NAVO, die op haar beurt bestond bij gratie van de Amerikaanse 
aanwezigheid in Europa. Wellicht komen de drie dimensies bekend voor. Zij zijn een variatie 
van Lord Ismay’s — de eerste secretaris-generaal van de NAVO — beroemde frase over het 
doel van de NAVO: ‘to keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down’. 
Maar naast de Amerikaanse aanwezigheid, bestonden deze instituties bij gratie van de steun 
vanuit nationale politiek en de consensus tussen politieke elites en samenlevingen aan 
beide kanten van de Atlantische Oceaan.  

Aan de gemakzuchtige vanzelfsprekendheid waarmee Europese beleidsmakers er van 
uitgaan dat de VS deze rol zal blijven vervullen ligt een paradoxale aanname ten grondslag: 
zij gaan er van uit dat de Amerikaanse elite de samenleving kan blijven overtuigen van de 
noodzaak voor voortdurende uitgaven en Amerikaanse wereldwijde aanwezigheid, hoewel 
de Europeanen dat zelf niet kunnen bereiken in Europa voor Europese veiligheid. Gezien de 
isolationistische impulsen in de Amerikaanse samenleving was de internationalistische 
strategie die de VS sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog en het begin van de Koude 
Oorlog heeft gevolgd niet vanzelfsprekend. De naoorlogse elite bouwde een narratief op 
waarin Amerikaanse aanwezigheid noodzakelijk is, en waarin internationale stabiliteit gelijk 
staat aan Amerikaanse veiligheid.  

Maar de VS bevindt zich niet meer in een onbetwist unipolaire wereld zoals aan het einde 
van de Tweede Wereldoorlog of na het einde van de Koude Oorlog waarin dit soort 
verplichtingen relatief makkelijk zijn. De economische crisis en de opkomst van China 
hebben die positie ondermijnd, hoewel niet beëindigd. Daarnaast is de VS cultureel en 
demografisch veranderd en niet meer een land waar het zwaartepunt onbetwist aan de 
Oostkust ligt en dat bevolkt is door eerste- of tweedegeneratie migranten van Europese 
afkomst. Ten slotte is er een wijdverbreid wantrouwen ten opzichte van de elite, zowel aan 
de linker als de rechterkant van het politieke spectrum, terwijl de politiek daarnaast sterk 
gepolariseerd is. Niets van bovenstaande suggereert dat een coherente Amerikaanse 
langetermijnstrategie in het verschiet ligt. Op zijn minst is het een groot vraagteken waar 
Europese beleidsmakers rekening mee moeten houden. 



Meer vraagtekens 

De internationale situatie kent nog minstens drie andere grote vraagtekens. De eerste is de 
situatie met Rusland. Na de gebeurtenissen op de Krim, in Oost-Oekraïne, en rond de 
nonchalante dreigementen met kernwapens is het moeilijk om een terugkeer naar de 
betrekkelijk kalme status quo van de laatste decennia te voorzien. De tweede is de 
aanhoudende chaos in het Midden-Oosten, waarvan een snel en pijnloos einde de komende 
jaren niet te verwachten valt. Het derde vraagteken bestaat uit de toenemende spanningen 
in Azië, en in het bijzonder de Zuid-Chinese Zee, nu China meer invloed verwacht in 
verhouding met zijn toenemende kracht. Zeker die laatste zal de Amerikaanse aandacht en 
middelen opeisen, ook al is de fameuze ‘rebalancing’ tot nu toe meer wens dan 
werkelijkheid voor beleidsmakers.  

Het is niet nodig om alarmistisch te zijn — de ontwikkelingen gaan snel en wellicht zijn er 
onvermoede kansen en oplossingen — maar dat zijn te veel grote vraagtekens. De VS is de 
afgelopen zeventig jaar de centrale speler geweest in alle drie de regio’s. Mochten deze en 
de volgende Amerikaanse regering de centrale rol willen blijven spelen — nogmaals, een 
vraagteken — dan is het de vraag hoezeer zij in staat zullen zijn die rol geloofwaardig te 
kunnen blijven vervullen in alle drie de regio’s tegelijkertijd, of zelfs maar twee van de drie. 
Kortom, Amerikaanse wil en vermogen staan zowel op internationaal en binnenlands niveau 
onder druk. Gezien deze vraagtekens is Europese afhankelijkheid van de VS een zeer 
instabiel fundament om Europese veiligheid op te bouwen. 

Fragiele legitimiteit 

Het gebrek aan een Europees alternatief is daarom zorgelijk: het Gemeenschappelijk 
Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) heeft vooralsnog weinig rendement laten zien. De 
landen die de grootste voorstander zijn van Europese samenwerking — Duitsland en Italië 
— zijn ook de staten die het minste uitgeven. Het is veelzeggend dat de traditioneel 
grootste voorstander van samenwerking — Frankrijk — dit doel de afgelopen tien jaar 
schijnbaar heeft opgegeven en gekozen heeft voor bilaterale samenwerking met de VS en 
het VK. De facto lijkt daarom de serie samenwerkingsverbanden op kleinere schaal tussen 
Europese staten het meest geloofwaardige. Het Europese onvermogen is meer dan alleen 
een kwestie van soevereiniteit of ongemak met militaire middelen. Het is ook niet een 
kwestie van percentages alleen, uiteindelijk was het grootste deel van Europa ren zelfs 
tijdens en ondanks de crisis uitzonderlijk welvarend. 

Het gebrek aan vermogen heeft eerder te maken met de fragiele legitimiteit van Europese 
beleidsmakers en de toegenomen polarisatie. Net als in de VS staat het politieke midden in 
Europa onder druk, en niet alleen vanuit xenofobe partijen die ageren tegen migratie. We 
kunnen een serie ontwikkelingen aanwijzen: het democratische tekort van de EU; de 
Irakoorlog; en de economische crisis. De Wikileaks en het spionageschandaal speelden ook 
een rol. Het is moeilijk te zien waar het begon, of wat de meest invloedrijke factor was, 
maar het is belangrijk te zien dat er een breed gedragen sceptische houding is ten opzichte 
van nationale elites die al bestond voor de economische crisis, hoewel die daardoor 
verergerd is. De politieke aardverschuivingen in Europa tonen hoe wijdverbreid deze 
sceptische houding is. Denk aan de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk in mei, waarbij 
de Schotse Nationalistische Partij en UKIP gaten sloegen in het doorgaans stabiele, first-



past-the-post Britse systeem, of de grote winst van Le Pen’s Front National in Frankrijk, of 
het gegeven dat zelfs het traditioneel pro-Europese Duitsland nu een eurosceptische partij 
kent. Het is niet de bedoeling om deze partijen of hun programma’s aan elkaar gelijk te 
stellen — sommige van deze partijen zijn legitiem, sommige minder. Daarnaast zijn er nog 
veel extremistischere partijen in Centraal- en Oost-Europa. Maar de partijen delen allemaal 
een sceptische houding ten opzichte van nationale elites en de internationalistische 
projecten geassocieerd met die elites, zoals de EU en/of de NAVO. Zolang deze projecten 
onder druk staan, is het niet raadzaam om nieuwe te beginnen.  

Het TTIP-handelsverdrag is daar een voorbeeld van. Vaak wordt betoogd dat het niet alleen 
economische baten zal brengen, maar ook de trans-Atlantische band op politiek-strategisch 
niveau zal versterken. De politieke gevolgen van het verdrag zijn echter ondoorzichtig, en de 
economische baten zullen op de korte termijn waarschijnlijk ongelijk verdeeld zijn. Het zal 
daarom de trans-Atlantische elite wellicht sterker verbinden, maar bijna zeker de legitimiteit 
van die elite verder ondermijnen. 

‘Embedded liberalism’ 

Het is zinvol om terug te gaan naar het begin van de Koude Oorlog, toen de structuren zijn 
opgericht die het fundament vormen voor de huidige internationale orde. De naoorlogse 
planners hielden rekening met nationale politieke prioriteiten, waarbij zij duidelijk voor 
ogen hadden hoe extremistische politieke bewegingen Europa van binnenuit hadden 
vernietigd. De interne tegenstellingen tussen links en rechts voorafgaand aan de oorlog 
hadden de nationale strategische consensus in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk 
ondermijnd, en in Duitsland had de vrees voor communisme de opkomst van nationaal-
socialisme verder mogelijk gemaakt. Met het oog op deze ervaring haalde het systeem 
opgericht in de eerste naoorlogse decennia — wat Karl Polanyi en John Ruggie typeerden als 
embedded liberalism — de scherpe kantjes van internationale integratie af. De 
verzorgingsstaten deden veel om de sociale spanningen weg te nemen en leverden de 
legitimiteit om abstractere strategische langetermijndoelen na te streven. 

Er is geen directe historische analogie met het heden, maar het begin van de Koude Oorlog 
is een duidelijke illustratie van de noodzaak om binnenlandse en internationale politiek met 
elkaar te verbinden. Het lijkt erop dat het komende decennium de externe veiligheid van 
Europa precair zal zijn en de afhankelijkheid van de VS groot zal blijven. De Amerikaanse 
aanwezigheid in Europa is echter niet langer vanzelfsprekend door zowel oorzaken binnen 
de VS als in het internationale systeem. Ook het Europese vermogen de VS aan zich te 
verbinden — of zelf een alternatief te leveren — hangt af van een combinatie van 
binnenlandse en internationale factoren. Wat het gevolg zal zijn op de lange termijn van de 
centrifugale krachten in Europese samenlevingen en de spanningen tussen Europese staten 
is ook een groot vraagteken. Nogmaals, dat zijn te veel vraagtekens.  

Dr. Paul van Hooft is docent grand strategy  aan de Universiteit van Amsterdam. 


