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Europa wordt geconfronteerd met externe ontwikkelingen die niet alleen 
gemeenschappelijke reacties nodig maken, maar ook een gezamenlijk, althans op elkaar 
afgestemd, coherent extern beleid. Blijft dat uit, dan zal Duitsland zijns ondanks die leegte 
moeten opvullen. 

Rusland streeft naar een invloedsfeer die zo veel mogelijk het gebied omvat van de 
voormalige Sovjet-Unie. Polen, de Baltische en de Scandinavische landen zijn daarover 
bezorgd. Het openlijkst geeft Polen hiervan blijk: het wenst Amerikaanse troepen op zijn 
grondgebied, ziet een verband met mogelijke invoering van de euro en pleit voor een 
gezamenlijk Europees energiebeleid.1 

In het Midden-Oosten zijn de lente-illusies vervlogen. De destabilisatie is een nieuwe fase 
ingegaan. Ook Noord-Afrika is instabiel. Repercussies voor Europa blijven niet uit. De 
immigrantenstroom groeit Italië boven het hoofd; het kan of wil doorstroming niet 
tegenhouden naar het overige Schengengebied. Reageert dat met inreisbeperkingen, dan 
komt de kern van de gemeenschappelijke markt in het gedrang. Als daar al een oplossing 
voor is, dan moet opvang in de regio daarvan deel uitmaken. Voor zover de ontwikkelingen 
daar al door ons kunnen worden beïnvloed, kan dat alleen met een gezamenlijk beleid.  

De verhouding van Europa tot de Verenigde Staten is daarbij essentieel. President Obama 
maakte duidelijk dat Europees free rider-gedrag op defensiegebied voor de VS niet 
aanvaardbaar is. Stabiliseren of zelfs opvoeren van Europese defensie-uitgaven lijkt alleen 
denkbaar bij een streven om ook hun effectiviteit te vergroten door verdere onderlinge 
samenwerking en specialisatie. Dat impliceert voor Europa, in samenwerking met de NAVO, 
een toenemende mate van gezamenlijke besluitvorming. 

Een goede maar ook evenwichtige verhouding met de VS is ook van groot belang bij een 
streven naar mondiaal evenwichtige financiële en monetaire verhoudingen. Voormalig 
voorzitter van de FED Paul Volcker pleitte daarvoor in een toespraak in Washington op 21 
mei 2014 onder de titel ‘A new Bretton Woods???’. Hij wees er op dat bij alle opsommingen 
van oorzaken en schuld van de mondiale financiële crisis iets ontbrak wat de crisis mogelijk 
maakte: een goed functionerend internationaal monetair stelsel, met toezicht op beleid, 
waar discipline van uitgaat zodat onhoudbare onevenwichtigheden niet te lang voortduren.2 
Europa heeft groot belang bij een stelsel dat mondiaal evenwichtige financiële en monetaire 
verhoudingen bevordert. Daartoe bijdragen kan het alleen met een onderling afgestemd 
eigen beleid.  

Er is een neiging om, op gebeurtenissen terugblikkend met kennis van hun afloop, deze voor 
onvermijdelijk te houden. Maar zonder bondskanselier Helmut Kohl was noch een verenigd 
Duitsland als NAVO-lid — voorwaarde voor Amerikaanse steun, onmisbaar zeker gezien de 
Europese halfslachtigheid inzake Duitslands eenwording — noch de euro waarschijnlijk.3 
Kohl zag beide als twee kanten van één medaille. De euro hield hij alleen voor houdbaar bij 
verdergaande politieke integratie. Over de inhoud daarvan was hij vaag, maar over één 
element duidelijk: een gezamenlijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Toen dit in Maastricht 



niet haalbaar bleek, overtuigde hij zichzelf en anderen dat de daar overeengekomen EMU 
nog voor het eind van de eeuw een dynamiek naar een politieke unie zou creëren waaraan 
niemand zich kon onttrekken.4 Politici staan vaker voor de verleiding verwachtingen te 
verwarren met verlangens, en wensdromen met visie. 

Toen de Amerikaanse president George W. Bush zich opmaakte Irak binnen te vallen, pleitte 
onze toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer vergeefs voor een 
gezamenlijk Europees standpunt om zo invloed te krijgen op het Amerikaanse beleid.5 En na 
de Russische inval in de Krim verzuchtte zijn huidige opvolger Frans Timmermans in februari 
van dit jaar ‘dat de EU geen duidelijk Ruslandbeleid heeft’ en dat de relatie met Rusland ‘op 
een nieuwe leest’ moet worden geschoeid.6 Uiterlijk na het conflict met Georgië was 
duidelijk dat Rusland het verlies van voormalige Sovjetgebieden en de uitbreiding van de 
NAVO en EU tot aan zijn grenzen niet aanvaardde. Maar tot een effectief Ruslandbeleid van 
de EU leidde dat niet. 

In Duitsland lijkt men in regeringskringen tot dat inzicht te komen. Dat bleek onder meer uit 
een kennelijk gecoördineerd optreden van drie bewindslieden op de jaarlijkse 
veiligheidsconferentie in München begin februari. Minister van Buitenlandse Zaken Frank-
Walter Steinmeier stelde onder meer:  

Deutschland muss bereit sein, sich außen- und sicherheitspolitisch früher, 
entschiedener und substanzieller einzubringen.[…] Deutschland will und wird 
Impulsgeber sein für eine gemeinsame europäische Außen-, Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik. Nur wenn wir unser Gewicht gemeinsam in die Waagschale 
werfen, im Süden wie im Osten, wird Europas Außenpolitik mehr sein als die Summe 
vieler kleiner Teile.7 

Aan overleg bij crises aan onze grenzen ontbreekt het niet. Dat vond destijds ook plaats bij 
het conflict rond Georgië, en nu in Oekraïne. Maar overleg als de vlam in de pan slaat heeft 
een ad-hockarakter. Resulterende stappen zijn geïmproviseerd. Het vind niet plaats in het 
kader van een gezamenlijk beleid. Dat kan Europa zich steeds minder veroorloven. 
Crisisbeheersing, als die al lukt, impliceert dat crisispreventie faalde of ontbrak. Reacties die 
stelselmatig van geval tot geval moeten worden uitonderhandeld zijn onvoorspelbaar. Dat 
moedigt een tot gokken geneigde tegenpartij aan voldongen feiten te creëren, en vergroot 
de kans op schendingen van de internationale rechtsorde en een escalerend conflict. De EU 
heeft behoefte aan een coherent gemeenschappelijk Ruslandbeleid, waarvan een regeling 
met Rusland inzake Oekraïne onderdeel is. Dat is na de annexatie van de Krim moeilijker te 
bereiken dan daarvoor. En terwijl de noodzaak toeneemt, daalde Europa’s draagvlak bij het 
eigen publiek de afgelopen jaren mede door de problemen met de prematuur ingevoerde 
gemeenschappelijke munt. De beste kansen voor het ontwikkelen van een gezamenlijk 
beleid biedt ook daarom een pragmatische aanpak.8  

Men kan het vergelijken met de Europese monetaire samenwerking. Lang had die een 
informeel karakter met wisselende deelnemers en speelde zij zich af buiten Verdrag- en EG-
procedures. Denkbaar is, dat een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid op zijn 
beurt een positieve uitstraling zou hebben op de euro. Het moet immers mede steunen op 
Europa’s economische, financiële en monetaire betekenis, en kan zich voor zijn 
geloofwaardigheid geen herhaalde eurocrises veroorloven. Daarom zou het een politieke 



motivering kunnen opleveren, die nu ontbreekt, om aangegane verplichtingen na te komen, 
ook als zij gaan knellen. 
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