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Als het gaat om snel en adequaat optreden in het geval van een oorlog, is duidelijk zichtbaar 
dat de Verenigde Staten (VS) hiertoe beter in staat zijn dan het Gemeenschappelijk 
Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie (EU). Dit heeft onder andere 
te maken met de bereidheid tot inzet van militaire macht, waarbij tijdens de crisis in Irak 
(2003) al pijnlijk werd bevestigd dat die op Europees niveau niet of nauwelijks bestond. Dit 
artikel beargumenteert dat er niet zozeer sprake is van onwil met betrekking van inzet van 
militaire macht op Europees niveau, maar van onmacht. De reden dat de VS wel bereid zijn 
tot inzet en hier ook gevolg aan kunnen geven, zijn fundamentele verschillen tussen de VS en 
de EU wat betreft bestuursstructuren en militaire capaciteiten. Hoewel op het eerste gezicht 
deze verschillen worden bepaald door de staatsvorm en bedreven politiek, mag de rol van 
cultuur hierbij niet onderschat worden.  

De kernelementen van cultuur 

In 1952 werd een lijst gepubliceerd door de cultureel-antropologen Alfred Kroeber en Clyde 
Kluckhohn met 164 verschillende definities van cultuur. De verschillen tussen definities zijn te 
wijten aan de verscheidene periodes en disciplines waarin het concept cultuur wordt 
gedefinieerd. Hoewel er geen eenduidige definitie van cultuur is, bestaan er volgens psycholoog 
en linguïst Spencer-Oatey wel onderliggende kernelementen die in zo goed als alle definities van 
cultuur zijn terug te vinden. Deze kernelementen bestaan ten eerste uit waarden en principes. 
Ten tweede zijn overtuigingen en oriëntaties essentieel in de beschrijving van cultuur. Ten 
derde wordt er veel aandacht besteed aan de percepties van de rol van relaties, inclusief de 
rechten en plichten die hiermee worden geassocieerd. Ten vierde zijn rituelen, conventies en 
routines in gedragingen terugkerende elementen. Ten vijfde zijn artefacten en producten zoals 
wetten, regels, beleid en procedures een belangrijk onderdeel van cultuur.1  

Cultuur is hiermee bepalend voor de strategie van een land, oftewel de strategische cultuur die 
vormend is voor de bereidheid tot inzet van militaire macht. Een strategische cultuur wordt dan 
als volgt omschreven: “the set of beliefs, assumptions, attitudes, norms, world views and 
patterns of habitual behaviour held by strategic decision-makers regarding the political 
objectives of war, and the best way to achieve it”.2 

Verschillende bestuursstructuren VS en EU 

De bestuursstructuren van de VS zijn gecentraliseerd en ingericht naar de voorkeuren van de 
president.3 Er bestaat verder geen strikte wetgeving aangaande de bevoegdheden. Wel is 
juridisch vastgelegd in de National Security Act van 1947 wie betrokken zijn bij het 



besluitvormingsproces van veiligheidsbeleid en dat besluitvorming plaatsvindt op nationaal 
niveau. De staten voeren dus afzonderlijk geen defensiebeleid. De belangrijkste actoren zijn, 
behalve de president, de National Security Council (NSC), de Homeland Security Council (HSC) en 
de National Security Agency (NSA). De president neemt de besluiten, maar op basis van 
informatie geleverd door (vooral) de NSA en in samenwerking met de NSC en HSC. De NSC staat 
dan ook centraal binnen het ontwikkelen van beleid en het besluitvormingsproces en wordt 
voorgezeten door de president. De NSC kreeg in 2001 versterking op het gebied van coördinatie 
in de vorm van de HSC, die als taak had Homeland security-gerelateerde activiteiten van diverse 
uitvoerende departementen en agentschappen te coördineren. De NSC en HSC zouden 
gezamenlijk ondersteund worden door een National Security Staff (NSS) die verantwoordelijk is 
voor het faciliteren van het beleidsvormingsproces tussen verschillende agentschappen. Een 
laatste belangrijke actor is de NSA, die als taak heeft het leveren van informatie aan de 
president over opties binnen het veiligheidsbeleid die zowel legislatief als economisch mogelijk 
zijn. De president is hierdoor vrij afhankelijk van de NSA. Het is derhalve van eminent belang dat 
er een goede vertrouwensband is tussen de president en het hoofd van de NSA.  

Specifiek voor het defensiebeleid is het Department of Defense (DoD) verantwoordelijk, waarbij 
het hoofd ervan, de Secretary of Defense (SoD), de controle uitoefent over de militaire middelen 
en de richting bepaalt van het defensiebeleid. Tevens is de SoD een lid van het kabinet van de 
president en de NSC, met daarbinnen een adviserende rol voor het gebruik van militaire macht. 
In hoeverre dit advies wordt meegenomen in een standpunt hangt af van de aard van de 
problematiek en het presidentschap.4 De VS beschikken over eigen militaire capaciteiten (niet 
gebonden aan de afzonderlijke staten), en spendeerden in 2012 4,7% van het BBP aan 
defensie.5 

Het doel van de Europese Unie was het bevorderen van de welvaart en veiligheid binnen de 
lidstaten. De nadruk lag op economische groei en de EU groeide dan ook uit tot een krachtige 
economische actor. Samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie bleef echter achter, 
vanwege de hoge mate van soevereiniteit die de lidstaten op deze gebieden hadden. Dit zorgde 
ervoor dat binnen het GBVB de verschillende nationale belangen werden (en worden) 
verdedigd. Daarnaast heeft de EU geen eigen militaire capaciteiten kunnen opbouwen, maar is 
zij afhankelijk van de militaire middelen van de lidstaten. Vanwege deze redenen werd er een 
Europese Veiligheidsstrategie ontwikkeld en de positie van een Hoge Vertegenwoordiger voor 
Buitenlandse Zaken en Veiligheid gecreëerd, waarbij het coördineren van samenhang tussen de 
nationale belangen van de 28 lidstaten essentieel was. Dit moest recht doen aan het 
intergouvernementele karakter van de besluitvormingsstructuur. Deze structuur houdt in dat in 
de meerderheid van de gevallen besluiten worden genomen op basis van unanimiteit waarbij 
iedere lidstaat het vetorecht kan toepassen. Het gevolg is dat ieder voorstel in principe kan 
worden tegengehouden door een lidstaat.6  

De EU heeft in feite zelf weinig tot geen militaire middelen tot haar beschikking, maar is 
afhankelijk van de militaire capaciteiten van de lidstaten en daarmee ook van de bereidheid van 
de lidstaten om deze in te zetten. Er zijn wel pogingen geweest van de EU om zelf capaciteiten 
te ontwikkelen. Een voorbeeld van een dergelijk initiatief is de Europese Rapid Reaction Force, 



die zou moeten bestaan uit 60.000 troepen die binnen 60 dagen geheel operationeel moesten 
zijn om vervolgens een jaar lang te kunnen functioneren. Het was de bedoeling dat dit doel in 
2003 al bereikt zou zijn, maar dit is tot op heden niet gebeurd. Er werd een nieuwe deadline 
gesteld met als doel deze capaciteit in 2010 te realiseren. Noch de deadline, noch de geplande 
capaciteit werd gehaald. Nog voor het einde van de deadline van 2010 is een minder ambitieus 
doel opgezet, namelijk de EU Battle Groups. Deze bestaan uit 1.500 man die binnen 30 dagen 
paraat moeten staan en 30 dagen moeten kunnen functioneren, waarbij een uitloop naar 120 
dagen beoogd wordt. In 2007 zouden deze Battlegroups gereed moeten zijn, maar de praktijk 
wijst uit dat ook deze deadline niet gehaald is. Niet iedere lidstaat is bereid de Battlegroups te 
‘vullen’.7 Daarnaast bleek uit het onderzoek European Capabilities Development Action Plan 
(2008) dat de militaire middelen die geleverd worden door de verschillende lidstaten niet 
compatibel zijn, aangezien ze zijn aangeschaft naar nationale voorkeuren. Sindsdien zijn er 
enkele verbeteringen geweest in het convergeren van het materiaal zoals op het gebied van 
Countering Improvised Explosive Devices, maar over het algemeen bestaan de meeste tekorten 
nog tot op de dag van vandaag.8  

De invloed van cultuur blootgelegd 

Wanneer de VS met de EU vergeleken worden in termen van bereidheid tot de inzet van 
militaire macht, is het duidelijk dat laatstgenoemde door de combinatie van het ontbreken van 
substantiële eigen militaire capaciteiten en haar specifieke bestuursstructuur, minder tot de 
daadwerkelijke inzet van militaire macht kan komen. Er is dus niet zozeer sprake van onwil aan 
de kant van de EU, maar onmacht. Cultuur is dan in die mate van invloed, dat het één van de 
onderliggende vormende factoren is van de bereidheid tot militaire inzet. Deze bereidheid is 
onderdeel van de strategische cultuur van een land. Naast cultuur wordt deze bereidheid echter 
ook gevormd door financiële overwegingen en bijvoorbeeld geografische ligging. 

Zoals benoemd hebben de VS hun eigen militaire capaciteiten en bepaalt in theorie de president 
wanneer wordt overgegaan tot militaire inzet. Veel hangt dus af van de persoonlijkheid van de 
president. Toch hebben de VS volgens Theo Farrell, expert op het gebied van moderne 
oorlogsvoering, ook een eigen strategische cultuur ontwikkeld die de inzet van militaire macht 
bepaalt. Deze wordt door drie aspecten gekenmerkt: technologisch georiënteerde 
oorlogvoering, een aversie tegen slachtoffers, en juridisch pragmatisme met betrekking tot 
wettelijke beperkingen op de inzet van militaire macht. Met betrekking tot het eerste aspect, 
wordt de nadruk op technische oorlogsvoering goed geïllustreerd aan de hand van de oorlog 
van de VS tegen Japan, die de dood van ongeveer 400.000 – 900.000 Japanse burgers tot gevolg 
had. Volgens historicus Michael Sherry waren de VS in staat om op deze wijze militaire macht in 
te zetten omdat “leaders and technicians of the American air force were driven by technological 
fanaticism—a pursuit of destructive ends expressed, sanctioned and disguised by the 
organization and application of technological means”.  

Inzake het tweede aspect, kan de aversie tegen (Amerikaanse) slachtoffers herleid worden naar 
het aantal gevallenen tijdens de Vietnamoorlog. Hoewel aanvankelijk een breed draagvlak 
onder de Amerikaanse bevolking bestond voor deze oorlog, brokkelde deze steun af naarmate 
er meer slachtoffers vielen aan de zijde van de VS. Dat deze afkeer bepalend is bij de inzet van 



militaire macht, wordt geïllustreerd aan de hand van de Amerikaanse missie in Somalië in 
oktober 1993. Deze werd abrupt afgebroken nadat er 18 Amerikaanse doden waren gevallen. 
Hoewel vaak het Amerikaanse volk wordt gezien als reden voor het afbreken van missies, moet 
in veel gevallen de oorzaak worden gezocht bij de politici. Uit opiniepeilingen bleek dan ook dat 
de steun voor de missie in Somalië niet gedaald was, maar politici vreesden een dergelijke 
ontwikkeling uiteindelijk wel en besloten alsnog de missie af te breken. Er moet echter wel een 
onderscheid worden gemaakt tussen de politici die zelf ‘Vietnam’ nog hebben meegemaakt en 
de nieuwe garde, die vaak meer bereid is tot het nemen van risico. Desalniettemin, de afkeer 
van slachtoffers is aanwezig binnen de strategische cultuur van de VS, wat nog eens werd 
bevestigd door de nadruk op Full Dimensional Protection in de gezamenlijke militaire doctrine 
Joint Vision 2020 en het weigeren van inzet van grondtroepen tijdens risicovolle (mogelijke) 
interventies (zoals Rwanda in 1994 en Kosovo in 1999).  

Aangaande de pragmatische interpretatie van internationale wetgeving, ziet men vaak dat de VS 
zich weinig houden aan deze wettelijke kaders.9 Dit wordt bijvoorbeeld geïllustreerd door de 
oorlog in Irak (2003), toen de VS besloten zonder VN-resolutie het land binnen te vallen. Hier 
moet wel de nuancering worden aangebracht dat onder de regering-Obama internationale 
wetgeving meer gerespecteerd lijkt te worden. 

Vanwege het feit dat de EU bestaat uit 28 verschillende naties, heeft zij ook te maken met 28 
verschillende strategische culturen en capaciteiten. Deze verschillen zijn ontstaan door 
nationale belangen, geografische ligging en financiële afwegingen, maar ook, zeker niet in de 
laatste plaats, door cultuur. Dit wordt het beste duidelijk aan de hand van twee uitersten binnen 
de EU, namelijk het Verenigd Koninkrijk (VK) en Duitsland. Margriet Drent heeft de strategische 
culturen van deze twee lidstaten in haar proefschrift (2010) beschreven, zij definieert dan de 
Britse strategische cultuur als “an interventionist one which is prone to use military instruments 
earlier when faced with a threat to its interests.” Er bestaan hierbij diverse continuïteiten in het 
defensiebeleid, namelijk dat het VK een leidende rol in de wereld moet spelen, dat de NAVO de 
voorkeur heeft binnen de allianties, dat het VK sterke conventionele troepen zou handhaven en 
dat het zijn nucleaire capaciteiten met de Trident-raketten zou behouden. De perceptie van de 
krijgsmacht is hierbij van belang: sinds 1960 heeft het VK al een professioneel expeditieleger, 
dat dankzij de benodigde technologie, logistiek en materieel op lange afstand kan worden 
ingezet en opereren. Omdat de krijgsmacht zo hoog in achting staat binnen de Britse 
samenleving, werd er zoveel geïnvesteerd.  

De strategische cultuur van Duitsland kan omschreven worden als “a culture-sensitive approach, 
value-oriented, adaptability of tactics escalation avoiding and willing to operate at the low end 
of the conflict”. Met andere woorden: alleen in uiterste noodzaak zal Duitsland zijn militaire 
macht inzetten.10 De perceptie van de strijdkrachten is binnen de Duitse maatschappij ook 
anders, zij hebben minder aanzien dan in het VK. Daarnaast heeft de krijgsmacht weinig 
expeditionaire capaciteiten. De reden dat Duitsland zo terughoudend is met het inzetten van 
militaire middelen, is dat het land vandaag de dag nog steeds heeft te kampen met de gevolgen 
van WOI en WOII. Duitsland stelt zich om historische redenen liever zo pacifistisch mogelijk op, 
uit angst voor reacties vanuit de rest van de EU.  



Toekomst GBVB?  

Aangezien de invloed van cultuur zal blijven bestaan, rijst de vraag of het GBVB kan 
voortbestaan. Om tot snel en adequaat optreden te kunnen komen, zou de EU eigenlijk dezelfde 
eenheidsstructuur moeten ontwikkelen als de VS. Het verleden heeft immers meerdere malen 
bewezen dat de VS beter in staat zijn snel en adequaat op te treden in geval van crisis dan de 
EU. Toch is het niet wenselijk noch mogelijk een dergelijke organisatorische structuur over te 
nemen, aangezien de eenheidsstructuur van de VS het gevolg is van een eeuwenlange 
ontwikkeling en politieke keuzes binnen een geheel andere cultuur. De EU zal afhankelijk blijven 
van 28 lidstaten, met alle onderlinge meningsverschillen van dien, binnen het GBVB. Dit 
betekent niet dat er geen ‘hoop’ is voor het GBVB.  

Zo zijn er wel bilaterale samenwerkingsverbanden zichtbaar bij bepaalde groepen lidstaten met 
overeenkomstige belangen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de maritieme samenwerking tussen 
België en Nederland, de militaire samenwerking tussen Nederland en Duitsland en de 
defensiesamenwerking tussen de Baltische staten. Dergelijke regionale 
samenwerkingsverbanden kunnen gecoördineerd worden op Europees niveau middels het 
monitoren van tekorten en overschotten in capaciteiten en de interoperabiliteit van de militaire 
middelen. Het Europese Defensieagentschap (EDA) zou hierbij een grote rol kunnen spelen. 
Helaas heeft het EDA weinig bevoegdheden en zal er dus moeten worden nagedacht over de 
herindeling van de bevoegdheden en het takenpakket van het EDA.  

De EU zou ook haar eigen militaire capaciteiten kunnen proberen te ontwikkelen. De vraag is 
echter in hoeverre lidstaten de aanschaf van defensiematerieel goedkeuren. Daarnaast zijn 
eerdere initiatieven, zoals de EU Battlegroups en het European Capabilities Development Action 
Plan, op niets uitgelopen. Lidstaten zijn niet bereid defensiematerieel aan te schaffen naar de 
behoeften van de Europese ‘vraag’. Als laatste bestaat daar de mogelijkheid om verder te gaan 
met een coalition of the willing. Dit houdt in dat bij inzet van militaire macht door de EU, slechts 
door welwillende lidstaten militaire capaciteiten worden aangeleverd. Het probleem hiermee is 
echter dat lidstaten die tot deze groep behoren vaak weinig militaire capaciteiten met zich mee 
brengen. Hoewel Frankrijk substantiële militaire capaciteiten heeft en vaak welwillend ten 
opzichte van de EU lijkt, zet het VK, een andere lidstaat met grote militaire capaciteiten, meer in 
op de relatie met de VS dan met de EU.11 Nederland lijkt daarentegen meer geneigd tot 
defensiesamenwerking op Europees niveau, aangezien Nederland gedurende een jaar 
capaciteiten en logistieke ondersteuning wil leveren voor de EU Battlegroups als voorbeeld voor 
andere lidstaten. Echter zet de bijdrage van Nederland, behoudens een relatief substantiële 
bijdrage van de Marine, weinig zoden aan de dijk.  

Het is echter realistischer er vanuit te gaan dat men voorlopig in Europa weinig vooruitgang zal 
boeken binnen het GBVB. Het is namelijk te afhankelijk van de bereidheid tot inzet van militaire 
macht van 28 verschillende lidstaten. De enige (realistische) hoop die bestaat voor de toekomst 
van het GBVB, is dat middels een ‘evolutie’ een ‘sense of urgency’ tot EU-samenwerking wordt 
gecreëerd onder de lidstaten. Factoren die deze langzame evolutie zullen bevorderen, is het nog 
meer snijden in defensiebudgetten waardoor lidstaten genoodzaakt zijn tot samenwerking 
aangezien zij zelf (onderdelen van hun) defensie grotendeels hebben wegbezuinigd. In dit 



opzicht kan de huidige crisis in Europa nog positieve gevolgen hebben. Daarnaast zorgt de 
‘pivot’ van de VS naar Azië ook voor een noodzaak tot samenwerking. Zo hebben de VS al enkele 
troepen teruggetrokken uit Europa en heeft Barack Obama meerdere malen te kennen gegeven 
dat Europa voortaan ‘provider of security’ zal moeten zijn. Om verzekerd te zijn van een veilige 
en stabiele toekomst binnen Europa, doen de EU en haar lidstaten er verstandig aan om 
inspanningen te gaan leveren, zodat de EU ook daadwerkelijk ‘provider of security’ kan zijn. 

Nathalie Koopman studeert momenteel af aan de opleiding Europese Studies  aan de 
Universiteit van Amsterdam en loopt stage bij het Clingendael Instituut in Den Haag.  
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Wilt u reageren? Mail de redactie: redactie@atlcom.nl.  
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