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Joseph R. Biden Jr., de net aangetreden 46e president van de Verenigde Staten, laat geen gelegenheid voorbijgaan 
om aan de wereld te verklaren dat zijn land ‘terug’ is. Iedereen wil natuurlijk weten wat dit in de praktijk betekent, 
en wij Nederlanders zijn hierop geen uitzondering. Voorspellingen doen is lastig, vooral als het over de toekomst gaat. 
Volgens sommige collega’s moet je historici er zeker niet bij halen, want die kunnen “op geen enkele wijze het heden 
in goede banen leiden.”1 Dat roept dan wel de vraag op waarom de gemeenschap sinds jaar en dag duizenden ge-
schiedenisdocenten en historische wetenschappers in staat stelt zich in hun levensonderhoud te voorzien. Iets moet 
je van geschiedenis toch wel kunnen leren? Het is natuurlijk onvermijdelijk om op onze historische ervaring terug te 
grijpen als we nadenken over heden en toekomst van het trans-Atlantisch bondgenootschap - iets anders hebben we 
tenslotte niet. We zijn allemaal, individueel en collectief, gevormd door ons verleden. In die zin is het verleden niet 
eens geschiedenis. Hoe kunnen we over dit nieuwe hoofdstuk in de trans-Atlantische betrekkingen ook maar beginnen 
er iets over te zeggen zonder kennis van - en inzicht in - het verleden van die betrekkingen, het verleden van de nieuwe 
president en van de mensen die voor hem werken? 

Om met de sleutelfiguren te beginnen: we hebben Joe 
Biden leren kennen als iemand die gevormd is door de 
naoorlogse Amerikaanse benadering van de wereld en 
daar ook een vertegenwoordiger van is geworden: Ame-
rikaans globalisme. Hij gelooft dat in het eigen belang, 
en dat van andere landen, de Verenigde Staten een lei-
dende rol moeten spelen in de wereld, net zoals de ont-
wikkelaars van het Amerikaanse Koude Oorlogsbeleid in 
de jaren ‘40 de VS als onmisbare mogendheid zagen. 
Dat deden ze overigens op basis van de lessen die zij 
uit het recente verleden trokken. De afzijdigheid van hun 
land in de internationale betrekkingen van vooral de jaren 
‘30 had in hun ervaring bijgedragen aan de ontwikkelin-
gen die uiteindelijk leidden tot de Tweede Wereldoorlog. 
Sinds Biden in de jaren ‘70 in de senaat kwam, is hij 
deel gaan uitmaken van het zogenaamde foreign policy 
establishment. Op hoofdpunten waren Democratische 
en Republikeinse leden van deze elite het vaak eens. 
Dat heeft er misschien toe bijgedragen dat hij als voorzit-
ter van de Senate Foreign Relations Committee in 2002 

zijn steun verleende aan de resolutie die het president 
George W. Bush mogelijk maakte om het jaar erop Irak 
binnen te vallen. Dit betekent echter niet dat Biden niet 
heeft geprobeerd om te leren van dit soort blunders. Als 
vice-president in de nieuwe Obama-regering was hij in 
2009 binnenskamers een van de tegenstanders van wat 
desondanks de Obama surge in Afghanistan werd, ofwel 
de tijdelijke impuls van tienduizenden extra troepen in de 
oorlog daar. Twee jaar later sprak hij zich ook uit tegen 
interventie in de burgeroorlog in Libië. Een constante in 
al die decennia is zijn steun geweest voor samenwerking 
met bondgenoten in het algemeen en die in Europa in 
het bijzonder.2

Belangrijke functionarissen die het buitenlandse beleid 
namens de president vorm moeten geven en uitvoeren 
zijn de minister van buitenlandse zaken en de nationa-
le veiligheidsadviseur. Respectievelijk Antony Blinken en 
Jake Sullivan hebben er in eerdere functies en recente 
publicaties blijk van gegeven Amerika’s rol in de wereld 
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op dezelfde manier te zien als hun baas. En hetzelfde 
geldt (al is haar ervaring op dit gebied veel kleiner) voor 
vice-president Harris. Vooral Blinken is interessant, om-
dat hij in zijn toespraak bij de aankondiging van zijn nomi-
natie aan de hand van zijn eigen familiegeschiedenis de 
nodige nadruk legde op Amerika’s rol als toevluchtsoord 
voor de onderdrukten van de wereld; de oude mythe ook 
van de VS als lichtend voorbeeld van vrijheid en democra-
tie. Zulke woorden zijn bij het bereiken van zo’n mijlpaal 
in de eigen loopbaan niet ongebruikelijk en in Blinkens 
geval zeker niet ongepast. De vraag is wel in hoeverre de 
president en zijn adviseurs de problematische kant van 
dit soort mythes erkennen. Door de hele geschiedenis 
heeft de VS zich tenslotte in zijn externe betrekkingen 
regelmatig in tegenspraak met zijn beste aspiraties ge-
dragen, iets dat in het buitenland niet onopgemerkt is 
gebleven, de afgelopen twintig jaar zeker niet. 

Aan het thuisfront kunnen Amerikaanse leiders de nati-
onale mythes niet negeren, en maar heel voorzichtig nu-
anceren. Impliceren dat de VS niet the greatest country 

in the world zou zijn, staat gelijk aan flirten met politieke 
zelfmoord. Maar wat we voor de huidige nationale veilig-
heidsploeg nog moeten ontdekken is in hoeverre zij echt 
denken ‘terug’ te kunnen naar een tijd waarin de VS de 
rol van spil van het internationale systeem speelde – niet 
alleen vanwege de Amerikaanse macht, maar juist ook 
dankzij Amerika’s politieke geloofwaardigheid en zelfs 
morele gezag. Gezien de afkalving van de internationale 
samenwerking in onze tijd zou zo’n centrale rol wenselijk 
zijn, als de VS er inderdaad in slaagde het buitenlands 
beleid in overeenstemming te brengen met de eigen nor-
men en waarden. Biden en zijn mensen hebben gelijk 
als ze betogen dat er uiteindelijk geen mogendheid is 
die de wereld beter bij elkaar kan brengen, en voor con-
structievere doeleinden, dan de VS. Wat we, en met ‘we’ 
bedoel ik niet alleen Nederland, met zijn allen moeten 
zien is of de VS mondiaal nog altijd genoeg gewicht in 
de schaal legt (economisch, diplomatiek, militair) om het 
oude globalism te doen herleven, en vooral of de rest van 
de wereld er nog toe te bewegen valt het land serieus te 
nemen in een leidende rol. 

Als vice-president in de nieuwe Obama-regering was hij in 2009 binnenskamers een van de tegenstanders van wat desondanks de Obama surge in Afghanistan werd, ofwel de 
tijdelijke impuls van tienduizenden extra troepen in de oorlog daar. Afgebeeld staan president Biden en voormalig president Obama tijdens een campagnebijeenkomst in maart 
2020 (foto: Stratos Brilakis / Shutterstock.com)
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FALENDE STAAT?
Dit is allemaal extra actueel vanwege een andere recente 
historische ontwikkeling, namelijk die van de VS in de 
richting van een falende staat. Het land is de afgelopen 
twee decennia ernstig verdeeld geraakt en het slaagt 
er steeds minder goed in om, zoals de inleiding op de 
grondwet voorschrijft, a more perfect union te worden. In-
middels is het land verzeild geraakt in een intern conflict 
- nog geen burgeroorlog, maar het land is in anderhalve 
eeuw niet zo verdeeld geweest als nu. De gebeurtenissen 
van 6 januari jongstleden hebben nog eens onderstreept 
dat de binnenlandse situatie niet stabiel is. Het feit dat 
de aanval op de democratie die dag is mislukt, betekent 
niet dat de dreiging niet meer bestaat. Het gevaar voor 
de grondwet komt voornamelijk van extreemrechts, dat 
onder leiding van de 45e president stevig verankerd is 
binnen de Republikeinse partij. Sommige extreemlinkse 
groepen staan overigens even vijandig tegenover de sta-
tus quo en onderdelen van dat gedachtengoed zijn aan 
een opmars bezig binnen de Democratische partij. Wat is 
er dus over van het idee van de VS als lichtend voorbeeld 
voor anderen? Veel bondgenoten, waaronder Nederland, 
zien in de huidige VS alleen nog een voorbeeld van hoe 
je een samenleving niet moet organiseren. Alleen is die 

conclusie te eenzijdig, want er is nog genoeg in de VS 
dat wél naar behoren functioneert. Denk aan de verkie-
zingen, afgelopen herfst, die, ondanks het gebrul van de 
45e president van de Verenigde Staten en zijn aanhan-
gers, vlekkeloos zijn verlopen. Maar toch, het land heeft 
momenteel de handen vol aan zichzelf. Dus al maken 
Biden en zijn adviseurs in het belang van internationale 
samenwerking de juiste keuzes, en ook al zouden Ameri-
ka’s bondgenoten en anderen bereid zijn hernieuwd Ame-
rikaans leiderschap te volgen, dan nog zal de slagkracht 
beperkt zijn. Biden zal het grootste deel van zijn politieke 
kapitaal moeten besteden om de boel in eigen huis bij 
elkaar te houden.

De recente geschiedenis van de VS suggereert nog wel 
een manier waarop de buitenlandse politiek ingezet kan 
worden om het thuisfront te verenigen, namelijk via nati-
onale mobilisatie tegen een buitenlandse vijand van de 
American way of life. In de jaren ‘50 was dat het com-
munisme en na 9/11 islamitisch terrorisme. We moeten 
niet hopen dat China nu in zo’n rol terecht komt, bijvoor-
beeld via een militaire confrontatie in de Zuid-Chinese 
Zee. De historische ervaring laat zien dat het soort na-
tionale eenheid tot stand gebracht in een crisissituatie 

Vooral Blinken is interessant, omdat hij in zijn toespraak bij de aankondiging van zijn nominatie aan de hand van zijn eigen familiegeschiedenis de nodige nadruk legde op 
Amerika’s rol als toevluchtsoord voor de onderdrukten van de wereld; de oude mythe ook van de VS als lichtend voorbeeld van vrijheid en democratie. Afgebeeld staat de Ameri-
kaanse minister van Buitenlandse Zaken bij het afleggen van zijn eed op 26 januari 2021 (foto: Flickr / United States government works)
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eerder een soort dwangbuis is waaruit allerlei nieuwe 
verdeeldheid en spanning voortkomt. Om nog maar te 
zwijgen van het verdwijnen van de meeste nuance uit het 
buitenlandse beleid. 

Biden zal zo’n vuurtje zelf niet opstoken. Nationale Veilig-
heidsadviseur Jake Sullivan heeft juist sterk gepleit voor 
het tegenovergestelde: hij wil de dagelijkse zorgen van 
de middenklasse (immigratie; COVID-19; klimaatverande-
ring; wereldhandel) ook zien als centrale uitdagingen voor 
het buitenlands beleid.3 Voor een effectieve aanpak van 
deze kwesties, is juist een zekere mate van samenwer-
king met autocratische regimes als dat in Beijing een ver-
eiste. We moeten aannemen dat de president deze visie 
onderschrijft. Maar om terug te gaan naar de vroege Kou-
de Oorlog: toen waren het figuren buiten de kring rond de 
president en zijn adviseurs, mensen als FBI-directeur J. 
Edgar Hoover en senator Joseph McCarthy, die de vuur-
haarden aanlegden en de politieke bewegingsvrijheid van 
de president ernstig beperkten. Ook in 2021 zijn er meer 
dan genoeg hardliners en gewetenloze politieke pyroma-
nen in Washington die een reële uitdaging van buitenaf, 
zoals China, gemakkelijk kunnen vervormen en opblazen 
en inzetten voor hun eigen politieke gewin. Voor dit soort 
types is politiek gewin via simplificatie en hysterie veel 
profijtelijker dan het moeizame en onspectaculaire diplo-
matieke werk en het pragmatische geven en nemen. Hoe 
belangrijk het ook is om juist China’s politieke assertivi-
teit jegens het Westen onder ogen te zien, met zo’n natio-
nale mobilisatie veroorzaakt door brandstichters en hard-
liners zouden we uitkomen in een soort Red Scare-versie 
21e eeuw. Op deze manier willen we Amerika zeker niet 
terug hebben. 

Met het kneedbare begrip Westen zijn we dan ook aan-
beland bij de trans-Atlantische betrekkingen van toen en 
nu. De afgelopen vier jaar waren in de geschiedenis van 
die verhouding een dieptepunt. Voor een deel echter la-
gen de spanningen en verwijdering tussen Europa en de 
VS onder de 45e president slechts in het verlengde van 
een langer-lopende trend.4 Voor zowel de VS als Europa 
stonden de trans-Atlantische banden al lange tijd minder 
centraal dan in de hoogtijdagen tijdens de Koude Oorlog. 
In die zin kunnen we niet ‘terug’, want de wereld is ingrij-
pend veranderd sinds de tijd van het Oost-West-conflict. 
Tegelijk kunnen we in de geschiedenis van de trans-Atlan-
tische betrekkingen argumenten vinden om de weg terug 
te zoeken naar een eensgezinder optreden van de VS 
en de Europese bondgenoten in de internationale poli-
tiek.5 Steeds als we denken het wel zonder de trans-At-
lantische partner af te kunnen, worden we weer bij elkaar 
gedreven. Dat is de ervaring van de afgelopen honderd 
jaar--niet alleen dus in Washington, het geldt voor ons in 
Europa evenzeer.

NIET ZONDER ELKAAR
Toen Europa zich in 1914 in een bloedige oorlog stortte, 
dacht de VS dat het daar, behalve financieel gewin, niets 
mee te maken hoefde te hebben. Drie jaar later conclu-
deerde Washington echter dat Amerika wel degelijk gro-
te belangen op het spel had staan, niet in de laatste 
plaats vanwege de vraag of het politieke systeem van de 
winnende partij overeenkomsten zou vertonen met het 
eigen systeem. President Wilson hielp de westerse mo-
gendheden de oorlog te winnen en na afloop hoopte hij 
eveneens de internationale politiek langs internationalis-
tische lijnen te hervormen. Het Amerikaanse volk vond 
echter dat het wel weer op eigen voorwaarden verder kon, 
en in het Europa van de jaren ‘20 en ‘30 gold inmiddels 
steeds meer het recht van de sterkste. Pas na de aanval 
op Pearl Harbor in 1941 overtuigde een meerderheid van 
de Amerikanen zich ervan dat nationale afzijdigheid in 
een tijd van mondialisering een illusie is. Europa was in 
de jaren ‘40 blij met de Amerikaanse interventie, zo zeer 
zelfs dat een gangbare term voor de trans-Atlantische 
verhoudingen in die tijd Empire by Invitation is geworden.6 

Europese integratie en de opkomst van Azië zorgden rond 
het einde van het Oost-West-conflict voor verwijdering, 
maar de oorlogen in het voormalige Joegoslavië bewezen 
dat ‘Europa’ er nog niet aan toe was om zelfstandig con-
flicten in de eigen achtertuin te bezweren. Washington 
kwam er na 2002 achter dat unilateraal optreden veel 
meer na- dan voordelen met zich meebrengt. America 
first is een doodlopende weg. Voor de EU, die niet eens 
een buitenlandse politiek heeft (laat staan een effectie-
ve), is strategische autonomie een absurde doelstelling. 
Ondanks dat de Adviesraad Internationale Vraagstukken 
(AIV) én de Defensievisie 2035 hiertoe, in meer of min-
dere mate, oproepen, kan Nederland zich binnen Europa 
beter sterk  blijven maken voor de trans-Atlantische ban-
den. Aan beide kanten van de Atlantische Oceaan zijn 
we echt beter af als we nauw met elkaar samenwerken, 
ondanks alle spanningen die daar altijd mee gepaard 
gaan. We hebben geleerd dat de gezamenlijke belangen 
te groot en te talrijk zijn, en de prijs van verdeeldheid te 
hoog, om dit niet te doen.  

Gezamenlijk pochen de NAVO-bondgenoten inmiddels 
hoe goed ze toch weer hebben gereageerd op de Rus-
sische invasie van Oekraïne in 2014. Hetzelfde kun je 
zeggen over de afspraken met Iran in 2015 over het 
nucleaire programma van dat land. Het Iran-akkoord is 
vooral instructief. Het beteugelde een potentieel gevaar 
voor regionale stabiliteit; handhaafde een internationa-
le norm (non-proliferatie van kernwapens) en een inter-
nationaal verdrag (het Non-Proliferatieverdrag); en het 
kwam tot stand met een centrale rol van de VS en zijn 
Europese partners, maar in samenwerking met Rusland 
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en China. Of het verdrag, waaruit de 45e president de 
VS heeft teruggetrokken, gered kan worden onder de Bi-
den-regering is niet duidelijk. Maar als casus van een 
gezamenlijk optreden van de VS en zijn bondgenoten, bij 
een probleem dat de hele wereld aangaat, in het belang 
van een uitkomst die in overeenstemming is met wester-
se principes, kan het de weg wijzen voor een hernieuwde 
westerse samenwerking op allerlei terreinen. Dat garan-
deert niet dat we altijd overal onze zin zullen krijgen, noch 
dat we niet met allerlei autoritaire regimes zaken zullen 
moeten doen. Het geeft ons slechts een kans op uitkom-
sten die het ergste voorkomen en waarmee wij, als open 
samenlevingen, nog altijd in de spiegel kunnen kijken; 
uitkomsten ook die onbereikbaar blijven als elk onafhan-
kelijk van de ander zou handelen.  

Zo zou het moeten gaan. Helaas moeten wij met zijn al-
len allereerst hopen dat president Biden en zijn landge-
noten erin zullen slagen hun land weer terug te brengen 

naar een toestand waarin het tot constructief handelen 
in staat is. Tot die tijd zou het goed zijn als Europa zelf 
wat leiderschap toonde met initiatieven die de trans-At-
lantische samenwerking kunnen verstevigen. Ook wij 
moeten op zoek naar de weg terug.

Veel buitenlanders, ook bondgenoten, zien in de huidige VS alleen nog een voorbeeld van hoe je een samenleving niet moet organiseren. Het land heeft de handen vol aan 
interne problemen. Afgebeeld staan gewapende betogers die protesteren tegen coronamaatregelen in de Amerikaanse staat Wyoming (2020) (foto: Brandi Lyon Photography / 
Shutterstock.com)  
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