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In de laatste lezing voor de Atlantische Commissie van Atlantic Monthly-journalist Robert 
Kaplan bleek maar weer eens hoever de opvattingen over de opkomst van landen als 
China en India uiteen kunnen lopen. Kaplan, die in zijn boek Monsoon: The Indian Ocean 
and the Future of American Power de door de periodieke moessons verbonden regio 
rondom de Indische Oceaan aanduidt als ‘Indo-Pacific’ is bepaald niet optimistisch. Hij 
beschouwt de snelle opbouw van state-of-the-art marines, het relatieve succes van 
alternatieve, ondemocratische bestuursvormen en de explosieve economische groei niet 
alleen als een directe bedreiging voor de westerse hegemonie, maar tevens als een 
potentiële bedreiging voor ons gemeenschappelijke stelsel van normen en waarden in de 
toekomst.  

Vooral Europa dreigt ondergesneeuwd te worden in het economische geweld van de 
Aziatische tijgers. Weinig eenstemmigheid, minimale militaire slachtkracht en bovenal: 
gebrek aan bereidwilligheid. Dat zijn eigenlijk de kerndefinities van Europa in Kaplans 
argument. En toch zijn er ook tegengeluiden te horen. Stemmen die de Europees-
Amerikaanse band als méér zien dan een gezamenlijk defensiebudget, en voor wie een 
multipolair politiek klimaat niet per definitie gelijk staat aan chaos en ontwrichting. De vraag 
is echter: in hoeverre kunnen deze opinies met elkaar vergeleken worden? Wat zijn de 
startwaardes en ideologische opvattingen over hoe een wenselijke internationaal politiek 
klimaat eruitziet, en in hoeverre kan er waarde gehecht worden aan voorspellingen over 
allesomvattende onderwerpen als de economische en politieke toekomst van een heel 
continent?  

Hoe overtuigend en ‘well-researched’ ervaren specialisten als Kaplan ook moge zijn, ze 
blijven slechts één van de vele stemmen in een debat waarvan de uiterste tegenpolen 
mijlenver uit elkaar liggen en waarin gebruik wordt gemaakt van een onafzienbare 
hoeveelheid bronnenmateriaal en een even groot aantal startaannames, kwalificaties en 
onderzoeksmethodes. Stuk voor stuk hebben zij eigen doelstellingen die op hun beurt weer 
een plaats hebben in het referentiekader van de eigen doelgroep. Dit artikel is een 
voorzichtige poging opvattingen als die van Kaplan in een ander perspectief te plaatsen, 
namelijk in het perspectief van de enorme pluriformiteit van het debat waarin academici, 
politici, diplomaten, journalisten en andere specialisten over dit onderwerp zich in begeven, 
zelfs als het gaat over de meest algemene thema’s.  

Het eerste deel van het artikel behandelt de plaats van militaire actie in het Amerikaans 
buitenlands beleid aan de hand van president Obama’s opmerkingen over het concept 
“rechtvaardige oorlog.” Het tweede deel richt zich op de toekomst van de verhoudingen 
tussen Europa en de Verenigde Staten. Startpunt hierbij zijn de opmerkingen van Leo Michel, 
research fellow bij het Institute for National Strategic Studies (Washington, D.C.), in een 
recent interview over dit onderwerp.  



Militaire actie in het Amerikaans buitenlands beleid 

Eén van de vraagstukken, die Leo Michel omschreef als “de moeilijkste politieke beslissing 
die een president kan maken,”1 is de plaats en functie van militaire actie in de Amerikaanse 
buitenlandse politiek. Dit thema is met name interessant in het licht van de uitspraken die 
president Obama deed in zijn Nobel Peace Prize Acceptance Speech (2009) waarin hij dit 
onderwerp bespreekt. In deze speech liet hij zich specifiek uit over het concept van de 
“moreel gerechtvaardigde oorlog,” en beschreef hij een aantal voorwaarden die gezien de 
huidige omstandigheden in de Arabische wereld nu weer actueel zijn: 

“More and more, we all confront difficult questions about how to prevent the 
slaughter of civilians by their own government, or to stop a civil war whose violence 
and suffering can engulf an entire region.  
I believe that force can be justified on humanitarian grounds, as it was on the 
Balkans, or in other places that have been scarred by war. Inaction tears at our 
conscience and can lead to more costly intervention later. That’s why all responsible 
nations must embrace the role that militaries with a clear mandate can play to keep 
the peace.”2 

In bovenstaand fragment wekt Obama de indruk dat er weinig twijfel bestaat over de 
condities en de verantwoordelijkheid die Amerika heeft met betrekking tot de inzet van zijn 
militaire macht. In het eerder genoemde interview is Michel echter een stuk 
terughoudender over deze verantwoordelijkheid en stelt hij dat Obama’s uitlatingen vooral 
gezien moeten worden in de context van de legitimatie van lopende militaire acties in 
Afghanistan en Irak. Daarnaast is het volgens Michel absoluut onhaalbaar om aan de door 
Obama gestelde universele morele verplichting te voldoen in materieel opzicht en ligt er in 
bijvoorbeeld Libië wat dat betreft eerder een verantwoordelijkheid voor de Europese Unie 
dan voor de Verenigde Staten.3  

Robert Kaplan ging op de eerder genoemde conferentie over zijn boek Monsoon begin dit 
jaar in Den Haag zelfs nog een stapje verder. Over de toekomst van de economisch 
coherente ‘Indo-Pacific’ zei hij dat het Europa aan de militaire capaciteit en bereidheid 
ontbreekt om enige rol van betekenis te spelen in een gebied waar “excercising hard power 
is the norm, and no superpower has dominant control like in the western hemisphere.”4 In 
dit gebied, stelt hij, zijn maritieme macht en handel onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Door Amerika als “traditional Asian power” te classificeren impliceert hij dat “hard power” 
(militaire macht) dus een noodzakelijk en legitiem middel is voor het verwezenlijken van 
puur economische doelstellingen.  

Eenzelfde tegenstelling kan gevonden worden wanneer er gekeken wordt naar Amerika´s 
verbintenis aan de NAVO, of internationale instituties in het algemeen. Obama laat 
wederom geen twijfel bestaan over zijn opvattingen:  

“In a world in which threats are more diffuse, and missions more complex, America 
cannot act alone . . . . Peace requires responsibility. Peace requires sacrifice. That’s 
why NATO continues to be indispensable. That’s why we must strengthen U.N. and 
regional peacekeeping, and not leave the task to a few countries.”5 



Ook Leo Michel stelt dat NAVO-lidmaatschap in de toekomst essentieel zal blijven voor de 
Verenigde Staten, maar stelt tegelijkertijd dat geen enkele Amerikaanse president op grote 
schaal troepen zal leveren aan bijvoorbeeld de Verenigde Naties, waarin ook niet-
democratische landen zetelen. Hierdoor zal de rol en betekenis van dergelijke (toekomstige) 
instituties als oplossing voor toekomstige veiligheidsvraagstukken volgens Michel dus 
beperkt blijven tot incidentele coalities. Dit is interessant, aangezien Robert Kaplan een veel 
somberder beeld schetst over Amerikaanse betrokkenheid bij de NAVO. Hij stelt dat de 
betrokkenheid en investeringen in de nabije toekomst grotendeels afhankelijk zullen zijn van 
de mate waarin de lasten gedeeld worden met andere lidstaten. Volgens hem is 
Amerikaanse betrokkenheid bij de NAVO derhalve in grote mate afhankelijk van de 
ontwikkelingen in Europese defensiebudgetten. 

Zodoende beschouwt Kaplan de structurele Europese bezuinigingen op defensie dan ook als 
een strategische misstap, aangezien het dezelfde sterke internationale instituties zijn die de 
veiligheid moeten garanderen in een multipolair politiek klimaat, waarin talloze relatief 
onstabiele regionale machten op korte termijn de beschikking zullen hebben over één of 
andere vorm van massavernietigingswapens.  

Het idee van sterke instituties als antwoord op deze potentiële veiligheidsvraagstukken 
wordt echter weer verworpen door politiek realist John Hulsman, die in zijn populair-
wetenschappelijke boekje The Godfather Doctrine de instituties juist beschrijft als “conduits 
of influence that ‘reflect and ratify’, but not supplant deeper power realities”6 De instituties 
hebben geen zelfregulerend vermogen wanneer deze afspiegeling niet meer representatief 
is. Ook Obama deelt deze ietwat cynische blik op de werkelijke betekenis van internationale 
instituties (in wat voor vorm dan ook) en zegt over de plaats van militaire actie in verhouding 
met diplomatieke oplossingen het volgende: 

“The world must remember that it was not simply international institutions – not just 
treaties and declarations – that brought stability to a post-World War II world. 
Whatever mistakes we have made, the plain fact is this: The United States of America 
has helped underwrite global security for more than six decades with the blood of our 
citizens and the strength of our arms.”7 

Al met al kan men dus stellen dat zelfs in de opvattingen over zeer algemene vraagstukken 
als de plaats van militaire actie in Amerikaans buitenlands beleid en de betekenis en werking 
van supranationale instituties al behoorlijk tegenstrijdige opvattingen bestaan, zelfs als men 
zich beperkt tot de ‘gematigde’ ideeën van auteurs als Kaplan, Hulsman en Michel, die 
allemaal in meer of mindere mate als ‘autoriteit’ in hun vakgebied te boek staan. 

Europees-Amerikaanse verhoudingen 

Eenzelfde patroon is zichtbaar wanneer men kijkt naar de verhoudingen tussen de Verenigde 
Staten en Europa. In Europa werd met gejuich gereageerd op de verkiezing van Barack 
Obama tot president van de Verenigde Staten: eindelijk een herstel van de stroeve 
Europees-Amerikaanse verhoudingen van het afgelopen decennium onder George Bush jr. 
De afgelopen twee jaar waren echter een lichte teleurstelling voor degenen die de trans-
Atlantische band koesteren. In april 2010 zegde Obama een EU-VS-top af wegens andere 
verplichtingen en in november van hetzelfde jaar had hij na de NAVO-top in Lissabon slechts 



een uurtje over voor een onderling overleg met EU-prominenten Barroso en Van Rompuy. 
Hoe staat de trans-Atlantische relatie ervoor? Heeft het verbond nog toekomst of wegen de 
tegenstellingen inmiddels zwaarder dan de overeenkomsten?  

Leo Michel heeft een gematigd positieve kijk op de toekomst van deze betrekkingen. De 
gedeelde waarden en belangen blijven onverminderd aanwezig en vormen een hoeksteen 
van de relatie. Michel is het in grote mate eens met het volgende citaat van Charles Kupchan 
(Directeur European Studies, Council on Foreign Relations) wat we hem voorlegden: 

“Europe remains the United States’ go-to partner on every front—from stewardship 
of the global economy to curbing global warming to bringing stability to Afghanistan. 
With U.S. debt soaring and Americans tiring of the wars in Iraq and Afghanistan, 
Washington could certainly use a collective EU capable of shouldering greater global 
burdens.”8 

Michel beaamt dat de Verenigde Staten een capabele Europese Unie nodig hebben in het 
bestrijden van terrorisme, economische crises en andere veiligheidskwesties, maar deze 
afhankelijkheid is natuurlijk wederzijds. Hij plaatst hierbij wel een aantal kanttekeningen. Zo 
maken de Verenigde Staten zich zorgen over het feit dat de EU te weinig initiatief toont in de 
internationale politiek: Frankrijk en Groot-Brittannië waren dan wel de aanjagers van de 
interventie in Libië, maar dit was buiten het verbond van de EU om. Dat is iets wat de zwakte 
van de Unie aantoont: het gebrek aan een zogenaamde samenhangende ‘strategic culture.’  

Door deze afwezigheid van een structurele Europese strategie moeten bij elk besluit de 
verschillende standpunten van lidstaten onderling afgestemd worden, wat de 
slagvaardigheid en het aanzien van de EU niet groter maakt. Als hier geen verandering in 
komt, zal de NAVO het belangrijkste forum voor defensie- en veiligheidskwesties blijven en 
zal de EU als instituut niet verworden tot wat het aspireert te zijn: een wereldmacht. Michel 
is hierin een optimist: volgens hem is het op het moment inderdaad een zwak instituut, maar 
is de mogelijkheid zeker aanwezig dat de EU in de toekomst een belangrijkere stem krijgt in 
de internationale politiek.9 

Leo Michel denkt echter dat een continuering van de trans-Atlantische relatie niet alleen 
noodzakelijk is voor beide partners, maar ook dat de Verenigde Staten erg welwillend 
tegenover het behouden van dit verbond staan. Hij zegt dat de VS effectiever zijn als ze met 
landen samenwerken waarmee ze langdurige betrekkingen onderhouden: de Europese 
landen zijn hiervan een uitstekend voorbeeld. Tegen de algemene consensus in, meent 
Michel dat de Verenigde Staten nog steeds veel interesse hebben in Europa, mede door de 
lange geschiedenis met het continent en de gedeelde waarden. Hij erkent dat er problemen 
en meningsverschillen zijn, maar dat het in grote mate een sterk partnerschap is.  

Met het standpunt dat de Europese Unie een belangrijke partner van de Verenigde Staten is 
en vooral blijft, gaat Michel in tegen Robert Kagan, Robert Kaplan en in mindere mate 
bovengenoemde Charles Kupchan. Deze drie auteurs zien de toekomst van de trans-
Atlantische betrekkingen somber in.  

Waar Kupchan zijn artikel positief begint met bovenstaand citaat, ziet hij geen rooskleurige 
toekomst voor de Europese Unie. Hij constateert een renationalisatie in de Europese 
politiek, met als voorbeelden het Nederlandse en Franse ‘nee’ in het referendum over een 



Europese grondwet en de opkomst van anti-Europese populistische partijen. De 
noodmaatregelen voor zwakke eurolanden kwamen pas tot stand toen de eurozone als 
geheel in gevaar kwam. Deze ontwikkelingen kunnen zorgen voor een “historical setback in a 
world that sorely needs the EU’s aggregate will, wealth and muscle.”10 Hiermee geeft hij dus, 
net als Michel, aan dat de Verenigde Staten een sterk Europa nodig hebben. Echter hij ziet 
de positie van de Europese Unie niet versterken maar verzwakken, in tegenstelling tot 
Michel. 

Robert Kagan (journalist en werkzaam bij de Amerikaanse denktank Brookings Institution) 
gaat hierin nog verder door te betogen dat de VS en de EU structureel van elkaar (gaan) 
verschillen. Zo begint hij een artikel met:  

“It is time to stop pretending that Europeans and Americans share a common view of 
the world, or even that they occupy the same world. On the all-important question of 
power — the efficacy of power, the morality of power, the desirability of power — 
American and European perspectives are diverging. Europe is turning away from 
power(..). It is entering a post-historical paradise of peace and relative prosperity, the 
realization of Kant’s “Perpetual Peace.” The United States, meanwhile, remains mired 
in history, exercising power in the anarchic Hobbesian world where international laws 
and rules are unreliable and where true security and the defense and promotion of a 
liberal order still depend on the possession and use of military might.”11 

Met deze filosofische tegenstelling wil Kagan verduidelijken dat de twee traditionele 
partners in zoverre van elkaar verschillen dat toekomstige samenwerking steeds lastiger 
wordt. Hiermee zegt hij eigenlijk op een andere manier wat Robert Kaplan ook betoogt: als 
de Europese defensiebudgetten blijven dalen, zal de Europese Unie geen vooraanstaande 
plek innemen op het wereldpodium en komt de trans-Atlantische relatie onder druk te 
staan. Een duidelijk verschil met Michel, die zich behalve op budgetten ook richt op 
gedeelde waarden. 

Conclusie 

In beide onderwerpen blijkt dat de opvattingen van Robert Kaplan (en andere experts) niet 
de enige waarheid belichamen, maar slechts één model vormen van de werkelijkheid. In het 
eerste deel, over de plaats van militaire actie in Amerikaans buitenlands beleid, wordt al 
gauw duidelijk dat de door Obama gepresenteerde “universele” waarheden nog voor 
behoorlijk brede interpretatie vatbaar zijn in de visies van de besproken auteurs.  

In het tweede deel, over de Europees-Amerikaanse verhoudingen, blijkt dat Michel als enige 
van de besproken auteurs een positief toekomstbeeld heeft. Hij denkt dat de Europese Unie 
en de Verenigde Staten elkaar nodig hebben en een voortzetting van de relatie ook wenselijk 
vinden. Bovendien voorziet hij dat de trans-Atlantische band sterk zal blijven in een 
veranderende wereld, mits de EU een heldere, eenduidige strategie ontwikkelt. Robert 
Kagan, Kaplan en Charles Kupchan hebben om uiteenlopende redenen echter hun 
bedenkingen bij de houdbaarheid van deze betrekkingen en zien de EU langzaam 
veranderen in een tweederangs wereldmacht.  

Uit beide thema’s blijkt een waaier van opvattingen van verschillende auteurs te bestaan. 
Deze waaier geeft goed weer dat er geen vaststaande conclusies te trekken zijn in 



academische debatten. Iedere auteur, expert of academicus bekijkt de stof vanuit zijn eigen 
achtergrond en visie, en hanteert een eigen methodologie. Visies als die van Kaplan moeten 
in dit perspectief dus ook nadrukkelijk beschouwd worden als modellen van de 
werkelijkheid. Deze modellen kunnen weliswaar een nuttig hulpmiddel zijn in de verklaring 
en waardering van de realiteit, maar dienen gesitueerd te worden te midden van talloze 
andere ‘waarheden’ die afhankelijk van de visie van de lezer allen evenredig waardevolle 
verklaringen kunnen bevatten. 

Geert Asselbergs en Joppe Schaaper volgen een stage bij de Atlantische Commissie.  
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