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Opties voor Nederland
in een veranderende
wereld

Caspar Veldkamp

COVID-19 en de oplopende spanningen tussen Amerika en China

De wereld wordt minder overzichtelijk en kampt met onzekerheid. De toon wordt gezet door rivaliserende grootmachten. Nederland kan zich voor zijn veiligheid helaas minder op de VS verlaten. We moeten Europese defensie-inspanningen versterken en onze diplomatie meer richten op het verstevigen van Europa’s rol in de wereld. COVID-19 legt
bestaande geopolitieke tendensen bloot en kan deze verdiepen en versnellen.

De nieuwe wedijver tussen grootmachten kent voor ons
land ingrijpende gevolgen. Het Amerikaanse commitment aan onze veiligheid en aan vrijhandel verzwakt. De
trans-Atlantische relatie staat niet meer centraal in het
Amerikaanse beleid. De VS heeft andere prioriteiten: het
hervinden van een productieve relatie met globalisering
en de omgang met een opkomend Azië in het algemeen
en met een assertiever China in het bijzonder.
Dit gaat dieper dan Trump. Al eerder zagen we een afnemende bereidheid om zich op te werpen als hoeder van
de Europese orde. Obama zette in op een Pivot to Asia
en dwong de Wales Pledge voor defensiebestedingen onder NAVO-lidstaten af. Waar Trump verder gaat is in zijn
disruptieve stijl en het actief aanpassen van Amerika’s
beleid aan de great-power competition die is ontstaan.
Iedere Amerikaanse president zal meer Europese zelfstandigheid eisen. Ondertussen wordt de Amerikaanse
bevolking qua achtergrond minder Europees. Het aandeel Hispanics en vooral Asian-Americans groeit sterk. De
band met Europa ervaren zij minder als vanzelfsprekend.
Met de opkomst van China en de uitdagende opstelling
van Rusland is een nieuw spel tussen grootmachten ontstaan. Andere krachten die zich afzetten tegen de status
quo, zoals Turkije of Iran, spelen dat spel graag mee. De
VS blijft een supermacht, met enorme militaire capacitei-
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ten en sterke kaarten in geografie, demografie, energie
en innovatie. Het wil nog steeds voorkomen dat een ander land hegemonie verkrijgt in Europa, de Perzische Golf
of Oost-Azië. Alleen springt Washington minder vaak in de
bres. Zelfs als Democraten weer aan de macht komen,
zal het Amerikaanse buitenlands beleid niet meer terugkeren naar de tijd dat de VS het Westen leidde. De Pax
Americana is niet meer wat die was, de VS wordt meer
een offshore balancer.
De huidige periode kenmerkt zich door onzekerheid. Het
zwaartepunt van invloed verschuift naar Azië (de zgn. Easternisation). Maar het is niet zeker of China de rol van de
VS als bepalende macht zal overnemen. Bij voortgaande
globalisering is het nog maar de vraag of een grootmacht
zich überhaupt nog als hegemoon kan opwerpen.1
Eerder vormt multipolariteit de nieuwe norm. Deze blijkt
overigens vaker conflictueus dan coöperatief van karakter. Dat zet het functioneren van het stelsel van multilaterale organisaties onder druk, zoals we zien met de
verlamming van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).
Komende jaren is de wereld als een orkest zonder dirigent. Er zullen meer protagonisten zijn dan partners. Er
zal voortdurend wrijving plaatsvinden tussen opkomende
en gevestigde machten. En niet iedereen speelt meer volgens de spelregels die we gewend waren.

De schok van de coronacrisis is symmetrisch van aard, in de zin dat alle grootmachten zijn getroffen. Een dergelijke crisis daagt in een competitieve structuur vooral de
voornaamste speler uit. Het toont aan hoezeer de huidige Amerikaanse regering zich in strategische strijd ziet met China over wie het mondiale systeem beheerst (foto: Dilok
Klaisataporn/Shutterstock.com)

GEOPOLITIEK EN COVID-19
Bij haar aantreden sprak Europese Commissievoorzitter
Von der Leyen van een ‘geopolitieke Commissie’. Dit
heeft een breed beslag. Beleidsexpert Mark Leonard inventariseerde zeven terreinen: klimaat, monetaire unie,
defensiebeleid, mededingingsbeleid, investeringen, cyber, alsook het herpositioneren van de Europese multilaterale banken EIB en EBRD ten opzichte van China’s Belt
and Road Initiative.2 Waar Hoge Vertegenwoordiger Borrell
zich vooral richt op de directe omgeving van de EU, ziet
Von der Leyen de externe dimensie van velerlei beleid als
sleutel tot wereldwijde positionering. We moeten er ons
daarbij van bewust zijn dat de Commissie voortdurend
tracht haar positie binnen de EU te versterken. Ondertussen blijft vooral de Europese Raad het EU-orgaan dat dat
qua stijl en deelnemers meer op geopolitiek handelen is
ingericht. Hoe dit alles uitpakt hangt niet alleen samen
met de onderlinge dynamiek tussen EU-instellingen en
de ruimte die lidstaten geven, maar ook met de vraag
hoe EU-spelers internationale tests doorstaan. Hoe gaan

ze om met nabuurland Turkije? Wie blijken effectief in
relatie tot Poetin, Trump of Xi? Ook daarbij gaat het niet
alleen om buitenlandbeleid in nauwere zin, maar spelen
kwesties een rol zoals migratie, COVID-19 en andere uitdagingen.
De schok van de coronacrisis is symmetrisch van aard, in
de zin dat alle grootmachten zijn getroffen. Een dergelijke
crisis daagt in een competitieve structuur vooral de voornaamste speler uit. De crisis toont hoezeer de Trump
Administration zich in strategische strijd ziet met China
over wie het mondiale systeem beheerst.3 De VS miste
de kans internationaal leiderschap in crisisbestrijding te
tonen en verloor ook door gebrek aan competentie in binnenlandse crisisbestrijding aan reputatie. De crisis toonde al snel een trend naar assertieve Chinese diplomatie.
Die tracht ook gaten te vullen die in het multilateraal systeem ontstaan door terugtrekkende Amerikaanse bewegingen. De rivaliteit tussen beide machten is wederzijds
toegenomen. De eerste die zich van de crisis herstelt kan
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Onderschrift: In Europa pakten vooral de natiestaten hun rol bij de aanpak van het coronavirus en ontbrak een gezamenlijke Europese aanpak. Op deze foto is een noodhospitaal afgebeeld voor coronapatiënten in het Italiaanse Florence(foto: Elena Katkova/Shutterstock.com)

daarvan profiteren. Ook wie het vaccin vindt kan verschil
maken. In Europa zagen we vooral de natiestaten een rol
pakken en bleek Europese samenwerking meer van een
netwerk, dan van een pre-statelijk karakter. EU-instellingen verloren enig gezag en ook de G-7, G-20 of VN-Veiligheidsraad wisten hun rol niet te vinden. De crisis legde
zwakheden bloot zoals afhankelijkheid in waardenketens.
De VS hoopt dat westerse landen hun aanvoer uit China deels naar andere landen verleggen. Het Witte Huis
bevordert decoupling, dat wil zeggen afschalen van de
economische band met China. Voor Europa blijft het ondertussen zaak een volwassen eigen diplomatie richting
China te ontwikkelen. De neerwaartse druk op energieprijzen heeft gevolgen voor de inkomsten van Rusland en
de Golfstaten en schept onzekerheid over hun handelen.
Voor EU-lidstaten is het ook van belang hoe de crisis uitwerkt op de ring van landen rond de EU en op Afrika. De
Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) wijst daar
op in zijn recente spoedadvies.4 Effecten indammen daar
helpt in het versterken van strategisch partnerschap en
uiteindelijk ook in het beperken van migratiedruk.
David Criekemans vat de situatie als gevolg van COVID-19
handig samen: “Het is nog te vroeg om diepgaande geopolitieke conclusies te trekken, wel is duidelijk dat er een
voor én een na zal zijn. De reeds bestaande geopolitieke
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tendensen zullen daarin wellicht versneld worden; de verdere ontwestersing van de mondiale orde zal ook vragen
oproepen omtrent de plaats van de Europese landen in
die nieuwe wereld vol globale risico’s.”5
BEPERKTE OPTIES VOOR NEDERLAND
Voor Nederland vormt dit alles een lastig parket. Als kleiner land met een internationaal georiënteerde economie
en open samenleving hebben we baat bij voorspelbare
vormen van samenwerking. Onze veiligheid is decennialang geborgd via de NAVO en daarmee aan de Amerikaanse supermacht verbonden. Ons belang bij internationale
ordening is gestut via tal van organisaties, van VN en
Bretton Woods-instellingen tot OESO en WTO.
Deze orde staat onder druk en COVID-19 zet daar een
stress test bovenop. Wat kunnen we doen? Onze opties
zijn beperkt, maar niet afwezig. Vaak sluiten ze aan op
wat we al ondernemen.
Ten eerste: koester wat we hebben. Er zijn wereldwijd veel
landen die belang houden bij een functionerende internationale ordening. We kunnen met hen samenwerken om,
zonder illusies, de multilaterale orde vitaal te houden.
Het is nuttig hierbij niet alleen met gelijksoortige landen
op te trekken, maar ook andere spelers op te zoeken.

Er zijn genoeg landen die overlappende belangen zien in
het voorkomen van wereldanarchie, van Zuid-Korea tot
Jordanië.
Koesteren wat we hebben geldt bij uitstek ook voor de
NAVO, die voor onze veiligheid van onvervangbare waarde
is. Als wij werkelijk wat om de NAVO geven, zullen we
onze defensiebestedingen serieuzer moeten nemen. De
in Wales in 2014 afgesproken doelstellingen boeten door
economische krimp deels aan betekenis in, maar de Europese defensie-inspanningen op peil brengen blijft van
belang. Ook als dit Trump onvoldoende overtuigt, draagt
het bij aan de versterking van
het eigen en Europese defensievermogen en geloofwaardigheid op dit vlak.

gers die houding waarderen. De komende tijd zal Europese samenwerking vooral moeten gaan over buitengrenzen, over het stabiliseren van de ring rond Europa en over
de rol van Europa in de wereld.8 Daarbij gaat het niet om
najagen van een Verenigde Staten van Europa, maar om
het vergroten van Handlungsfähigkeit: onze kracht om in
de wereld dingen gedaan te krijgen.
Van alles dat hieraan bijdraagt verdient onze steun. Onze
rol kan bijvoorbeeld liggen in het helpen uittekenen van
een EU-Veiligheidsraad, die EU buitenlands- en veiligheidsbeleid daadkrachtiger kan vormgeven. Deze is op

Ten tweede: wees realistisch
over hoe de wereld eruitziet,
maar draag ook bij aan een betere toekomst. We zien in Nederland een herwaardering van
het ‘realisme’ in de internationale betrekkingen. De toon
werd gezet door een artikel van
toenmalig VVD-Kamerlid Han
ten Broeke in 2016.6 Nu heeft
ook het CDA zich tot het realisme bekeerd, via een toekomstperspectief getiteld Zij aan zij.7
Het is goed dat in Nederland
meer draagvlak ontstaat voor
een realistische blik. In het verleden hebben we nogal eens de
maakbaarheid van de wereld
De VS hoopt dat westerse landen hun aanvoer uit China deels naar andere landen verleggen. Het Witte Huis bevordert
overschat. Alleen betekent het
decoupling, het afschalen van de economische band met China. Afgebeeld is het financiële centrum van de Chinese
‘realisme’ in de leer van de inmetropool Shanghai (foto: hxdyl/Shutterstock.com)
ternationale betrekkingen een
bewust amorele blik, terwijl we
vanuit Nederland ook bepaalde waarden als mensen19 juni 2018 door Duitsland en Frankrijk voorgesteld in
rechten, ontwikkelingssamenwerking of eerlijker handelseen gezamenlijke verklaring te Meseberg. Of we kunnen
aandragen hoe op het terrein van klimaatonderhandelinverhoudingen belangrijk vinden. We willen de wereld niet
gen de EU eenzelfde slagkracht te geven als zij heeft op
alleen nemen zoals die is, maar zien ook de opdracht
gebied van handelspolitiek. We kunnen mededingingsbedeze te verbeteren, zoals verdere lezing van het stuk Zij
leid beter afstemmen op mondiale concurrentie en ideeaan zij overigens onderschrijft.
ën ontwikkelen hoe Europa wereldspeler kan blijven op
gebied van economie, industrie en onderzoek.9 Europese
Ten derde: besef dat Nederland als eenling irrelevant
is. We tellen minder inwoners dan menig stad in Azië.
defensiesamenwerking kunnen we zo vormgegeven dat
Samenwerking in Europees verband biedt soelaas. Het
Groot-Brittannië eraan kan blijven deelnemen. De Britse
effect zal echter beperkt zijn als de EU vooral naar binnen
capaciteiten zijn zodanig, dat het in ons belang is om het
gekeerd blijft. Nederland heeft minder behoefte aan een
VK actief te blijven betrekken. Realisme in onze buitenlandse betrekkingen betekent ook dat we als Europa
EU die zich met binnenlandse details bemoeit en meer
meer het gesprek met Rusland moeten proberen aan te
belang bij een EU die in de wereld een rol van betekenis
gaan. Niet omdat we het eens zijn met het beleid en
speelt. Opinieonderzoek toont aan dat Nederlandse bur-
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Het Nederlandse fregat Zr.Ms. De Ruyter doet in de Straat van Hormoez mee aan
een door Frankrijk geleide, Europese missie aldaar. Bemanning van de NH-90-helikopter maakt zich klaar voor vertrek (foto: Flickr/Beeld van Defensie)

de praktijken van het Kremlin, maar omdat het als groot
buurland respect verdient en zonder Rusland onze opties
in de wereld te beperkt zijn.10
OP ZOEK NAAR HEFBOMEN
Nederland heeft er belang bij om de hefbomen die de EU
ons in de wereld biedt actief te benutten.11 Het is zaak
mee te werken in de voorhoede van initiatieven die de
rol van Europa in de wereld versterken. We moeten het
spel tussen Brussel en hoofdsteden slim weten te spelen en ons ook los van de vaak stroperige EU-instellingen
durven inzetten. Zo is het goed dat Nederland een fregat
in de Straat van Hormoez inzet om deel te nemen aan
een door Frankrijk geleide, Europese missie aldaar. Wie
in vroeg stadium tot zoiets besluit, vergroot zijn kansen
om mee te werken aan de vormgeving van toekomstige
missies.

Ondertussen moeten we geopolitiek leren denken over
de verruwde verhoudingen in de wereld. Op dit moment
geldt de EU nog vaak als een zwakstroomsysteem dat
niet goed met internationale schokken weet om te gaan,
ook omdat zij een passende beleidscultuur ontbeert.12
Een andere bril opzetten betekent meer machtsgericht
redeneren naast het regelgebonden denken dat eurocraten doorgaans doen. Te lang koesterden zij de illusie dat
de wereld de EU-omgangsvormen zou gaan overnemen.
Ook zijn veel Europeanen het lang gewend geweest om
denken over de boze buitenwereld uit te besteden aan
de Amerikanen. De wereld bevindt zich in een situatie
van Unordnung en tenminste in een fase naar nieuwe
ordening. “Fehlende Ordnung bedeutet aber nicht notwendigerweise Chaos, wenn man lernt, sich auf die gegebenen
Bedingungen einzustellen.”13 Een Europa dat beschermt
impliceert in deze context het ontwikkelen van een nuchtere, op de ring rond de EU en op de wereld gerichte vaardigheid. Nederland kan daarbij helpen, juist ook vanuit
ons eigen belang.
Caspar Veldkamp was Nederlands ambassadeur in Israël en Griekenland
en is Zaakgelastigde in België. Binnenkort treedt hij aan als bewindvoerder
van de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) in
Londen. Hij schreef deze beschouwing op persoonlijke titel.
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Uiteraard kan Europese samenwerking ons niet de veiligheidsgaranties bieden die we de afgelopen decennia
aan de NAVO konden ontlenen. Ze verschaffen echter wel
een mogelijkheid om in een onvoorspelbaarder wereld
houvast te vinden. Nederland heeft traditioneel een naar
buiten gerichte wereldvisie. Ons land is groot genoeg om
in het EU-externe beleid een rol te spelen, aangezien
we over serieuze middelen beschikken (zoals ambassadenetwerk, ontwikkelingsbudget, militaire capaciteiten).
We hoeven ook niet alles alleen te bedenken. De Nederlandse diplomatie blijkt vaak te excelleren als het met
gedurfde voorstellen komt aan de zijde van machtiger
landen of organisaties, zoals we in de NAVO en EU wel
hebben gezien. En we zullen keuzes moeten maken: de
Nederlandse middelen zijn niet ongelimiteerd. Het kiezen
van enkele thema’s, die het liefst in het verlengde liggen
van onze belangen, kennis en vaardigheden, gaat helpen
om verschil te maken.

48 Atlantisch perspectief

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Bertrand Badie, ‘Le monde en 2050: la fin de la géopolitique?’,
in: Diplomatie, september/oktober 2019, blz. 38-42.
Mark Leonard, The Makings of a “Geopolitical” European
Commission, ECFR, 28 november 2019.
Ashley J. Tellis, COVID-19 Knocks on American Hegemony,
National Bureau of Asian Research, 4 mei 2020.
AIV-advies Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19,
11 mei 2020.
Zie zijn ‘Coronacrisis: Katalysator voor Herglobalisering van
Onderaf?’, in: Clingendael Spectator, 9 april 2020.
Han ten Broeke, ’10 vuistregels voor realistisch buitenlands
beleid’, in: Clingendael Spectator, 2 maart 2016.
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, Zij aan zij:
toekomstperspectief voor Nederland in 2030, Den Haag, 2019,
blz. 46: “Dit betekent dat we anders moeten leren kijken naar
de wereld om ons heen. Een nieuw machtsrealisme is nodig.”
Thomas Gomart, L’Affolement du Monde: 10 Enjeux
Géopolitiques, Parijs, 2019.
Zie vraaggesprek met Jaap de Hoop Scheffer in Het Financieele
Dagblad, 11 januari 2020.
Waarbij we ons er telkens van bewust moeten blijven hoe de
Russische strategische denkwijze in elkaar steekt, inclusief
de bereidheid tot escalatie daarin. Zie column Sergei Boeke in
Marineblad, februari 2020, blz. 16.
Eerdergenoemd AIV-advies spreekt van het belang van een
“dienende voortrekkersrol” voor Nederland in de EU op gebied
van COVID-19.
Zie mijn ‘Wereldverhoudingen in Transformatie: van Atlantisch
naar ‘Pacific’ Perspectief’, in: Atlantisch Perspectief, oktober
2018, blz. 25.
Carlo Masala, Weltunordnung: Die globalen Krisen und das
Versagen des Westens, München, 2016, blz. 160.

