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AARDVERSCHUIVING
De VS speelde een fundamentele rol in Europa na 1945. 
Onder Amerikaans leiderschap werd niet alleen de collec-
tieve verdediging tegen de Sovjet-Unie georganiseerd door 
middel van de NAVO, maar ook de Europese economie-
en opnieuw opgestart door middel van het Marshall Plan. 
Europese politieke en economische integratie werd aan-
gemoedigd. De Amerikaanse grand strategy bevatte poli-
tieke, diplomatieke, militaire, en economische onderdelen 
en bleef grotendeels constant over ruim zeven decennia. 
Alleen was deze periode op zichzelf een uitzondering en 
een radicale breuk met de Amerikaanse traditie.

Het Amerikaanse buitenlandbeleid tussen de wereldoorlo-
gen en voor de Eerste Wereldoorlog wordt vaak omschre-

ven als isolationistisch. Het is nauwkeuriger om te zeggen 
dat de VS zich buiten Europese aangelegenheden hield.1 
In de tweede helft van de negentiende eeuw consolideer-
de de VS zijn macht in het noorden en het zuiden van het 
Amerikaanse continent. Rond de eeuwwisseling breidde 
de VS die invloed verder uit in het Caribisch gebied (Puerto 
Rico) en in de Stille Oceaan (Hawaii en de Filipijnen).2

De Tweede Wereldoorlog was een aardverschuiving in 
Amerikaans beleid ten opzichte van Europa: van het zich 
zo veel mogelijk afzijdig houden naar een permanent bond-
genootschap met een permanente militaire aanwezigheid 
in Europa. Het meest bijzonder daarin was de belofte 
om een aanval op Europa te vergelden met kernwapens, 
ter afschrikking van de Sovjet-Unie. Het waarmaken van 

De viering van het einde van de Tweede Wereldoorlog, vijfenzeventig jaar geleden, valt op een bijzonder moment. Het is 
een einde van een tijdperk, niet alleen door een legitimiteitscrisis binnen het trans-Atlantische bondgenootschap, maar 
ook door gelijktijdige crisissen binnen de Verenigde Staten en binnen Europa. De VS en Europese staten proberen de 
kosten voor veiligheid en economische welvaart op elkaar af te schuiven. Tegelijkertijd blijft solidariteit binnen Europa 
onevenwichtig, tussen het Noorden en Zuiden op economisch gebied en tussen het Westen en Oosten op veiligheids-
gebied. Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie. President Donald Trump heeft meerdere malen aangegeven 
genoeg te hebben van de onevenredige lasten die de VS draagt voor Europese veiligheid. Ook heeft hij gedreigd met 
het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa en geeft hij bij herhaling aan weinig affiniteit te hebben met de 
multilaterale instituties en diplomatieke procedures. Zo heeft Trump de VS teruggetrokken uit het Intermediate Nuclear 
Forces (INF) verdrag. Europese leiders reageerden hierop met een steeds luidere roep om grotere strategische autono-
mie. Twee jaar geleden stelde bondskanselier Angela Merkel de vraag of Europa nog evenzeer kon vertrouwen op zijn 
bondgenoot. Eind vorig jaar stelde president Emmanuel Macron dat de NAVO ‘hersendood’ is. Er vindt voor het eerst in 
decennia een debat plaats over Europese alternatieven voor de bescherming door Amerikaanse kernwapens. Politieke 
toenadering tot Rusland, ondanks de annexatie van de Krim, is een reële mogelijkheid. De trans-Atlantische orde die 
na 1945 is opgebouwd, brokkelt af en de afgelopen paar jaar lijken een radicale breuk met het verleden.

Paul van Hooft

Eindtijden: 
trans-Atlantische 
betrekkingen 75 jaar na 
het einde van de oorlog

BESCHOUWING



Atlantisch perspectief   25

deze belofte zou ook het einde van de VS zelf inhouden. 
De Amerikaanse rol in Europa was niet vanzelfsprekend. 
Prominente Republikeinen wilden zich, ook na de val van 
Frankrijk in juni 1940, afzijdig houden uit het Europese 
conflict, zeker na de ervaring met de Eerste Wereldoorlog. 
Hetzelfde gold voor het invloedrijke America First Commit-
tee. Amerikaanse inmenging in Europa werd alleen mo-
gelijk door een gebeurtenis aan de andere kant van de 
wereld: de Japanse aanval op Pearl Harbor. Ook na WOII 
wilde een aanzienlijke factie binnen de Republikeinse Par-
tij – geleid door Senator Robert Taft - zich afzijdig houden 
in de Koude Oorlog. Slechts een aantal jaar later was de 
Republikeinse Partij de partij die synoniem werd voor nati-
onale veiligheid en anticommunisme en wierp de VS zich 
op als de leider van het Westen.3

Waarom raakte de VS zo verwikkeld en verweven in en met 

Europa? Waarom bleef de VS dat ook na het einde van de 
Koude Oorlog? Gedeeltelijk kwam dat omdat Amerikaanse 
leiders hun kans schoon zagen om het machtsvacuüm in 
Europa en Oost-Azië op te vullen. Dat was ontstaan na het 
instorten van de Europese wereldmachten en Japan na de 
Tweede Wereldoorlog.5 Amerikaanse leiders zoals Franklin 
D. Roosevelt, Harry Truman en Dwight Eisenhower zagen 
ook een mogelijkheid om de cyclus van agressie tussen 
Europese staten onderling te doorbreken. Die had in de 
twintigste eeuw al tot twee keer toe tot een catastrofale 
oorlog geleid, waarbij de VS betrokken was geraakt. Voor-
al WOII werd niet alleen gezien als een gevolg van de in-
stabiele machtsrelaties tussen de Europese staten, maar 
ook als een probleem voortkomend uit de economische 
depressie in de jaren dertig en het verlies van geloof in 
de gevestigde politiek in Europa. Samen hadden deze om-
standigheden de juiste voedingsbodem gecreëerd voor de 
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Amerikaanse inmenging in Europa werd alleen mogelijk door een gebeurtenis aan de andere kant van de wereld: de Japanse aanval op Pearl Harbor op 7 december 1941. Op 
deze foto is een explosie te zien op de USS Shaw. Het schip werd gerepareerd en zou gedurende de rest van de oorlog dienstdoen (foto: Everett Historical/Shutterstock.com)
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extremistische ideologieën die WOII mogelijk hadden ge-
maakt. Amerikaanse en Europese leiders van verschillen-
de ideologische achtergronden begrepen na de oorlog dat 
het niet mogelijk moest zijn dat samenlevingen opnieuw 
zouden instorten door ze over te leveren aan de markt. 
Zij bouwden verzorgingsstaten niet alleen op met het idee 
dat dit moreel juist was, maar ook politiek verstandig. 

BREUK MET HET VERLEDEN
Het einde van WOII was ook een radicale breuk met de 
Europese traditie.5 Na eeuwen van Europese agressie bin-
nen en buiten Europa, was voor het eerst een groot deel 
van West-Europa vrijwillig bereid om deel uit te maken van 
één bondgenootschaap – de NAVO - en één politiek-econo-
mische organisatie- de Europese Gemeenschap van Kolen 
en Staal - die uiteindelijk via de Europese Gemeenschap 
zou resulteren in de Europese Unie. Europeanen waren 
ook grotendeels bereid om te geloven dat de VS werkelijk 
zijn eigen veiligheid zou opofferen om Europa te bescher-
men met zijn kernwapens. Voor de West-Europese staten 
die gewend waren om de rest van de wereld te besturen, 
was het een grote psychologische schok om Amerikaans 
leiderschap de accepteren. Zonder de VS was West-Euro-
pa echter niet bevrijd van de Duitse bezetting en was er 
dus geen einde gekomen aan het fascisme. Of het Westen 

was wellicht net als Oost-Europa uiteindelijk ’bevrijd’ door 
de Sovjet-Unie. 

De nieuwe Europese rol was er daarom een van afhanke-
lijkheid van de VS. Deze rol was moeilijk te accepteren 
voor het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, zo gewend als ze 
het waren om wereldmachten te zijn. Het Verenigd Konink-
rijk hield vast aan een mythe van Brits exceptionalisme 
ten opzichte van het continent. Het belangrijkste argu-
ment was dat het VK noch was verslagen en bezet, noch 
had gecollaboreerd, noch een van de fascistische agres-
sors was geweest. De verdediging die het Engelse Kanaal 
bood tegen de blitzkrieg werd voor het gemak vergeten. Na 
de Suezcrisis, waarbij het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk 
in aanvaring kwamen met de VS bij hun interventie samen 
met Israël in Egypte, vielen de Britten terug op hun zoge-
naamde ‘speciale’ relatie met de VS. De los-vastrelatie 
die het VK al had met het continent werd daardoor verder 
aangezet. Franse leiders, waarvan generaal en president 
Charles de Gaulle het meest prominente voorbeeld was, 
konden hun afhankelijkheid van de VS voor hun bescher-
ming niet accepteren. Zij geloofden vooral niet dat de VS 
zijn belofte tot bescherming zou nakomen. ‘Suez’ bena-
drukte bij Franse leiders de noodzaak voor autonomie. 
Frankrijk streefde daarom naar een eigen kernwapen en 
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De totale nederlaag van Duitsland in de Tweede Wereldoorlog betekende een einde aan het Duitse militarisme. Sindsdien proberen Duitse beleidsmakers het land zo diep 
mogelijk te verankeren binnen de NAVO en Europese instituties. Op deze foto, van kort na de oorlog, is het grotendeels verwoeste Keulen te zien (foto: pxhere.com/Creative 
Commons CC0)
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nam een afzijdige rol in binnen de NAVO. De erfenis van de 
Tweede Wereldoorlog en daarmee de prominente rol van 
de VS in West-Europa als gevolg daarvan, woog dus ook 
lang mee in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

Die erfenis woog nergens zwaarder mee dan in Duitsland, 
de staat die aan de wieg stond van de drie grootste oor-
logen in Europa in de voorgaande tachtig jaar. Het (West-) 
Duitsland dat na 1945 werd opgezet, was een bewuste 
breuk met het verleden waarmee een einde kwam aan 
Duits militarisme. Het Duitse lidmaatschap van de NAVO 
en de Amerikaanse militaire aanwezigheid op zijn grond-
gebied beschermde West-Duitsland, maar stelde ook de 
buurlanden die onder Duitse agressie geleden hadden ge-
rust.6 Hierdoor kon West-Duitsland normaliseren binnen 
Europa. Die normalisering is verder verankerd binnen de 
voorlopers van de hedendaagse Europese Unie. 

CONTRASTEN
Het contrast met 75 jaar vrijheid in 2020 met de viering 
van vijftig jaar bevrijding in 1995 is groot. Vijfentwintig 
jaar geleden was de VS op het hoogtepunt van zijn econo-
mische en militaire macht en op het hoogtepunt van zijn 
ideologische allure. Het einde van de Koude Oorlog een 
aantal jaren eerder leek het gelijk van het Amerikaanse 
systeem te bevestigen. Het was de overwinning van de 
vrije markt, van democratie en van globalisering. Het was 
het einde van de geschiedenis, in Francis Fukuyama’s be-
roemde woorden.7 De extreem makkelijke overwinning in 
de Golfoorlog in 1991 had Amerikaanse militaire superio-
riteit al bevestigd.

De viering van het einde van de Tweede Wereldoorlog in 
1995, toen vijftig jaar geleden, paste in dat narratief: het 
was de goede oorlog die Amerikaans leiderschap had ge-
wonnen voor de rest van de wereld. Ondanks het verdwij-
nen van de Sovjetdreiging, zag de VS mede daarom nog 
steeds een rol voor zichzelf in Europa. In 1995, in een ar-
tikel in Foreign Affairs, omschreef de toenmalige Assistant 
Secretary of State, Richard Holbrooke, de VS dan ook als 
een European power. Het conflict in Joegoslavië riep her-
inneringen op aan de bruutheid van het etnisch zuiveren 
tijdens WOII en het benadrukte voor Amerikaanse leiders 
ook de onmacht van de Europeanen om zelfstandig een 
antwoord hierop te vinden. De regeringen van George H.W. 
Bush en Bill Clinton verantwoordden het voortbestaan van 
de NAVO en haar uitbreiding als noodzakelijk en als een 
consolidatie van de behaalde winst van de Koude Oorlog.8 
Een paar jaar later zou minister van Buitenlandse Zaken 
Madeleine Albright de VS positioneren als de indispensa-
ble nation, een staat die boven de andere staten in het 
bondgenootschap stond en verder zag dan hun beperkte 
blik. Deze Amerikaanse ambities maakten het gemakke-
lijker voor Europa, toen druk bezig met economische en 

monetaire eenwording, om gemakzuchtig te zijn. Tegelij-
kertijd was Rusland op zijn zwakst, militair en economisch 
geruïneerd, en verongelijkt dat het niet meer erkend werd 
als een wereldmacht of als de staat die de meeste offers 
had gebracht om Duitsland te verslaan.

Deze periode van Amerikaans triomfalisme en zelfvertrou-
wen maakte ook de invasie van Irak in 2003 mogelijk. De 
botsing over Irak tussen de VS en het VK aan de ene kant 
en Frankrijk en Duitsland aan de andere kant, was de groot-
ste botsing in de trans-Atlantische betrekkingen na de Kou-
de Oorlog tot aan de huidige spanningen. De Irak-oorlog 
ondermijnde het Europese vertrouwen in de VS. De cha-
os in het Midden-Oosten is niet de enige uitkomst van de 
tweede oorlog in Irak. Het wantrouwen ten opzichte van de 
gevestigde politiek in de VS, het VK, en in de rest van Euro-
pa is een ander gevolg hiervan. Evenals de terugkeer van 
nationalisme binnen de Amerikaanse en Europese politiek. 
Het is ook moeilijk om de uitkomst van het Brexit-referen-
dum of het resultaat van de Amerikaanse presidentsverkie-
zingen van 2016 er volstrekt los van te zien.

De voedingsbodem voor politiek extremisme kwam mede voort uit de economische 
depressie van de jaren dertig. Na de oorlog werden verzorgingsstaten niet alleen 

opgebouwd met idee dat dit moreel juist was, maar ook politiek verstandig. Dat was 
een van de aanleidingen voor het Marhall Plan, zoals deze Amerikaanse propa-

gandaposter uit 1950 laat zien (E. Spreckmeester/Wikimedia Commons).
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EINDE DER TIJDEN
Zien wij nu in 2020 het einde van de trans-Atlantische 
betrekkingen? Is er een toekomst voor de collectieve ver-
dediging van Europa? Blijft er een centrale rol weggelegd 
voor het Amerikaanse kernwapen ter voorkoming van be-
dreigingen voor het Europese continent? Wat betekent de 
huidige stand van zaken op het wereldtoneel voor het in 
goede banen leiden van de internationale economie? Ze-
ker nu economieën meer verbonden zijn met elkaar en ze 
tegelijkertijd een nieuwe schok te voorduren krijgen door 
het coronavirus? Wat betekent de groeiende rol van China 
in Europa en de steeds intensievere competitie tussen 
China en de VS? Het zijn allemaal vragen waarop geen 
eenduidig antwoord is te geven. De verleiding is dan ook 
groot om de huidige stand van zaken als volstrekt nieuw 
te zien. 

In 1970, een kwart eeuw na het einde van WOII, was de 
VS ook veel van zijn legitimiteit binnen en buiten Europa 
kwijtgeraakt door het falen van de oorlog in Vietnam en 
de interne onrust in de VS zelf. Hoe kon het land de voor-
vechter zijn van democratie en de internationale en ideo-
logische strijd tegen het communisme voeren, als het de 
zaken thuis niet op orde had? De kans op grootschalige 
proliferatie van kernwapens leek groot nadat China een 
paar jaar eerder een kernwapen had ontwikkeld. Frank-

rijk was gedeeltelijk ontkoppeld van de NAVO en had ook 
een eigen kernwapen ontwikkeld. Het Verenigd Koninkrijk 
stond buiten de Europese Gemeenschap en de Britse eco-
nomische malaise zorgde ervoor dat het werd gezien als 
de ‘sick man of Europe’. Zowel de VS als zijn Europese 
bondgenoten vreesden dat Duitsland door diens Ostpolitik 
de betrekkingen met de Sovjet-Unie zou normaliseren en 
daarmee het gezamenlijke front van de NAVO ondermijn-
de. Op hun beurt vreesden Europeanen dat de VS hen zou 
uitleveren aan de Sovjet-Unie door de wapenbeheersings-
verdragen. Een jaar later, in 1971, diende senator Mike 
Mansfield een amendement in om het aantal Amerikaan-
se troepen in West-Europa te halveren. Ruim een derde 
van de senaat stemde vóór zijn voorstel. De Sovjets rea-
geerden op die vermeende Amerikaanse zwakte en kregen 
de daaropvolgende tien jaar steeds meer zelfvertrouwen. 
Tot de mislukte invasie van Afghanistan in 1979 het begin 
van het einde inluidde voor de Sovjet-Unie. 

Geschiedenis eindigt niet. Dezelfde vraagstukken en te-
genstellingen binnen en tussen Europa en de VS keren 
steeds opnieuw terug: of het nu gaat om militaire en 
economische macht; of het gaat om politieke legitimiteit; 
of het gaat over Europese afhankelijkheid van de VS en 
Europa’s roep om autonomie enerzijds of de tegenstel-
lingen binnen Europa anderzijds; of dat het gaat over de 
Amerikaanse ambities in Azië. Om maar te zwijgen over 
de terugkerende twijfel over de geloofwaardigheid van de 
Amerikaanse afschrikking voor de bescherming van Eu-
ropa. Deze en andere kwesties keren in de loop van de 
geschiedenis steeds terug, zonder dat de geschiedenis 
zelf zich herhaalt. In 1970 was niet te voorspellen hoe de 
wereld er in 1995 zou uitzien, laat staan in 2020.

Wat is anders? De onberekenbaarheid van de huidige 
Amerikaanse president maakt hem wel aanmerkelijk an-
ders dan zijn voorgangers. De schade aan de trans-Atlan-
tische instituties die de afgelopen jaren is ontstaan, is 
waarschijnlijk onherstelbaar. Dat zou moeten leiden tot 
een nog dieper debat over de wenselijkheid van de Euro-
pese afhankelijkheid van de VS voor de eigen veiligheid en 
over de varianten van Europese strategische autonomie 
die er bestaan. Wat ook aanmerkelijk anders is, en nog on-
voldoende erkend door Europeanen, is een grotere struc-
turele verandering die op de lange termijn gevolgen zal 
hebben voor trans-Atlantische betrekkingen. De aandacht 
binnen het Amerikaanse buitenlands beleid verschuift al 
sinds het begin van de eeuw richting Azië en het gebied 
rond de Indische en de Stille Oceaan. Hoewel de oorlogen 
in het Midden-Oosten de aandacht opslokten, waren zowel 
de regeringen van George W. Bush als van Barack Obama 
al bezig met de diplomatieke, militaire en economische 
uitdaging voor de Amerikaanse macht in relatie tot een op-
komend China. De huidige en een toekomstige crisis kan 
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Ook tijdens de Koude Oorlog was de aanwezigheid van het Amerikaanse leger in 
Europa niet onomstreden binnen de Amerikaanse politiek. In 1971 diende senator 
Mike Mansfield (afgebeeld) een amendement in om het aantal Amerikaanse troepen 
in West-Europa te halveren. Ruim een derde van de senaat stemde vóór zijn voorstel 
(foto: Carl Albert Center/CC BY-SA 4.0)
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de bandbreedte van Amerikaans beleid grotendeels op-
slokken. Dat leidt zeer waarschijnlijk tot een verminderde 
rol voor de VS in Europa. Wie ook de komende Amerikaan-
se presidentsverkiezingen wint, hij zal prioriteit geven aan 
Azië. De aanname dat de VS altijd de wil en de middelen 
zal hebben om Europese veiligheid te garanderen is daar-
om verre van solide. 

Het is verleidelijk om te geloven dat we binnen een paar 
jaar terug kunnen keren naar een geïdealiseerde status 
quo waarin de VS en Europa samen staan tegen militaire 
en economische gevaren. Schetsen van eerdere mijlpalen 
sinds 1945 laten zien dat die status quo minder constant 
was dan we ons willen herinneren. We maken nu het ein-
de van een tijdperk mee, maar dat is niet de eerste keer. 
De naoorlogse geschiedenis van de trans-Atlantische be-

trekkingen is er een van trans-Atlantische crises. Het is 
misschien wel belangrijker dan ooit om nu, 75 jaar na het 
einde van de Tweede Wereldoorlog, te besluiten wat wij 
écht belangrijk vinden in onze toekomstige relatie met de 
VS én met andere Europeanen. En zodra we dat weten, 
dan moeten we daarvoor vechten.
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Ook na de Koude Oorlog zag de VS een rol voor zichzelf weggelegd in Europa. De NAVO-operatie in Kosovo is hier een goed voorbeeld van. Die heeft geleid tot een prominente 
plaats voor de VS (en met name Bill Clinton) in het straatbeeld van de Kosovaarse hoofdstad Pristina (foto: Arian Selmani/CC BY-SA 3.0)
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