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“Stabiele trans-Atlantische betrekkingen voor Nederland én 
Amerika” 

Veerle van Dijk en Lodewijk van der Meer 

“Internationale politiek kan niet zonder de opbouw van een hoger rechtsstelsel en een 
internationale moraal.” Dat waren de woorden van minister-president Mark Rutte tijdens 
een bijeenkomst van de Atlantische Commissie op 3 oktober in Den Haag. Voor een volle 
zaal met honderden aanwezigen, waaronder journalisten, academici en ambassadeurs zei 
hij ook dat de NAVO hierin “een belangrijke pilaar is voor Nederland.”  

De NAVO, zeventig jaar geleden ten tijde van de Koude Oorlog ontstaan om te kunnen 
reageren op de dreiging van de Sovjet-Unie, is ook na de val van de Berlijnse muur nog 
steeds onmisbaar voor ‘onze’ veiligheid. “Rusland probeert nog steeds zijn invloedssfeer uit 
te breiden, er heerst onzekerheid over het Iraanse nucleaire programma en de veranderde 
positie van China dwingt ons na te denken over vraagstukken zoals cyberveiligheid”, aldus 
de minister-president. “Hierdoor wordt onderlinge coördinatie, taakverdeling en 
krachtenbundeling alleen maar dringender”.  

Ook de bevolking beseft dat: uit onderzoek van de Atlantische Commissie blijkt dat bijna 
driekwart van de Nederlanders het NAVO- lidmaatschap belangrijk vindt. 1  Hoewel 
Nederland en andere Europese lidstaten zich wel moeten realiseren dat aan het 
lidmaatschap een prijskaartje hangt. Zo zei de premier dat Nederland ook in 2024 de 
zogenaamde ‘twee procentnorm’ niet haalt: het percentage van het bruto binnenlands 
product (BNP) dat NAVO-staten volgens afspraak in de krijgsmacht moet steken.   
Tegelijkertijd benadrukte Rutte dat een sterke trans-Atlantische band niet alleen draait om 
militaire samenwerking, maar ook om het “gezamenlijk uitdragen van onze gedeelde 
waarden en economische samenwerking.”        

Verder noemde de minister-president de huidige wereldorde “een succes waar veel mensen 
en landen van hebben geprofiteerd”, ook al ziet hij een aantal tekortkomingen. Zo zijn 
diverse internationale organisaties, zoals de NAVO, nog ingericht volgens een verouderde 
wereldorde. “De kritiek daarop van president Trump, maar niet alleen van hem, is stevig. 
Dat is waar. In de kern is veel van die kritiek ook terecht.” Daarentegen ziet Rutte het 
opzeggen van lidmaatschappen van internationale organisaties en internationale verdragen 
niet als een oplossing. Hij riep op tot modernisering van die organisaties: “mij lijkt het bij 
uitstek een trans-Atlantisch belang (…) dat we ons samen sterk maken voor een 
multilaterale wereldorde die weer een tijd meekan. Voor onszelf én voor het collectief”. 



Autoritaire politici toenemend probleem binnen NAVO  

Tijdens het ‘vragenkwartier’ na afloop erkende  Rutte het probleem van toenemend 
autoritarisme binnen de NAVO. Hij vond niet dat de Trump-regering daar een voorbeeld van 
is. “Eerder zijn dat Polen en Hongarije, die door middel van dialoog en druk weer op het 
‘rechte pad’ moeten worden gebracht”, aldus de premier. “Zonder gedeelde waarden kon 
een alliantie als de NAVO nooit zo succesvol zijn.” 

Op de vraag of Europa niet zelf zijn eigen wapens moet produceren reageerde de minister-
president terughoudend. Kwaliteit van wapensystemen is wat hem betreft belangrijker dan 
de Europese alternatieven die volgens hem vaak ‘inferieur’ zijn ten opzichte van wapens uit 
de Verenigde Staten of Israel. Waarbij hij nadrukkelijk verwees naar de F-35, de Joint Strike 
Fighter, die eind oktober voor het eerst Nederland aandeed. 

Bescherming van eigen handel was sowieso een veelbesproken onderwerp tijdens de 
bijeenkomst. Zo ging de premier uitvoerig in op de uitspraak van de 
Wereldhandelsorganisatie (WHO) tegen Airbus, waarin de Amerikaanse overheid gelijk 
kreeg. De WHO stelde dat de vliegtuigbouwer heeft nagelaten om ongeoorloofde 
(Europese) subsidies stop te zetten. Rutte meende dat de Verenigde Staten nu in zijn recht 
stonden om stappen te gaan zetten. Gezien een soortgelijk proces rond Boeing is het 
volgens hem wellicht wel verstandiger om “nog even te wachten.”   

Veerle van Dijk en Lodewijk van der Meer  zijn stagiairs bij  de Atlantische Commissie.  

Wilt u reageren? Mail de redactie: redactie@atlcom.nl.  
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 Zie de onderzoekspagina op onze website voor meer informatie: https://www.atlcom.nl/atlantische-

commissie/opinieonderzoeken  
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