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Er gaat geen week voorbij en Nord Stream 2 komt in het nieuws. De Amerikaanse positie is ongewijzigd sinds de pre-
sidentswissel in januari van dit jaar. Onder druk van de senaat wijst de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden het 
project rigoureus af en stelt sancties in het verschiet. Om misverstanden uit de weg te gaan herhaalde de minister 
van Buitenlandse Zaken Antony Blinken onlangs nog eens de Amerikaanse positie over de gaspijplijn: “It is a bad idea. 
Bad for Europe, bad for the United States”. Het zou tegenstrijdig zijn aan de energiedoelen van de EU en de belangen 
ondermijnen van Oekraïne, Polen en andere partners van de VS.1 Het rommelt daarmee aan de randen van Europa. Niet 
alleen rond de Middellandse Zee. Ook hier speelt Rusland een hoofdrol. 

Het vuur ligt aan de schenen van Joe Biden. De Ameri-
kaanse sancties zijn geformuleerd en goedgekeurd door 
het ministerie van Justitie. Ze staan ongeduldig klaar 
om ingezet te worden. De Republikeinse senator Ted 
Cruz vertraagt de benoemingen voor, onder andere, het 
nieuwe hoofd van de CIA zolang de sancties niet worden 
ingezet. Maar Biden hoopt nog op een diplomatieke op-
lossing met de Duitsers en zoekt achter de schermen 
naar een manier om het project te stoppen zonder ge-
zichtsverlies voor een der partijen. Ook in Duitsland is 
daar veel steun voor, met name bij de Bundis90/Grünen 
die in de peilingen ver op andere partijen vooruitlopen in 
de aantocht naar de verkiezingen van september. Toch 
houdt bondskanselier Merkel sinds jaar en dag vast aan 
haar verhaal dat Nord Stream 2 een commercieel project 
is dat losstaat van geopolitiek.

Energie is een fascinerend onderwerp in de internationale 
betrekkingen door haar twee dimensies: vitaal handels-
waar en geopolitiek instrument. Energie is ook een las-
tig onderwerp. Onze economieën kunnen er niet zonder, 
maar de bevoorrading levert gevaarlijke risico’s op in de 
internationale arena. Vanuit het geopolitieke standpunt 
bezien, ziet de wereld eruit als een realistisch schaakspel 

waarin nationaal belang en nationale veiligheid tegenover 
bedreigingen en afhankelijkheid van buitenaf staan. 

Het liberale marktperspectief, ook met betrekking tot 
energie, legt meer de nadruk op het commerciële spel 
van vraag en aanbod. Hier ligt de leiding bij de bedrijven 
die staten, volgens een contract, in hun binnenlandse 
vraag voorzien. In dit perspectief zou dan ook de Euro-
pees-Russische energierelatie moeten worden bezien als 
een wederzijdse afhankelijkheid gebaseerd op vraag en 
aanbod. Hier is het dus niet Europa dat zichzelf kwets-
baar maakt door de import van een derde van zijn huidige 
gasconsumptie uit Rusland. Binnen dat perspectief zou 
ook Rusland zich kwetsbaar maken omdat het een finan-
ciële afhankelijkheid opbouwt met Europa, dat zijn groot-
ste markt is. Vanuit dat klant-is-koning-perspectief ligt 
een onderbreking van gasaanvoer weinig voor de hand. 
Bovendien wordt hier ook benadrukt dat de Amerikaanse 
protesten vooral zijn geworteld in de ambities om eigen 
vloeibaar gas te verkopen aan Europa. 

Dit retorisch touwtrekken tussen beide dimensies van de 
vrije markt en geopolitiek is niet nieuw in energiepolitiek. 
Maar het is onjuist om dit te zien als slechts een op-
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pervlakkig framing door regeringsleiders in de politieke 
discussies. Achter deze perspectieven gaat een verschil-
lend wereldbeeld schuil en verschillende grondbeginsels 
over de rol van de staat en de markt in de internationale 
economische politiek. De Verenigde Staten lijken zich op 
te werpen als de beschermer van Oost-Europese landen 
en Europese eenheid in het algemeen. Hun geopolitieke 
argumenten lijken ook te wijzen op een tweede Koude 
Oorlog. De huidige Russische versterkingen aan de gren-
zen van Oekraïne lijken dit wel te bevestigen. 

Tegelijkertijd zien we grote verschillen met de Koude 
Oorlog. Interessant genoeg vond er in 1981/1982 een 
soortgelijk conflict plaats rond de Oerengoj-gaspijplei-
ding. Interessant genoeg vonden toen de geopolitieke 
motieven geen gehoor bij de West-Europese regerings-
leiders en vormden zij een gezamenlijk blok tegen Ame-
rikaanse sancties. Desalniettemin vond dit midden in de 

Koude Oorlog plaats, niet minder dan tien jaar voor de 
creatie van de Europese Unie. Blijkbaar heeft er, ook in 
Europa, een verschuiving plaats gevonden naar een meer 
geopolitieke visie op de energiepolitiek. 
Interessant is het feit dat juist Antony Blinken, de nieu-
we Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken, expert 
is van deze Oerengoj-affaire. Hij schreef er een veelge-
citeerde analyse over: Ally vs Ally. America, Europe and 
the Siberian Pipeline crisis. Nu, in dit artikel, maken we 
een vergelijking tussen die crisis rond de Nord Stream 
2. We richten ons op de verschillende perspectieven in 
het conflict, de trans-Atlantische relatie en de mate van 
Europese eenheid. 

DE OERENGOJ-AFFAIRE (1981-82)
De Nord Stream-zaak lijkt wel haast een remake van de 
Oerengoj-affaire van 1981/82. Ook hier was sprake van 
een trans-Atlantisch conflict rond een pijplijn met gas uit 

Er gaat geen week voorbij en Nord Stream 2 komt in het nieuws. De Amerikaanse positie is ongewijzigd sinds de presidentswissel in januari van dit jaar. Onder druk van de 
senaat wijst de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden het project rigoureus af en stelt sancties in het verschiet. Afgebeeld staan onderdelen van de pijpleiding in de Duitse 
plaats Mukran (2021) (foto: fullframegypsy / Shutterstock.com)
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het Siberisch Yamal schiereiland. Vanuit het Oerengoj-
gasveld zou de allereerste trans-Siberische pijplijn naar 
Europa worden gebouwd. Het was een extreem ambitieus 
project, niet alleen vanwege de technische uitdagingen 
van gaswinning onder ijslagen en op grote diepte, maar 
zeker ook omdat het transport naar Europa een pijplijn 
nodig maakte van niet minder dan vijfduizend kilometer. 
Deze zou via de Oekraïne en Tsjechoslowakije lopen. De 
Sovjets konden dit niet zonder Amerikaanse knowhow. Dit 
was dan ook oorspronkelijk een Sovjet-Amerikaans idee, 
geboren in het tijdperk van de Nixon-Brezhnev-détente 
van het begin van de jaren 70. Het werd het ‘project van 
de eeuw’ genoemd of meer formeler: North Star. Helaas 
nam het Amerikaanse enthousiasme voor het project al 
snel af bij de bevriezing van de détente met de burger-
oorlog in Angola en andere internationale spanningen. 
Vanuit de Sovjet-Unie werd vervolgens gezocht naar sa-
menwerking met Europese partners. 

Inderdaad werden er eind 1981 en begin 1982, onder 
groot protest vanuit de Verenigde Staten, contracten ge-
sloten voor zowel de aanleg, kredietverlening met zeer 
voordelige rente en voor latere gasafname. Tijdens ver-
schillende bijeenkomsten van de G7, International Energy 
Agency en de NAVO hadden de Amerikanen al met klem 
hun geopolitieke zorgen uitgesproken over de contracten. 
Deze zouden een te grote Europese afhankelijkheid van 
Russisch gas met zich meebrengen. Bovendien zou de 
Sovjet-Unie hiermee een financiële injectie krijgen met 
daarmee mogelijkheden voor strategische versterking. 

Met name Duitsland werd hierop aangesproken door de 
Reagan-regering. Duitsland liep immers voorop als eer-
ste contractant en grootste toekomstige afnemer van het 
gas. De Duitse kanselier Helmut Schmidt reageerde ech-
ter afwijzend op de Amerikaanse kritieken met commer-
ciële argumenten. Bovendien, zo werd beargumenteerd, 
zou Duitsland altijd meer gas vanuit Nederland kunnen 
krijgen in geval van nood, want daar was ruimte voor in 
het Duits-Nederlands contract.2  Het is verbazingwekkend 
dat nog maar twee jaar na de inval in Afghanistan en di-
rect na de afkondiging van de Poolse staat van beleg 
door generaal Jaruzelski in December 1981, niet de ge-
opolitieke visie de boventoon voert in Europese retoriek. 
In plaats daarvan is de logica doorspekt met argumenten 
gerelateerd aan een liberale marktfilosofie. In de Verenig-
de Staten was dat heel anders. 

Het conflict escaleerde toen Reagan sancties afkondig-
de tegen bedrijven die (Amerikaanse) technische kennis 
gebruikten voor de bouw van de Oerengoj-pijplijn. Eerst, 
in december 1981, betroffen deze sancties alleen Ame-
rikaanse bedrijven, maar vanaf 22 juni 1982 troffen de 
sancties ook Europese bedrijven. Vanuit de direct betrok-

ken landen Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk 
en Italië werd geschokt gereageerd. Margareth Thatcher, 
toch een vriendin van haar Amerikaanse collega Ronald 
Reagan, reageerde furieus: “It is wrong for one very po-
werful nation to try to prevent the fulfillment of existing 
contracts that do not, in any event, fall under its jurisdic-
tion.” De Franse minister van Buitenlandse zaken Claude 
Cheysson vreesde, zo zei hij tegen het Franse parlement, 
dat dit wel het einde van de Atlantische alliantie zou kun-
nen betekenen.3 De Duitse kanselier Helmut Schmidt 
zou tijdens een interview in 1985, uitleggen: “Maintai-
ning economic relations with the East is an essential 
part of European policy. We have been trading with the 
Russians for hundreds of years; we are all part of an 
inter-European trade network. The bottom-line is simple: 
We will not let the United States dictate this aspect of 
our economic policy.“4 

De Europese regeringsleiders weigerden pertinent om in 
te gaan op de Amerikaanse maatregelen. In heel Europa 
kregen bedrijven bericht dat ze zich niets van de sancties 
mochten aantrekken. Lord Cockfield, de Britse minister 
voor Handel, deed al binnen een week een beroep op 
de Britse Protection of Trading Interests Act, waarmee be-
drijven geen gehoor mochten geven aan de sancties. In 
Frankrijk werden de bedrijven verrast op een brief waarin 
een soortgelijk bericht werd afgegeven. “We are between 
a rock and a hard place”, zei een woordvoerder van Dres-
ser France heel treffend in reactie op dit verbod om op de 
sancties te reageren. Uiteindelijk zou de Amerikaanse re-
gering in november 1982 met de staart tussen de benen 
de sancties intrekken. Formeel werd dit besluit gekop-
peld aan de overgang naar een nieuwe regering in de Sov-
jet-Unie, als een teken van goede wil. Leonid Brezhnev 
overleed op 11 november. Maar officieus was duidelijk 
dat de sancties weinig succesvol waren geweest en een 
reparatie van trans-Atlantische relaties in de weg stond. 

Frappant is dat er vanuit Europa een hecht blok werd 
gevormd in het conflict met de Verenigde Staten. In deze 
periode staat de Europese buitenlandse samenwerking 
nog maar in de kinderschoenen. Deze samenwerking 
ging tot dan toe eigenlijk niet veel verder dan uitwisseling 
van perspectieven en de aankondiging van een paar offi-
ciële declaraties over zaken in de buitenlandse politiek. 
Ook de positie van de Europese Commissie was onverge-
lijkbaar met vandaag. Zo had de Commissie bijvoorbeeld 
nog niet het alleenrecht op het sluiten van internationale 
handelsverdragen. Ook bestond er nog geen vaste voor-
zitter van de Europese Raad of Hoge Vertegenwoordiger 
van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbe-
leid, die tegenwoordig de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) 
van de minister van Buitenlandse Zaken van de EU voor-
zit.  Toch hamerden Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Ko-
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ninkrijk en Italië op een gezamenlijk Europees antwoord 
op het Amerikaans embargo, met zowel de Commissie 
als de Raad. Ook in hun bilaterale contacten met hun 
Amerikaanse collega’s refereerden regeringsleiders naar 
het ‘Europese’ standpunt en de overeenstemming met 
andere Europese leiders. Met andere woorden: de Eu-
ropese gemeenschap kwam sterk uit deze crisis en had 
een duidelijker gezicht in de wereld gekregen.

NORD STREAM 2
Het gaat hier om een project waarbij bevoorrading van-
uit Rusland door de Oostzee kan worden verdubbeld. De 
1.224 kilometer lange pijplijn wordt parallel gelegd naast 
het reeds bestaande Nord Stream, tussen het Russische 
Vyborg en Lubmin in Noord-Duitsland.  Vervolgens zou 
het gas naar verschillende landen worden gedistribueerd. 
Sinds 2015 hebben veel Europese bedrijven meegewerkt 
aan de constructie, zoals vanuit Nederland Allseas (half 
Zwitsers) en Boskalis & Van Oord. Royal Dutch Shell is 

een van de vier grote Europese investeerders in het con-
sortium dat in handen is van het Russische Gazprom.5 
Inmiddels is het project voor 95 procent afgerond en res-
teert alleen nog de 160 kilometer tussen het Deense 
eiland Bornholm en de Duitse kust. 

Het fascinerende aan Nord Stream 2 zijn triest genoeg 
vooral de problemen. Er is grote verdeeldheid binnen 
Europa over de vraag of de pijplijn nog wel zou moeten 
worden afgemaakt. Verschillende redenen liggen hier aan 
de basis. Als eerste kwam het project onder vuur vanuit 
Polen en andere Oost-Europese lidstaten. Een vergroting 
van gasconsumptie uit Rusland zou de Europese afhan-
kelijkheid en kwetsbaarheid schrikbarend vergroten, zo 
zeiden zij. Deze positie is niet verwonderlijk gezien de 
verschillende keren dat Oost-Europese landen werden 
afgesloten van Russisch gas in 2006 en 2009. Dit gas 
wordt normaliter aangeleverd via een pijplijn die via Oe-
kraïne loopt. Maar door conflicten over prijzen tussen  

Het gaat hier om een project waarbij bevoorrading vanuit Rusland door de Oostzee kan worden verdubbeld. De 1.224 kilometer lange pijplijn wordt parallel gelegd naast het 
reeds bestaande Nord Stream, tussen het Russische Vyborg en Lubmin in Noord-Duitsland. Afgebeeld op een foto van dit jaar staat het Russische schip Akademik Tscherski in 
de haven van het Duitse plaatsje Mukran. Het schip moet de pijpleiding op de zeebodem aanleggen (foto: fullframegypsy / Shutterstock.com)
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Oekraïne en Rusland werd de gaslevering stil gelegd. In 
de periode van 7 tot 20 januari 2009, in hartje winter, 
waren Bulgarije, Roemenië, Kroatië en andere Zuidoost 
Europese landen volledig afgesloten van gasaanvoer.  

Het geopolitieke argument wordt door deze geschiede-
nis van onderbrekingen in de gasaanvoer wel versterkt. 
Energie wordt gezien als een instrument van buitenland-

se politiek. Dit zagen we recentelijk ook weer terug, maar 
dan in omgekeerde richting, in het besluit van het Euro-
pees Parlement om het Nord Stream 2-project als een 
wapen te gebruiken in de Navalny-affaire. Dit draaide 
om de zaak rond de Russische oppositieleider Aleksej  
Navalny die vergiftigd werd met Novitsjok zenuwgif in au-
gustus 2019. Alom wordt aangenomen dat dit door de 
Russische veiligheidsdienst was uitgevoerd. Jean Pacal 

De Verenigde Staten lijken zich op te werpen als de beschermer van Oost-Europese landen en Europese eenheid in het algemeen. Hun geopolitieke argumenten lijken ook te 
wijzen op een tweede Koude Oorlog. De huidige Russische versterkingen aan de grenzen van Oekraïne lijken dit wel te bevestigen. Afgebeeld staan soldaten van de Oekraïense 
veiligheidsdienst tijdens een oefening (2021) (foto: Oleh Dubyna / Shutterstock.com) 
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Zanders gaat in zijn bijdrage in dit nummer van Atlantisch 
Perspectief hier uitvoeriger op in.

Eind januari 2020 werd in het Europees Parlement met 
een meerderheid van 531 stemmen ingestemd met het 
opschorten van het Nord Stream 2 project als reactie op 
de aanslag. Interessant is dat de Duitse minister van 
Buitenlandse zaken, Heiko Maas, nog in het najaar uit-
spraken deed over sancties ten gevolge van deze affaire, 
maar dat deze positie in het voorjaar van 2020 weer he-
lemaal veranderde en werd teruggebracht naar de aloude 
nadruk op de handelsaspecten van Nord Stream 2. De 
Europese maatregelen werden hierdoor niet ingevoerd. 

Met zijn consistente nadruk op de commerciële kant van 
de Nord Stream 2 raakt de Duitse regering steeds meer 
geïsoleerd binnen Europa. Dit is nog eens versterkt door 
de Amerikaanse sancties onder Donald Trump tegen be-
drijven die meewerkten aan de constructie van de pijplijn. 
Inmiddels hebben 22 Europese bedrijven zich teruggetrok-
ken uit het project, waaronder veel Britse verzekeringsbe-
drijven en het Nederlands-Zwitserse Allseas die de pijpen 
neerlegden op de bodem van de Oostzee.  Maas zei in 
december 2019: “European energy policy is decided in 
Europe, not the US.” Volgens hem waren de sancties on-
acceptabel “because in the end they amount to interfe-
rence in autonomous decisions taken in Europe’6. 

NIEUWE FACTOREN 
Vooralsnog blijft ook nu de Duitse regering bij haar com-
merciële perceptie van energiepolitiek. Het is echter wel 
de vraag hoe lang ze nog aan deze positie kan blijven 
vasthouden. De Duitse regering heeft steun verloren van 
zowel Oost-Europese landen, de Europese instituten, 
maar ook van landen die eerder in het project meededen 
zoals Nederland en het Verenigd Koninkrijk. En hierin zit 
precies het grote verschil tussen Nord Stream 2 en de 
eerdere Oerengojcrisis: de Europeanen konden toenter-
tijd een front vormen dat nu vrijwel geheel ontbreekt.

De wereld is veranderd en hoewel de trans-Atlantische 
conflicten rond Nord Stream 2 en Oerengoj heel vergelijk-
baar zijn, zijn er ook grote verschillen aan te wijzen. Terwijl 
bij Nord Stream 2 de Europeanen met elkaar overhoop-
liggen en de bedrijven zich terugtrekken uit het project 
was dat geenszins het geval in 1982. Toen gaf juist de 
Oerengoj-pijplijn een extra impuls voor een Europees ge-
zicht in de wereld ondanks (of dankzij?) de Amerikaanse 
sancties. Anders dan je zou verwachten lijkt nu de geopo-
litieke visie op internationale energiepolitiek belangrijker 
dan tijdens de Koude oorlog. Ook toont de EU, dat toch 
heel wat sterkere structuren kent dan de drie Europese 
gemeenschappen van begin jaren tachtig, zich nu veel 
fragieler in haar eenheid. Hoe zou dat nou komen? 

De vergelijking met de Koude Oorlog loopt op verschillen-
de punten mank. Europa is inmiddels gegroeid naar niet 
minder dan 27 lidstaten. Het is moeilijk om een gezamen-
lijk gezicht naar de wereld te tonen met zoveel verschil-
lende meningen over (illiberale) democratie of financieel 
en monetair beleid. Daarbij komt dat de Oost-Europese 
landen een belangrijke grol spelen in de Europees-Rus-
sische relatie door hun historische achtergrond. Hun 
achterdocht jegens een energierelatie met Rusland lijkt 
terecht sinds de gascrises van 2006 en 2009. 

Ook de relatie met Oekraïne is een nieuwe factor sinds 
het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Het land ligt strate-
gisch tussen Rusland en Europa en is daarom alleen al 
van relevantie voor Europese buitenlandse politiek en de 
NAVO. Sinds 2017 is het EU-associatieverdrag et Oekraï-
ne van kracht en geeft de EU economische steun aan het 
land. Het feit dat Oekraïne veel transitinkomsten zal ver-
liezen door Nord Stream 2 is een belangrijke factor voor 
de afwijzing van de pijplijn door zowel Amerikanen als 
Europeanen. Bovendien wint het geopolitieke argument 
door de Russische militaire versterking aan de grenzen 
met het land.
 
Maar wat betekent dit voor de internationale energierela-
ties? Is dit een teken van een verharding van de interna-
tionale arena en een kleinere rol voor de grote energiebe-
drijven? Of kijken we hier eigenlijk naar een Amerikaanse 
afleidingsmanoeuvre, zoals Poetin benadrukt, en gaat 
het de Amerikaanse regering vooral om de afzet van zijn 
eigen (dure) vloeibare gas aan Europa? De actuele Ame-
rikaanse politiek en de spanningen rond Oekraïne geven 
te denken dat we hier weleens heel binnenkort meer in-
zicht in zullen krijgen.  

Marloes Beers is universitair docent in de Geschiedenis van de 
Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. 
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Mail de redactie: redactie@atlcom.nl.
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