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De huidige periode is voor de Europese diplomatie ten minste zo belangrijk als de jaren na 
de val van de muur. Wereldverhoudingen schuiven en zekerheden verdampen. Trump 
toont dat de Amerikaanse rol niet meer vanzelfsprekend is. Het zwaartepunt verschuift 
van de Atlantische naar de Stille Oceaan en verder. Het betreft een fundamentele 
verandering, die nog lang kan voortduren. Opkomende machten als China streven naar 
een gewijzigde wereldorde, die sterker aan hun belangen en visies beantwoordt. Europa 
en het Westen hebben niet meer de middelen om in de rest van de wereld hun eigen 
ordening af te dwingen. Leren doordenken van de nieuwe, dynamische verhoudingen en 
machtspolitiek vormt een uitdaging, voor Europa en voor Nederland. 

Het landschap van Europese en Atlantische samenwerking is onmiskenbaar veranderd. 
Afgelopen decennia werd gewerkt aan het uitbouwen van de Europese ordening, zowel 
geografisch als qua bevoegdheden. In die ordening zou pooling van soevereiniteit, 
versterken van rechtsstatelijkheid en onderlinge afhankelijkheid de regio gaan bepalen. 
Oude tegenstellingen, militair geweld en het denken in termen van machtsbalans en 
invloedssferen zouden tot het verleden gaan behoren. Het gevoelen leefde zelfs dat dit niet 
alleen in en rond een uitdijende EU en NAVO tot stand kon worden gebracht, maar elders in 
de wereld uitstraling kon krijgen — Europa als een soft power die een nieuwe toon in de 
wereld zou zetten en veiligheid kon exporteren. 

Inmiddels hebben politieke verschuivingen ons ingehaald. Ten eerste zet een verschuiving 
aan voorkeuren binnen EU-lidstaten de samenwerking onder druk. Kiezerspubliek gaf 
meermaals aan de EU eerder als bedreiging te ervaren dan als bescherming van eigen 
welzijn en identiteit. De Unie werd voor velen het gezicht van de nadelen van globalisering. 
Grootschalige immigratie in diverse lidstaten en het falen om significante groepen 
nieuwkomers te integreren hebben het proces van vervreemding versneld. Europese 
bestuurders worden ervaren als de leiders die deze situatie hebben opgedrongen. 

Ten tweede vond machtsverschuiving plaats op Europese en op wereldschaal. De focus van 
Europees beleidsdenken op de noodzakelijke institutionele arrangementen van 
samenwerking deed het belang daarvan overschatten en dat van geopolitieke, economische 
en demografische ontwikkelingen onderschatten. Veel binnen de EU-vijver bovendrijvende 
politici toonden onvoldoende besef van de effecten van intra-Europese rapports de force en 
wereldwijde machtsverschuivingen. Hun roep om ‘meer Europa’ ging, ook wanneer ze gelijk 
hadden, holler klinken. 

Ten derde ziet Europa zich voor nieuwe uitdagingen gesteld. De migratiecrisis was de eerste 
crisis waar de EU niet versterkt, maar verzwakt uit kwam. Luuk van Middelaar legt uit 
waarom dit niet toevallig is.1 Europese integratie had zich meestal beziggehouden met wat 
hij betitelt als ‘regelpolitiek’: zaken als het geduldig opstellen van marktregels, binnen 



relatief stabiele verhoudingen. Dat terwijl onze samenwerking extern werd afgeschermd 
door een Amerikaanse veiligheidsparaplu via de NAVO. Afgelopen jaren kreeg de Unie 
echter vaak te maken met ‘gebeurtenissenpolitiek’: externe schokken, gebeurtenissen en 
verschuivingen van een tamelijk onvoorzien karakter, maar van grote maatschappelijke 
impact, waarop met de gebruikelijke spelregels niet zomaar greep kon worden gekregen. 
Van Middelaar noemt specifiek de eurocrisis (2010) de Oekraïnecrisis (2014) en de 
migratiecrisis (2015). Het betrof uitdagingen die een benadering vergden waarvoor de EU-
arrangementen niet goed zijn ingericht. Het temmen van dergelijke crises vergt niet zozeer 
inkadering, normering en regelgeving, maar improvisatie, besluiten en handelen, bij 
incompleet overzicht, met hoge risico’s en onder hoge druk. In plaats van omgaan met een 
min of meer voorspelbare interne belangenstrijd gaat het in dergelijke crises om externe 
schokken die slechts met initiatief, moed en rap inschattingsvermogen onder controle 
kunnen worden gebracht. 

Terugval van Europese middenmachten 

Van Middelaar voorspelt meer van dergelijke schokken en uitdagingen, door globalisering, 
technologische revoluties, oorlogen in het Midden-Oosten, of geopolitieke verschuivingen. 
Naast de Europese samenwerking van de regelpolitiek, waarbinnen de Commissie het 
centrale orgaan blijft, ziet hij nood aan voldoende executieve macht om nieuwe schokken 
op te vangen. Hij ziet de verzameling van Europese leiders, de Europese Raad, als het 
centrale vehikel daarbij. Deze zou bij uitstek in staat moeten zijn tot handelend optreden. 

Van Middelaar heeft daar een punt. Maar hij ziet misschien ook enkele problemen over het 
hoofd. Ten eerste geldt dat sommige schokken deels van binnenuit lidstaten zelf komen. 
Immigratie en falende integratie hebben wijken van Europese steden getransformeerd. De 
reactie daarop zet zich ook tegen Europese samenwerkingsvormen af, hetgeen niet 
onlogisch is gezien invoering van vrij reizen (Schengen) zonder afdoende 
buitengrensbewaking en de soms overhaaste uitbreiding van de Unie. Falende integratie 
heeft tevens ruimte geschapen voor radicale islam, tot en met terreuraanslagen door 
jihadisten in Europese steden. De Europese Raad lost aan die binnenlandse uitdagingen 
weinig op. Ten tweede wordt die verzameling van staatshoofden en regeringsleiders te 
omvangrijk en te weinig wendbaar om vlotte aansturing te geven. Daartoe zou eerder een 
kern- of veiligheidsraadachtig systeem binnen de EU moeten worden ingericht, zoals 
gesuggereerd door Duitsland en Frankrijk.2 Ten derde is de Europese Raad slechts zo sterk 
als de belangrijkste deelnemers ervan. Afgelopen jaren zagen we het handelingsvermogen 
van de belangrijkste Europese machten juist wegzakken.3 

Wat Groot-Brittannië betreft gold al vaker dat het zich af en toe afzijdig hield. Maar sinds 
1991 werd via opt-outs telkens een arrangement gevonden waarmee het op kernpunten 
aan de Europese samenwerking bleef deelnemen. Die systematiek bleek in 2016 aan het 
eind van zijn Latijn. De terugval van Groot-Brittannië als machtsfactor geldt niet alleen voor 
de EU. Door de Brexit-perikelen zijn Britse besluitvormers zozeer afgeleid, dat ze ook buiten 
de EU minder (kunnen) betekenen. 

In Frankrijk beseft president Macron dat economische en maatschappelijke stagnatie, 
falende integratie van nieuwkomers en terreuraanslagen het Franse zelfvertrouwen hebben 
verzwakt. Hij plaatst zich in de traditie die Europese samenwerking als versterker van Franse 



slagkracht ziet, maar beseft dat alleen als Frankrijk vergaand hervormt, het zijn gezag kan 
herstellen. Hij begrijpt ook dat de oude links-rechts-tegenstelling momenteel een 
transformatie ondergaat. Overal in de westerse wereld voelen grote delen van de 
middenklasse zich bedreigd door globalisering, robotisering en immigratie. Het is geen 
toeval dat Macrons nadruk op l’Europe qui protège ook buiten Frankrijk resoneert. Politici 
als hij zoeken een nieuw evenwicht, niet alleen tussen markt en staat, maar ook tussen 
noties van openheid en afscherming van hun samenleving. 

Voor Duitsland was de Europese samenwerking eerder als inbedding en verdunner bedoeld 
van de Duitse machtspositie in Europa, dan als versterker. Het Duitse strategisch 
denkvermogen wordt beperkt door historische factoren, oude illusies over Rusland en 
begrijpelijke aarzeling tot leiding nemen. Militaire inzet is onder stevige parlementaire 
curatele gesteld. Publieke bereidheid tot het actief spelen van bepalende rollen in de wereld 
blijft beperkt. Eurobeleid en Wir schaffen das hebben interne tegenstellingen blootgelegd. 
Er is een levensvatbare politieke partij ter rechterzijde van de CDU/CSU ontstaan. De 
bondskanselier geldt als machtigste leider in Europa, maar wordt door velen ervaren als 
besluiteloos. Haar gezag thuis is inmiddels te beperkt om steviger crises (bijvoorbeeld bij 
een nieuwe migratiecrisis) aan te kunnen. De Duitse fiscale en monetaire traditie staat te 
ver af van die in Zuid-Europa om te worden aanvaard als dienaar van het algemeen belang. 
Duitsland zal, kortom, niet in zijn eentje de motor van Europese samenwerking kunnen zijn.  

De EU-instellingen zijn afgelopen jaren slechts beperkt in staat gebleken om met de nieuwe 
ontwikkelingen om te gaan. Europa en de wereld draaien minder om hen, dan de spelers 
binnen de Brussels bubble vaak hopen. Hun arrangementen vormen de weerslag van intra-
Europese verhoudingen, meer dan dat zij zich op externe slagkracht richten. 

Washington in het teken van disruptie 

De belangstelling voor Europa in de VS neemt ondertussen al jaren af. Veel Europeanen 
zagen dit niet, omdat ze Obama’s stijl en maatschappelijke opvattingen als Europees 
ervaarden. Obama was echter geen Europees leider, maar de Amerikaanse president van de 
pivot to Asia, nation-building begins at home en de Wales pledge in de NAVO. Veel van wat 
we onder Trump zien betreft een versterking van wat we onder Obama al zagen. Wat Trump 
van Obama onderscheidt is linkage tussen op het eerste gezicht verschillende zaken, zoals 
tussen het Duitse handelsoverschot en achterblijvende Duitse defensiebestedingen, alsook 
kritiek op multilaterale structuren, van WTO tot NAVO. Het eerste is typerend voor een 
zakenman en het gevolg van het feit dat de Amerikaanse zorgen over lastenverdeling in 
Europa decennialang nauwelijks serieus zijn genomen. Het tweede is in wezen zorgelijker.  

Het presidentschap van Trump is zonder meer disruptive van karakter. Voor het eerst sinds 
lange tijd heeft een zakenman het tot president geschopt. Zakenmensen werken niet via 
ideologische verwantschap. Zij denken in termen van uitruilen van belangen.4 We hoeven 
niet te verwachten dat Trump zich gaat opwerpen als hoeder van vaste 
bondgenootschappen, westerse waarden, multilaterale spelregels of Europese eenwording.5 
Disruption is de kern van zijn boodschap, vanaf de dag dat hij zich kandidaat stelde. 
Adviseurs als McMaster kregen hem maar ten dele ingedamd. Trump is een ander type 
politicus, dat naar boven is komen drijven omdat veel Amerikaanse kiezers zich afkeerden 
van de gevestigde politieke orde, die hun zorgen onderschatte. De Pax Americana werkt niet 



meer, menen kiezers in de Rust Belt, of vooral in het voordeel van anderen, zoals China en 
Duitsland. Trump wordt door hen geacht de bakens te verzetten.6 Ongeacht de midterm-
uitslagen: Trumps ambtstermijn blijft een roller coaster ride, met bijbehorende onzekerheid. 

De Trump administration zal de Amerikaanse macht niet in de oude vorm terugbrengen. De 
VS is zich afgelopen jaren minder als benefactor van globalisering gaan zien en minder 
afhankelijk geworden van oliebronnen in het Midden-Oosten. De VS zal niet geheel van het 
Europese en zeker niet van het wereldtoneel gaan verdwijnen: de Amerikaanse macht blijft 
gigantisch, militair, economisch en qua innovatievermogen. De VS is al vaker afgeschreven, 
terwijl het vervolgens als een slang bleek te kunnen vervellen. Maar Amerika zal minder 
leiding willen nemen dan we gewend waren. De Amerikaanse betrokkenheid bij Europa’s 
veiligheid is minder vanzelfsprekend geworden. 

Dat Washington verwacht dat Europa meer eigen verantwoordelijkheid neemt, zal niet tot 
Trumps termijn(en) beperkt blijven. De Amerikaanse bevolkingssamenstelling wordt gestaag 
minder Europees van karakter en geopolitieke uitdagingen worden voornamelijk elders 
ervaren, vooral in Azië. 

China en Rusland benutten kansen 

Het gaat dan vooral om China, dat gezien omvang, ontwikkeling en ambitie de VS naar de 
kroon kan steken. Onder Deng Xiaoping zette China in op een laag profiel en geruisloze 
opkomst. Xi Jinping toont een explicieter machtsstreven, althans in China’s directe 
omgeving. Hij stuurt erop aan dat ten minste in de Zuid-Chinese Zee en mogelijk breder, niet 
kan worden opgetreden zonder Chinese instemming. Een vergelijking van zo’n Tianxia 2.0 
met de Monroe-doctrine dringt zich op. In de rest van de wereld presenteert China zich als 
alternatief voor het westerse model en de liberale orde. De wijze waarop het te werk gaat 
doet denken aan een stille schaker die zijn pionnen vooruit schuift terwijl hij het geduld 
heeft te wachten op de juiste kansen en zwakke momenten van de tegenstander. Doel blijft 
om in 2049 wereldmacht te zijn.7 Ook Trumps opvolgers zullen worstelen met de opkomst 
van deze nieuwe grootmacht die langszij komt. Aan het relatieve machtsverlies van Amerika 
zullen zij zich niet kunnen onttrekken.8 

Door het verschijnsel Trump kunnen trends naar een andere internationale ordening 
versnellen. China en Rusland spelen er op in. In tegenstelling tot China of India is Rusland 
echter geen rising power. Het is een groot en groots land, dat economisch en demografisch 
voor enorme uitdagingen staat. Ruslands enige economische sectoren die binnen de 
globalisering competitief lijken, liggen op het gebied van delfstoffen en militaire 
technologie. Onvoldoende brede ontwikkeling vormt voor Ruslands toekomst een ernstiger 
bedreiging dan militaire dreigingen. Afgelopen jaren heeft het Kremlin veel moeite gedaan 
zijn status als regionale macht en wereldspeler te heroveren, soms via confrontatie. 
Herwinnen van respect wil het bewind zowel om buitenlandse als binnenlandse redenen. In 
die zin doet Poetins koers denken aan het Gaullisme van de jaren ’60. In de radicaler, 
cynischer vorm van Poetin gaat het gepaard met ontwikkelen van een opmerkelijke sharp 
power. Poetins ‘machtsverticaal’ kent nauwelijks checks & balances maar werkt wel 
rationeel. Moskou is daardoor niet ongevoelig voor afschrikking. 



De schuivende wereldverhoudingen hebben in Europa vooral weerslag op Duitsland. Zijn 
relatieve gewicht in Europa is sinds de financieel-economische crisis toegenomen, maar het 
is niet zomaar bereid om meer verantwoordelijkheden aan te gaan, bijvoorbeeld door 
defensiebestedingen sterk op te schroeven. Duitsland worstelt met zijn veiligheidsdenken. 
Wat het oosten betreft heeft geloof in Wandel durch Annäherung in 2014 een deuk 
opgelopen door Poetins ingrijpen in Oekraïne. Ondertussen staat de Westbindung, in de 
opinievorming nooit helemaal vanzelfsprekend geweest, onder druk van het verschijnsel 
Trump en een mogelijk uitdoven van de Amerikaanse veiligheidsgarantie. Duitse 
beleidsmakers beseffen dat Amerika bepalend is geweest voor rehabilitatie na de Tweede 
Wereldoorlog en hereniging na de val van de muur. Dat versterkt het onbehagen.9 

Frankrijk lijkt minder geraakt door dit alles. Het is geen grootmacht meer, beseft dat, maar is 
nog altijd in staat geopolitiek te denken. Met uitspraken over het scheppen van “Europese 
soevereiniteit” zwengelt Macron een nieuw debat aan. Frankrijk is binnenkort de enige 
kernmacht in de EU. Gecombineerd met de onzekerheden waarmee Duitsland in zijn 
veiligheidsbeleid wordt geconfronteerd, werpt dit de vraag op het beslag ervan niet ten 
minste naar Duitsland moet worden uitgebreid. Dat is geen nieuwe discussie, maar of het 
publiek er klaar voor is, blijft zeer de vraag.  

Welke koers te kiezen?  

Hoe kunnen we in deze constellatie koers kiezen? Een eenduidig antwoord is er niet. Enkele 
opmerkingen zijn wel te maken. 

Ten eerste is het zaak Europa niet (meer) van binnen naar buiten, maar van buiten naar 
binnen te bezien. De mondiale machtsverschuiving richting Azië vormt daarbij een gegeven. 
Wie de economische verschuivingen van afgelopen tweehonderd jaar beziet, zal beseffen 
wat er speelt. In 1820 maakte China 33% uit van de wereldeconomie, Europa 27% en de VS 
slechts 2%. In 1950 lagen deze verhoudingen op resp. 5, 25 en 35%, terwijl het in 2010 ging 
om 15, 16 en 19%.10 Ook als groei van China afvlakt, is duidelijk dat een multipolaire wereld 
is ontstaan aan economische verhoudingen. De vertaalslag naar veranderende 
buitenlandpolitieke verhoudingen verloopt niet perse evenredig, maar mag worden 
verwacht. In de blik van de longue durée zien we onmiskenbaar effecten. 

De verschuiving van Amerika naar Azië is een grotere dan die van Groot-Brittannië naar de 
VS na de Tweede Wereldoorlog. De voornaamste bron van globalisering schuift van ons 
weg, waarmee ook zeggenschap over die bron uit handen glipt. Dit roept onbehagen op. Het 
is niet toevallig dat sommige waarnemers het einde van het Westen voor ogen zien zoals wij 
dat van de naoorlogse decennia kennen. 

De verschuiving van macht naar Azië zal komende jaren een hoofdthema blijven. Het kan 
frictie veroorzaken tussen vooral China en de VS, die er beleidsmatig en psychologisch nog 
niet op is ingesteld het Amerikaanse gezag als dominant power uit handen te geven. ‘De 
eeuw van Azië’ is daadwerkelijk begonnen. Dat betekent niet dat uitdagingen niet ergens 
anders vandaan komen. Conflicten in het Midden-Oosten leiden tot spanningen, tot in onze 
eigen wijken. De bevolkingsexplosie in Afrika heeft vergaande gevolgen voor Europa. Maar 
hoe dan ook: wat in en met Azië gebeurt, gaat de machtsverhoudingen sterker bepalen, in 



alle werelddelen en dus ook voor ons.11 We moeten daarom meer over en van Azië willen 
leren.12 

Ten tweede is het zaak te beseffen dat het hoogtepunt van de trans-Atlantische 
betrekkingen mogelijk achter ons ligt.13 De oorzaken liggen dieper dan de persoonlijke 
houding van de huidige Amerikaanse president. De betrekkingen tussen VS en Europa 
verliezen de centraliteit die ze decennialang hadden. Beide zijden zullen meer autonoom 
ingesteld raken. Dat ontkennen zou tot verkeerde inschattingen kunnen leiden, vooral aan 
Europese zijde. Graham Allison herinnert eraan dat het Amerikaanse beleid om Europese 
democratieën te verdedigen het resultaat was van de dreiging die de VS voor zichzelf zag 
uitgaan van de Sovjet-Unie: “Had there been no Soviet threat, there would have been no 
Marshall Plan and no NATO.”14 

Sommigen wijzen erop dat de fundamenten van Amerikaanse grand strategy niet zijn 
gewijzigd. Het kernconcept dat de VS de wereld moet leiden en de gezaghebbende macht 
moet zijn in Europa, de Perzische Golf en Oost-Azië, is nog niet opgegeven. Ook Trump 
benadrukt het belang van American primacy. De manier waarop hij die wil behouden is 
echter anders dan we gewend zijn. Een tweede ambtstermijn in combinatie met een 
externe schok kan veroorzaken dat Trump zich van foreign entanglements in Europa wil 
ontdoen.15 Amerikaans-Europese betrekkingen zijn intensief en de economieën vergaand 
geïntegreerd. Maar vergeleken bij de gloriedagen waarin het trans-Atlantisch partnerschap 
de Sovjet-Unie op de knieën dwong, zijn de huidige vooruitzichten sterk gematigd. 

Ten derde betekent dit dat Europeanen voortaan sterker zelf moeten kunnen opkomen voor 
hun belangen en hun veiligheid. Niet om zich van de VS te verwijderen, maar om zich tegen 
de onzekerheid over de toekomst van het Amerikaanse commitment in te dekken. 
Initiatieven als PESCO en het European Intervention Initiative wijzen in de juiste richting. 

Laatstgenoemde heeft ook als voordeel dat het Groot-Brittannië betrekt bij een Europees 
initiatief. Dit is, gezien het Britse militaire vermogen en niveau van veiligheidsdenken, 
verstandig.  

Of dit allemaal voldoende is, blijft de vraag. Het besef is noodzakelijk dat vermogen en 
middelen van Europa voorlopig beperkt blijven. Voor vergaande versterking van Europese 
defensie-inspanningen bestaat weinig publieke steun. Nakomen van de afspraken van de 
NAVO-top van Wales wordt al moeilijk, laat staan meer. Een voluntarist als Joschka Fischer 
bepleit een grote sprong voorwaarts naar Europese soevereiniteit en invloed op het 
wereldtoneel. Maar ook hij ziet het als een enorme uitdaging om dit te bereiken.16 Met 27 
landen tegelijk gaat het niet. En binnen alle landen die deze sprong zouden kunnen leiden 
staat vertrouwen in politiek, overheid en Europese instellingen onder druk.17 De 
legitimiteitsbasis is mogelijk te zwak. 

Uitgaand van beperkte middelen, zullen we voortdurend prioriteiten moeten stellen en 
scherpe keuzes moeten maken. De stabiliteit van de seam states rond Europa lijkt 
bijvoorbeeld van directer belang dan gebeurtenissen in vele verder weg gelegen landen. Er 
zijn ook allerlei conflicten en ontwikkelingen, die we vanuit Europa nauwelijks kunnen 
beïnvloeden. Het is zaak om dat te erkennen. 



Ten vierde: Europe needs to stop pretending that history is over. Een post-nationale wereld 
ontstaat niet en veel gangmakers van Europese samenwerking hebben dat ook nooit 
gepretendeerd. Leiders als Audenauer, De Gaulle, of De Gasperi waren geen van allen 
antinationaal. De EU is wellicht niet zozeer in de problemen omdat zij ‘te Europees’ is 
geworden, maar omdat haar leiders niet Europees genoeg denken, meent Walter Russell 
Mead. Hij zegt: “It is time for the continent to return to the tradition of realist politics that 
gave rise to its modern union in the first place.”18 Europese beleidselites moeten realistisch 
leren denken over hun omgeving, temeer omdat de meerpolige wereld een ruwere zal zijn.19 

Dat neemt tijd. Zoals Van Middelaar aangaf, is de EU-besluitvormingscultuur niet goed op de 
nieuwe situatie ingesteld. “Het overlegcircuit van de lidstaten is een zwakstroomsysteem 
dat niet is berekend op geopolitieke schokken”, zegt ook Paul Scheffer.20 Uit EU-Brussel 
zullen we het nieuwe denken dus niet zomaar kunnen ophalen. Paradoxaal genoeg zullen 
we, ook als de Amerikaanse eeuw ten einde loopt, de banden met Amerikaanse 
veiligheidspolitieke denkers moeten koesteren, alleen al om daarmee ons eigen Europese 
denken te versterken. 

Ten vijfde: vastklampen aan multilateralisme biedt onvoldoende uitweg. Een land als 
Nederland heeft onmiskenbaar belang bij mondiale multilaterale structuren en spelregels. 
Maar de multipolariteit die ontstaat is eerder conflictuelle dan coopérative van karakter.21 
Dat krijgt negatieve weerslag op de effectiviteit van multilaterale fora. De ‘liberale 
internationale ordening’ zoals die is opgebouwd vormde deels een weerslag van de macht 
van de VS. Met schuivende wereldverhoudingen is deze orde onvermijdelijk aan verandering 
onderhevig.22  

Tot slot  

De wereld lijkt inmiddels op een orkest zonder dirigent. Er zijn meer protagonisten dan 
partners. Weltunordnung betekent echter nog niet vanzelf chaos, voor wie zich op de 
nieuwe situatie instelt, betoogt de Duitse hoogleraar Carlo Masala.23 Over frictie tussen 
gevestigde en opkomende machten wordt druk gedebatteerd, maar oorlog tussen 
grootmachten verwacht hij niet: de risico’s zijn bekend en een “lange vrede” kan worden 
voortgezet. China beseft dat het de VS beter niet rechtstreeks uitdaagt. Het gaat eerder om 
onvoorspelbaarheid en onoverzichtelijkheid, die ons dwingt tot voortdurende alertheid. 
Samenwerkingsvormen zijn van nut, maar zullen met onzekerheid en complexiteit moeten 
kunnen omgaan. Onze waarden blijven van belang, maar we zullen een modus vivendi 
moeten vinden met tal van regeringen die dat anders zien. Ordening en stabiliteit 
bevorderen is mogelijk, voor wie realistische doelen nastreeft en beseft dat het niet altijd en 
overal werkt. 

Dit impliceert een opdracht voor de Nederlandse diplomatie. We moeten bedenken of we 
bij een Europese avant-garde willen horen, die in de wereld een strategische rol wil spelen. 
Of dat we voor Europa of Nederland geen nadrukkelijke rol zien weggelegd en beter deze 
kat nog uit de boom kijken. Ten minste zullen we ons niet uit elkaar moeten laten spelen. 
We zullen voortdurend moeten bezien en beredeneren waar onze belangen liggen, kansen 
voor beleid, mogelijkheden voor beïnvloeding en beperkingen voor nader handelen. In de 
wetenschap dat voortdurende verschuiving voorlopig de norm is. 



Caspar Veldkamp was afgelopen jaren achtereenvolgens ambassadeur in Israël en 
Griekenland. Hij schreef dit stuk op persoonlijke titel, ter voorbereiding op ee n cursus 
aan het NATO Defence College .  

Wilt u reageren? Mail de redactie: redactie@atlcom.nl.  
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