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waarom Amerika niet alleen de eerste echte wereldwijde supermacht is,
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9 Voorwoord
Voorwoord
van Hans-Dietrich Genscher
Iedereen die zich bezighoudt met de internationale politiek, ziet in
Zbigniew Brzezinski een scherpzinnige analist en die als
veiligheidsadviseur van president Carter 1977-1980 bekend was. Wie
hem in nauwere samenwerking als gesprekspartner heeft leren kennen,
weet dat hij altijd buitenlands beleid als een intellectuele uitdaging
beschouwt. In tal van boeken en artikelen heeft Zbigniew Brzezinski zich
in stimulerende, soms provocerende termen uitgelaten, die regelmatig
brede respons gevonden hebben. Dit is ook in dit nieuwe boek "De
enige wereldmacht, Amerika's strategie van overheersing" te
verwachten. Na het einde van de bipolariteit van de Koude Oorlog,
worden we geconfronteerd met nieuwe wereldwijde uitdagingen. Het
gaat om de vraag een stabiele wereldorde in het tijdperk van
globalisering te creëren. En het gaat om de vraag wat we moeten doen
om dit doel te bereiken. Veel hangt af van Amerika, onze belangrijkste
bondgenoot. Zbigniew Brzezinski geeft met zijn boek een Amerikaans
antwoord, wat tot nadenken stemt, maar ook een weerwoord zal
opleveren. De auteur gaat uit van de stelling dat de VS de laatst
overgebleven supermacht is na het einde van de Koude Oorlog, en
kenmerkt de Amerikaanse suprematie als de "hegemonie van een nieuw
type." In feite, baseert Amerika haar wereld-suprematie niet - op
imperiale onderwerping van kleinere staten of uitsluitend op haar

geweldige militaire macht - zoals in vorige wereldmacht-tijdperken het
geval was.
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Even belangrijk als zijn militaire macht, is de dynamiek van de
economie, het technologische innovatie-potentieel en - de vaak
vergeten - schijnbaar onweerstaanbare aantrekkingskracht van de
'American way of life ". Op basis hiervan is het de VS gelukt om na de
Tweede Wereldoorlog een internationaal systeem op te zetten, dat sterk
wordt beïnvloed door Amerikaanse ideeën: De idealen van democratie
en eerbiediging van de mensenrechten, collectieve veiligheidssystemen
zoals de NATO en regionale samenwerking. Niet het nastreven van de
wereldwijde monopolie, maar de samenwerking met andere staten en
groepen van staten in het belang van mondiale stabiliteit komt volgens
Zbigniew Brzezinski overeen met het zelfbeeld van Amerika als een
democratische macht. De auteur maakt geen geheim van zijn
overtuiging dat de globale US aanwezigheid niet alleen Amerika dient
maar ook in het mondiale belang is. Dit onderzoek kan ook typerend zijn
voor zowel de buitenlandse politiek zelve als de typisch Amerikaanse
melange van idealisme en belangenbeleid weerspiegelen. Maar ze is
daarom niet minder juist. De Europese ervaring van deze eeuw hebben
dit bevestigd - zowel de goede als de slechte. In het licht van de nieuwe
mondiale uitdagingen - honger en armoede, de snelheid van de
bevolkingsexplosie, de bedreiging van onze natuurlijke bronnen van
bestaan, de proliferatie van massavernietigingswapens - meer dan ooit,
staat president Clinton's opmerking over Amerika als de "onmisbare"
natie. Het omgekeerd is ook waar: Amerika alleen kan deze uitdagingen
niet overwinnen. Van cruciaal belang voor de toekomst van de
Amerikaanse buitenlandse politiek is Zbigniew Brzezinski's aanpak van
"Eurazië" van de ruimte van Lissabon tot Vladivostok - en hier ligt de
originaliteit van zijn aanpak. Amerika zal, om zijn wereldmacht te
behouden, haar volle aandacht op dit gebied moeten blijven richten.
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Hier woont 75 procent van de Wereldbevolking. Hier ligt het grootste
deel van wereld's natuurlijke hulpbronnen, met inbegrip van de
energiebronnen, en hier wordt ongeveer 60 procent van het mondiale
bruto binnenlands product verdiend. De ruimte van Lissabon naar
Vladivostok dus, onderscheidt de toekomstige bestemming van

Amerika. Haar doel moet zijn de politieke en economische ontwikkeling
van Eurazië vorm te geven en de geest van een anti-Amerikaanse
alliantie van Euro-Aziatische staten te verhinderen. Zbigniew
Brzezinski's conclusie is een nadrukkelijk pleidooi tegen een nieuw
Amerikaans isolationisme, tegen de terugtrekking uit Europa en andere
gebieden in de wereld. Tegelijkertijd echter, maakt hij ook duidelijk:
Imperiaal vertoon van macht voor eigen belang niet vanzelfsprekend zijn
voor de Amerikaanse democratie. Doelstelling van een globale
Amerikaanse strategie moet een geïnstitutionaliseerde mondiale
samenwerking zijn, gebaseerd op echte partnerschappen met Amerika,
vooral met een uitgebreide Europese Unie, met een democratisch
Rusland, met China en India als de grootste democratie ter wereld.
Hoewel Brzezinski voor een groot deel over de economische
Amerikaans overheersing spreekt: Hij kent de grenzen van de
Amerikaanse macht en ook daarom: De concentratie van mondiale
macht in de handen van één staat in het tijdperk van globalisering wordt
steeds minder eigentijds. Niet voor niets, spreekt hij daarom over de
Verenigde Staten als de "ultieme" supermacht - dat wil zeggen:
Waarschijnlijk niet de eeuwige. Voor de toekomst van het buitenlandse
politieke beleid geldt voor de auteur dat Europa een natuurlijke
bondgenoot van de VS is. Bij een altijd nauw transatlantisch
bondgenootschap, de geleidelijke eenmaking van Europa en in de
uitbreiding van de Europese Unie liggen de vitale belangen van
Amerika. Dit betekent ook dat Amerika Europa als gelijkwaardige
partner accepteert en bereid moet zijn om de collectieve
verantwoordelijkheid voor collectieve beslissingen te accepteren.
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Men kan alleen maar hopen dat de erkenning van die gelijkwaardigheid
van Europa in het Amerikaanse denken doordringt. Een goed
functionerende trans-Atlantische partnerschap vereist een politiek en
economisch verenigd-, effectief Europa op basis van de Duits-Franse
vriendschap. Daarom pleit Zbigniew Brzezinski voor een sterkere
betrokkenheid van Amerika in het bewerkstelligen van een grotere
Europese Unie met de landen van Midden- en Zuidoost-Europa.
Stabiliteit op de Euro-Aziatische continent kan alleen met en niet zonder
Rusland bereikt worden, laat staan tegen Rusland. Daarom spreekt
Brzezinski zich voor een alles omvattend partnerschap tussen het
Westen en een democratisch Rusland uit. U moet het grootste land op
aarde de mogelijkheid geven mee te werken aan tot een totstandkoming

van een rechtvaardige en duurzame vredesregeling in de gebieden van
Vancouver tot Vladivostok, waarbij we de andere satellietstaten van de
voormalige Sovjet-Unie niet vergeten. In de zin van een "geopolitiek
pluralisme" wordt het Westen daarom opgeroepen de politieke en
economische ontwikkeling van al deze landen tot een democratie, een
rechtsstaat en een markteconomie te bevorderen. Geopolitieke
pluralisme vereist volgens Zbigniew Brzezinski een alles omvattende
dialoog van Amerika met China. Dit is net zo gerechtvaardigd als een
duidelijke afwijzing van elke - tot mislukken gedoemde poging - om het
land met de grootste bevolking te beteugelen, of zelfs willen isoleren. In
tegenstelling tot sommige voorvechters van een beleid van "indammen
van China" in de Verenigde Staten, ziet Brzezinski China als een
natuurlijke bondgenoot van Amerika. Hoe dan ook: China is nog steeds
geen wereldmacht; haar grootte en haar enorme
ontwikkelingsperspectieven maken het slechts een "global player". Er is
daarom nu veel te zeggen voor Zbigniew Brzezinski's suggestie; Na de
toetreding van Rusland tot de G7 is er ook plaats voor om China bij de
groep van leidende industrielanden te betrekken.
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Er dient aandacht te worden besteed aan het toekomstige voorstel om
een Trans-Euro-Aziatische veiligheidssysteem te creëren die de NATO,
de OVSE, Rusland, India, China en Japan omvat. Het boek van
Zbigniew Brzezinski is - hoe kan het ook anders - in sommige opzichten
een zeer Amerikaanse reactie op de vraag van de toekomstige
wereldorde. Zeker zullen niet al zijn stellingen instemming vinden.
Sommige lezers kunnen zich aan terminologie van de auteur storen die
op vele manieren aan het machtsdenken en politiek-evenwicht-denken
van de 19de en begin 20ste eeuw herinnert. Ook zou men kunnen
stellen dat de demonstratieve vraag naar een permanente Amerikaanse
economische overheersing zou kunnen leiden tot een versterking van
de anti-Amerikaanse tendensen in de Euro-Aziatische regio.
Geschiedenis biedt voldoende voorbeelden waarin een machtsstreven
een tegenmacht oproept. Men zou dan precies het tegenovergestelde
bereiken van wat Zbigniew Brzezinski voor Amerika nastreeft. Toch zou
het een gevaarlijke illusie zijn om te geloven dat een stabiliteit in Europa
een permanent karakter kan krijgen zonder de garanties van de VS.
Evenmin is dit doel door Europa zelf te realiseren. Zeker roepen een
aantal recente (1997) Amerikaanse besluiten de vraag op of men
Europa accepteert als een gelijkwaardige partner. Vaak is een dergelijke

verstandhouding de invulling van een vacuüm wat door Europa zelve
veroorzaakt is. Europeanen moeten zich afvragen waarom steeds weer
de vraag of het echt "te veel Amerika" is of nog liever "te weinig Europa".
Het boek van Zbigniew Brzezinski is dan ook een oproep aan de
Europeanen om duidelijkheid te verschaffen over hun bijdrage aan de
toekomstige wereldorde en hun vastberadenheid. Naar zijn pleidooi om
de ruimte van Lissabon tot Vladivostok beschouwen als een eenheid,
dienen wij allemaal te luisteren, i.p.v. naar mensen die zelfs op de dag
van vandaag, geloven in een Europa met termen van grenzen.
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In deze tijd van globalisering is het niet meer van deze tijd om aan
nieuwe grenzen te denken. Slechts een intensievere samenwerking
tussen de staten van Vancouver tot Vladivostok kan permanente
veiligheid, welvaart en stabiliteit garanderen. Het boek van Zbigniew
Brzezinski zal ongetwijfeld een belangrijke rol spelen in de discussie
over de structuur van een toekomstige duurzame en rechtvaardige
wereldorde. Dit kan alleen het gebod van duurzaamheid en
gerechtigheid vervullen wanneer het gebaseerd is op de gelijke
samenleven van volkeren en de gelijkberechtigde en mondiale
samenwerking tussen de regio's van de wereld. Tijdens de bouw van de
nieuwe wereldorde mogen de fouten niet worden herhaald die in de
vorm van nationaal suprematie nastreven aan het einde van de 19de en
de eerste helft van de 20e eeuw in Europa de wereld door elkaar
geschud heeft. De naleving van de verdragen van de Verenigde
Naties inzake mensenrechten zal een belangrijke rol spelen. De
geschiedenis maakt geen pauze en komt ook niet aan zijn einde. Het
boek van Zbigniew Brzezinski's bewustzijn spreekt over de omvang van
de uitdagingen waarvoor we nu staan, en tevens de wil om deze
geestelijk en politiek aan te pakken. Je kunt niet zeggen dat deze
houding onder ons wijd verbreid is. Des te meer is dit stimulerende boek
van Zbigniew Brzezinski een wens van de vele oplettende lezers in
Duitsland.

15 Inleiding
INLEIDING
Supermacht-politiek
Sinds het begin van de intercontinentale overkoepelende politieke
betrekkingen, ongeveer vijfhonderd jaar geleden, heeft Eurazië altijd het

centrum van de macht in de wereld gehad. Op verschillende tijdstippen
drongen volkeren die dit deel van de Aarde - meestal van zijn westelijke
Europese periferie - andere delen van de wereld binnen om het te
onderwerpen aan hun heerschappij. Het gaf enkele Euro-Aziatische
staten de rang van een wereldmacht en profiteerden van deze
voorrechten. In het laatste decennium van de 20ste eeuw, is de situatie
in de wereld ingrijpende veranderingen ondergaan. Voor het eerst in de
geschiedenis trad een niet-Euro-Aziatische staat niet alleen als de
scheidsrechter op voor de Euro-Aziatische machtsverhoudingen, maar
kwam ook als superieure wereldmacht naar voren. Met het falen en de
ineenstorting van de Sovjet-Unie promoveerde dit land van het westelijk
halfrond, namelijk de Verenigde Staten, tot de enige en eigenlijk als
eerste echte wereldwijde macht. Eurasia echter, heeft dus zijn
geopolitieke belang in ieder geval verloren. In de westelijke grenszone Europa - manifesteert zich een groot deel van de politieke en
economische macht in de wereld; het oosten van het continent - Azië
dus - is sinds enige tijd uitgegroeid tot een belangrijk centrum van de
economische groei voor een bepaalde tijd en het verkrijgen van politieke
invloed. De mate waarin de VS zijn wereldwijde suprematie kan
waarmaken hangt af van in hoeverre het toegewijde Amerika wereldwijd
de complexe machtsverhoudingen op het Euro-Aziatische continent op
orde heeft - en of het de opkomst van een dominante rivaliserende
macht kan worden voorkomen.
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Bijgevolg moet de Amerikaanse buitenlandse politiek het geopolitieke
aspect van de nieuw gecreëerde positie in het oog houden alsmede zijn
invloed in Eurazië behouden, zodat een stabiel continentaal evenwicht
ontstaat met de Verenigde Staten als een politiek scheidsrechter.
Eurasia blijft dus het schaakbord waarop de strijd om de
wereldheerschappij zal spelen. Het was pas in 1940, dat twee
aspirant wereldmachten, Adolf Hitler en Jozef Stalin, hadden
afgesproken (tijdens geheime onderhandelingen in november van dat
jaar) dat Amerika van Eurazië weg zal moeten worden gehouden.
Beiden was het duidelijk dat hun wereldplannen zouden worden
gedwarsboomd, als Amerika op het Euro-Aziatische continent vaste voet
zou krijgen. Beiden waren unaniem van mening dat Eurazië het centrum
was van de wereld. En dus degene die Eurazië domineert beheerst de
wereld. Een halve eeuw later, rijst de vraag opnieuw: Zal Amerika's
dominantie in Eurazië permanent zijn, en tot welke doeleinden kan ze

worden gebruikt? Amerikaanse politiek moet uiteindelijk worden
gedragen door de visie naar een betere wereld: Een visie ontwikkelen,
in overeenstemming met de lange termijn trends en de fundamentele
belangen van de mensheid op basis van een effectieve samenwerking
van de wereldwijde gemeenschap. Maar voordat het zover is, geldt het
gebod geen Euro-Aziatische uitdager te laten ontstaan die het EuroAziatische continent onder zijn heerschappij een bedreiging kan laten
vormen voor Amerika. Het doel van dit boek is, met betrekking tot
Eurazië, een uitgebreide en omvattende geo-strategie te ontwikkelen.
Zbigniew Brzezinski
Washington, DC.
in april 1997
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Een nieuw type Hegemonie
Hegemonie is zo oud als de mensheid. Echter, de huidige Amerikaanse
werelddominantie verschilt van alle voorgaande historische voorbeelden
door hun plotselinge opkomst, haar wereldwijde omvang en de wijze
waarop ze wordt toegepast. Als gevolg van de dynamiek van de
internationale processen heeft Amerika zich in de loop één eeuw
verandert van een relatief geïsoleerd land op het westelijk halfrond naar
een staat van ongekende expansie en ongekende kracht.
De korte weg naar de wereldheerschappij
De Spaans-Amerikaanse Oorlog in 1898 was de eerste
veroveringsoorlog, die VS naar het buitenland heeft geleid. Deze had
een stuwkracht voor de Amerikaanse macht tot ver buiten Hawaï en de
Filippijnen in de Stille Oceaan tot gevolg. Rond de eeuwwisseling
ontwikkelde Amerikaanse militaire strategen ijverig theorieën om de
macht over twee oceanen te laten uitdijen, en de US Navy in staat te
stellen de dominante rol van Groot-Brittannië over de oceanen te
betwisten.

18 Een nieuw type Hegemonie
Met de bouw van het Panamakanaal, die zowel de heerschappij over de
Atlantische Oceaan als de Stille Oceaan vergemakkelijkte, bevestigden

de Verenigde Staten hun aanspraken op een speciale status. Dit als de
enige veiligheidsgarantie van het westelijk halfrond dat ze al in de
Monroe Doctrine, begin van de eeuw, aangekondigd en gerechtvaardigd
hadden in de nasleep van het Amerika's vermeende "manifeste lot". De
basis voor Amerika's groeiende geopolitieke ambities is door de snelle
industrialisatie van de nationale economie gelegd. Bij het uitbreken van
de Eerste Wereldoorlog, vertegenwoordigde de groeiende Amerikaanse
economische macht ongeveer een derde van de wereldwijde BNP en
het Verenigd Koninkrijk had de rang van een toonaangevende
industriële macht. Deze opmerkelijke economische groei werd
vergemakkelijkt door de experimentele en innovatie- cultuur. Amerika's
politieke instellingen en de vrije markteconomie openden voor de
ambitieuzen en hemelbestormende uitvinders ongekende
mogelijkheden, omdat er geen agrarische privileges en rigide sociale
hiërarchieën bestonden die het verwerkelijken van hun persoonlijke
dromen konden verhinderen. Kortom, het culturele klimaat in de VS was
bevorderlijk voor de economische groei op een unieke manier;
Daarnaast trok de nationale cultuur de meest getalenteerde mensen uit
Europa en maakte dankzij hun integratie-effect de uitbreiding van de
nationale macht mogelijk. De Eerste Wereldoorlog bood de eerste kans
voor een massale inzet van de Amerikaanse militaire macht in Europa.
Een tot dan toe tamelijk geïsoleerd land had onmiddellijk meerdere
sterke troepencontingenten nodig aan de overkant van de Atlantische
Oceaan - een overzeese militaire expeditie, want het was nog nooit
eerder in deze grootte gezien en in deze mate manifest geweest, zodat
de USA nu een nieuwe belangrijke speler op het internationale podium
kon worden.
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Niet minder belangrijk is dat de Oorlog, de VS ook naar hun eerste grote
diplomatieke inspanning bewoog in de zoektocht naar een oplossing
van de internationale problemen in Europa en de Amerikaanse principes
in het spel te brengen. Het beroemde Veertien-Punten-plan van
Woodrow Wilson's symboliseert in zekere mate de introductie van het
idealistische Amerikaanse gedachtegoed in de Euro-Aziatische
geopolitiek. (15 jaar daarvoor, had de VS een leidende rol gespeeld bij
de afwikkeling van een verre-Oosten-conflict tussen Rusland en Japan
en ook daardoor hun toenemende internationale gewicht laten gelden.)
De versmelting van het Amerikaanse idealisme met de Amerikaanse
macht kwam op internationaal niveau volop tot bloei. Strikt genomen,

was echter de eerste Wereldoorlog, overwegend een Europees conflict,
en geen wereldoorlog. Maar zijn zelfdestructieve karakter markeerde het
begin van het einde van de politieke, economische en culturele
dominantie tussen Europa en de rest van de wereld. Tijdens de oorlog,
kon geen van de Europese mogendheden de beslissing afdwingen totdat een stijgende niet-Europese supermacht Amerika zich in het
conflict ging mengen. Daarna zou Europa steeds meer moeten inboeten
in zijn actieve rol en het bepalen van de internationale politiek. Deze
korte exploitatie van wereldwijd leiderschap had geen blijvende
aanwezigheid van de VS op het internationale toneel als resultaat. In
plaats daarvan, trok Amerika zich snel terug in een zelfvoorzienend
mengsel van isolationisme en idealisme. Hoewel in de midden 20-er
jaren en begin 30-er totalitaire regimes aan terrein wonnen op het
Europese continent, volharde Amerika, die op de 2 wereldzeeën over
een slagvaardige vloot beschikte die t.o.v. de Britse marine duidelijk
superieur was, in zijn neutrale houding.

20 De enige wereldmacht.
De Amerikanen gaven er de voorkeur aan om gebeurtenissen in de
wereld als toeschouwer te volgen. In lijn van het nationale
veiligheidsconcept, dat is gebaseerd op de mening dat Amerika een
continentaal eiland is, richtte het zich strategisch op kustbescherming.
Vanwege deze smalle nationale reikwijdte, toonde de Amerikaanse
politiek weinig belangstelling voor internationale of mondiale factoren.
Belangrijke spelers op het internationale toneel waren nog steeds de
Europese machten en in toenemende mate Japan. Het Europese
tijdperk kwam in de wereldgeschiedenis tijdens de Tweede
Wereldoorlog, wat eigenlijk de eerste echte "wereldoorlog" was,
definitief ten einde. Op 3 continenten en 2 oceanen gelijktijdig
uitgevochten, kwam haar wereldwijde omvang bijna op een symbolische
manier aan het licht, toen de Britse en Japanse soldaten duizenden
mijlen van huis op de grens tussen India en Birma hevige gevechten
leverden. Europa en Azië waren één slagveld geworden. Was de oorlog
geëindigd met een duidelijke overwinning voor nazi-Duitsland, dan was
daar misschien een Europese macht uit voortgekomen met een
wereldwijd overwicht. (Een overwinning voor Japan in de Stille Oceaan
zou Nippon een dominante rol in het Verre Oosten hebben gegeven,
maar naar alle waarschijnlijkheid zou het nog steeds slechts een
regionale hegemonie vormen.) In plaats daarvan, werd het een
nederlaag voor Duitsland, die voor het grootste deel door de twee niet-

Europese winnaars, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, werd
bezegeld. Nu claimden zij, nadat Europa in haar streven naar de
wereldmacht had gefaald, aanspraken op de wereldheerschappij. De
volgende vijftig jaar werden overschaduwd door de VS-Sovjet rivaliteit
voor wereldwijde suprematie.
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In velerlei opzichten is het conflict tussen de Verenigde Staten en de
Sovjet-Unie opgelost door de favoriete theorieën van de geopolitiek: Het
stelde dat een toonaangevende zeemacht die zowel de Atlantische
Oceaan als de Stille Oceaan beheersen, en een toonaangevende
landmacht die een dominante rol op het Euro-Aziatische kerngebied
speelt. ( het Chinees-Sovjet-blok omvat een gebied die opvallend aan
de uitbreiding van het Mongoolse Rijk herinnert.) De geopolitieke
dimensie kon niet duidelijker zijn: Noord-Amerika versus Eurazië, en de
wereld stond op het spel. De winnaar zou echt de hele wereld
domineren. Elk van de twee tegenstanders voerde over de hele wereld
campagne voor hun ideologie, die in hun ogen de nodige inspanningen
rechtvaardigden. En dat versterkte hun geloof in de onvermijdelijke
overwinning. De twee tegenstanders waren onbetwist in hun
invloedssfeer - op globale overheersing in imperiaal Europa, waarbij er
niemand er ooit in geslaagd is de suprematie over de ander te krijgen.
Om zijn invloed te consolideren op de toenmalige vazallen en
schatplichtigen, zette beide tegenstanders hun wereldbeschouwing in
op een manier die aan godsdienstoorlogen doet herinneren. Het
geopolitieke kader gaf een ongekende machtsstrijd weer tussen de met
elkaar concurrerende dogma's. Een werkelijk uniek karakter kreeg deze
strijd door de extra factor van wereldpolitiek. De komst van nucleaire
wapens betekende dat een directe, conventionele oorlog tussen de twee
belangrijkste tegenpartijen niet alleen hun wederzijdse vernietiging
inhield, maar ook dodelijke gevolgen zou hebben gehad voor een
aanzienlijk deel van de mensheid. De intensiteit van het conflict nodigde
de twee tegenstanders tegelijk tot een buitengewone zelfbeheersing uit.
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Het geopolitieke
conflict werd vooral
aan de randen van
het Euro-Aziatische
continent
uitgevochten. De
Chinees-Sovjetblok had het
meeste van de
Euro-Aziatische
landmassa onder
controle, maar niet
hun randgebieden.
Noord Amerika kon
zich zowel aan de
westkust als die van het Verre Oosten vestigen. De verdediging van
deze continentale bruggenhoofden (die op de westelijke "front" door de
blokkade van Berlijn en in het oosten werd duidelijk tijdens de
Koreaanse Oorlog) was dus de eerste strategische test in de strijd, en
gingen later als de Koude Oorlog de geschiedenis in. In haar laatste
fase verscheen op de Euro-Aziatische landkaart een derde Zuidverdedigings- "front" - (zie kaart). De Sovjet-invasie in Afghanistan eiste
van de Verenigde Staten onmiddellijk een tweeledige reactie: 1) Directe
steun aan het Afghaanse verzet ter plaatse en daarmee het Sovjet-leger
bezighouden, en 2) een enorme toename van de Amerikaanse militaire
aanwezigheid in de Perzische Golf als afschrikmiddel tegen elke
verdere zuidwaartse opmars van de Sovjet-macht.
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Evenals de veiligheidsbelangen in het Westen en oosten van Eurazië,
verplichtte de USA zich om de regio van de Perzische Golf te
verdedigen. Het succesvolle indammen van de inspanningen van het
Euro-Aziatische blok door de Amerikanen, om het hele continent onder
zijn controle te krijgen - tot het laatst schuwden beide zijden van een
militaire botsing uit angst voor een nucleaire oorlog - betekende dat de
wedstrijd uiteindelijk werd beslist door niet-militaire middelen nl.:
Politieke energie, ideologische flexibiliteit, economische dynamiek en
culturele aantrekkelijkheid gaven uiteindelijk de doorslag. Terwijl de door
Amerika geleide coalitie in staat was om hun eenheid te bewaren, brak

het Chinees-Sovjet-machtsblok in minder dan twee decennia. Dit was
niet op de laatste plaats toe te schrijven aan het hiërarchische
dogmatische coalitiekarakter van het communistische kamp - die
tegelijkertijd kwetsbaar was - maar ook aan de grotere flexibiliteit van
de democratische coalitie. Nogmaals, dit was gebaseerd op gedeelde
waarden, maar zonder programmatische definitie. Het communistische
kamp was echter dogmatisch op het behoud van de zuivere leer en de
uitleg daarvan door slechts één centrale autoriteit. De belangrijkste
vazallen van Amerika waren ook significant zwakker dan de VS, terwijl
men de Sovjet-Unie en China niet voor onbepaalde tijd als een
derderangs macht kon behandelen. Beslissend voor de uitkomst van de
Koude Oorlog was het feit dat in economisch en technologisch opzicht
de Amerikaanse kant dynamischer is. De Sovjet-Unie daarentegen
stagneerde geleidelijk en kon noch de economische groei, noch de
militaire technologie van de andere kant effectief bijhouden.
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De economische achteruitgang veroorzaakte opnieuw de ideologische
demoralisatie. In feite bedekte de Sovjet militaire macht - de angst dat
ze in het westen zouden opgaan - een lange tijd een onevenwichtige
situatie tussen de twee rivalen. Amerika was gewoon veel rijker,
technologisch veel flexibeler, meer ontwikkeld op militair gebied en
innovatiever en creatiever van vorm door zijn bedrijfsvorm en
aantrekkingskracht. Ondertussen verlamde het creatieve potentieel van
de Sovjet-Unie door ideologische beperkingen; ze lieten het systeem
verstarren zodanig dat de economie altijd inefficiënt functioneerde en
technologisch gezien steeds minder concurrerend werd. Zolang er aan
geen beide kanten een verwoestende oorlog zou uitbreken, zou de
langdurige wedstrijd uiteindelijk in het voordeel van Amerika beslist
worden. De uitkomst werd daarom door een niet onbelangrijk deel van
culturele factoren bepaald. In grote lijnen maakte de door Amerika
geleide coalitie veel kenmerken van zijn politieke en maatschappelijke
cultuur zich eigen. De twee belangrijkste bondgenoten van de VS op de
westelijke of oostelijke rand van het Euro-Aziatische continent, Duitsland
en Japan herstelde economisch en hadden voor alle Amerikaanse
dingen een bijna onbeperkte bewondering. Wijd en zijd zag men in de
VS het symbool en de garantie voor de toekomst, een samenleving die
bewondering verdient en dient te worden nagebootst. In tegenstelling
werd Rusland veracht door de meeste van zijn Centraal-Europese
vazallen en des te meer werd zijn belangrijkste en altijd arrogant

voorkomende oostelijke bondgenoot China cultureel veracht. De
Centrale Europeanen voelden zich onder de Russische overheersing
van hun filosofische en culturele thuisland van West-Europa en de
westerse christelijke traditie, geïsoleerd. Erger nog, zij voelden zich
overheerst door een volk die de Centraal-Europeanen cultureel
onderbedeelde.
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De Chinezen, voor wie de naam Rusland "hongerig land" betekent,
staken hun minachting niet onder stoelen of banken. Hoewel ze de door
Moskou vermeende algemene toepasbaarheid van het Sovjet-model in
eerste instantie alleen in het geheim bestreden hadden, stelden zij
binnen 1 decennium na de communistische revolutie van Moskou het
ideologische leiderschap ter discussie, en ze waren niet bang om hun
traditionele minachting voor de barbaarse buren in het noorden te uiten.
Ten slotte wees in de Sovjet-Unie 50 procent van de bevolking, die geen
Russen waren, de regels van Moskou af. In de loop van geleidelijke
politieke bewustwording van het niet-Russische deel van de bevolking
zoals Oekraïners, Georgiërs, Armeniërs en Azeri, die de Sovjet-macht
als een vorm van imperialistische overheersing van hun volk zagen,
voelden zich cultureel zeker niet minderwaardig. In Centraal-Azië
kunnen het minder uitgesproken nationale aspiraties zijn geweest, maar
geleidelijk aan groeide het bewustzijn van de islamitische identiteit, die
werd versterkt door de kennis over de progressie van de lokale
bevolking in de gekolonialiseerde wereld. Zoals zoveel wereldrijken,
brak de Sovjet-Unie uiteindelijk en raakte in verval: Niet zo zeer als
slachtoffer van een directe militaire nederlaag maar meer door de
economische en sociale spanningen versnelde desintegratie. De
waarnemingen van de echte politieke wetenschappers bevestigden hun
lot: Wereldrijken zijn van naturen politiek instabiel, omdat
ondergeschikte eenheden bijna altijd streven naar meer autonomie en
gebruiken bijna altijd contra-elites in dergelijke eenheden elke
gelegenheid benutten om meer autonomie te verlangen
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In die zin, storten wereldrijken niet uit zichzelf in, maar ze vallen uit
elkaar, meestal zeer traag, maar soms zeer snel.(1)

De enige wereldmacht
De ineenstorting van hun rivalen plaatste de Verenigde Staten in een
uitzonderlijke situatie. Ze waren gelijktijdig de eerste en enige echte
wereldmacht. En toch doet de wereldwijde suprematie van Amerika in
sommige opzichten denken aan eerdere wereldrijken, ongeacht hun
beperkte expansie. Deze rijken baseerden hun macht op een hiërarchie
van vazalstaten, schatplichtige-staten, provincies, protectoraten en
kolonies; de volkeren die hun grenzen betwistten beschouwden zij
gewoonlijk als barbaren. Tot op zekere hoogte kunnen deze
anachronistische begrippen worden toegepast op een aantal staten die
zich op dit moment binnen het Amerikaanse spoor bevinden. Zoals in
het verleden is de imperiale macht van Amerika grotendeels op zijn
superieure organisatie gebaseerd alsmede en het vermogen enorme
economische middelen en technologische bronnen onmiddellijk voor
militaire doeleinden in te zetten, welke niet nauwkeurig te bepalen zijn,
maar tevens op de de significante culturele charme van de "American
way of life", de dynamiek, de inherente competitieve geest van de
leidende krachten in de samenleving en de politiek. Ook eerdere
wereldrijken hadden deze kenmerken. Wat dat betreft valt als eerste
Rome mij te binnen. Over een periode van ongeveer twee en een halve
eeuw werd het grondgebied geleidelijk uitgebreid naar het noorden,
daarna naar het westen en zuid-oosten en domineerde de gehele kust
van de Middellandse Zee.
(1) Donald Puchala. "The history of the future of international relations" Ethics and international affairs. 8
(1994), p. 183e
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De grootste
geografische
omvang van het rijk
werd bereikt rond
het jaar 211 n. Chr.
(Zie kaart op deze
pagina). Het
Romeinse Rijk had
een gecentraliseerd
staatssysteem met
een
zelfvoorzienende
economie. Met een
hoog ontwikkeld
systeem van
politieke en
economische organisatie, die de keizerlijke macht doordacht en gericht
uitgeoefende. Een op strategische uitgangspunten gebaseerde, van de
hoofdstad uitgaande netwerk van wegen en scheepvaartroutes - die in
het geval van een ernstige dreiging - een snelle verplaatsing van de in
diverse vazalstaten gestationeerde Romeinse legioenen mogelijk
maakten.
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Op het hoogtepunt van zijn macht, telden de in het buitenlands
gelegerde Romeinse legioenen niet minder dan 300.000 man - die
dankzij een overwicht in tactiek en bewapening alsmede de
mogelijkheden van de centra relatief snel opnieuw gegroepeerd konden
worden om nog dodelijker te worden. (Het is verbazingwekkend als je
bedenkt dat de over wezenlijk meer bevolking beschikkende
supermacht Amerika in 1996, de buitenste regionen van haar
invloedssfeer met 296.000 in Europa gestationeerde beroepssoldaten
beschermde.) De keizerlijke macht van Rome was gebaseerd op een
belangrijke psychologische feit: "Civis Romanus cum" - Ik ben een
Romeins burger - was tot op zekere hoogte een eretitel, reden om trots
op te zijn, en voor velen een verheven doel. Immers, zelfs voor degenen
die geen geboren Romeinen waren, was de status van een Romeins
burger te zijn een uitdrukking van culturele superioriteit, die het
imperiale zendelingenbewustzijn rechtvaardigde. Zij legitimeerde niet

alleen de macht van Rome, maar voedde ook bij haar onderdanen de
wens om in de koninkrijk-structuur opgenomen en geassimileerd te zijn.
Daarmee werd de ondersteuning van de heersers als vanzelfsprekend
gezien, en werd van de overheersten verwacht de culturele superioriteit
van de keizerlijke macht te erkennen en voor lief nemen. Dit uitstekende
en in wezen onbetwiste imperium hield ongeveer driehonderd jaar
stand. Behalve het uitdagende en naburige Carthago en aan de
oostelijke rand Parthia, was de wereld buiten de Romeinse grenzen
grotendeels onbeschaafd, slecht georganiseerd, veelal in inferieure
staat en cultureel duidelijke ondergeschikt en slechts sporadisch tot
aanvallen in staat. Zolang het imperium haar binnenlandse politieke
energie en eenheid kon behouden, ontstond er aan de buitenkant geen
serieus te nemen concurrerende macht. De uiteindelijk volledige
desintegratie van het Romeinse Rijk is in wezen aan drie factoren te
wijten:
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Ten eerste, het rijk werd te groot om te worden geregeerd vanuit één
centrum, en de verdeling in een westelijke en een oostelijke helft
doorbrak automatisch het monopolie van haar macht. Ten tweede, de
langdurige periode van keizerlijke hoogmoed bracht tegelijkertijd een
cultureel hedonisme die de politieke elite geleidelijk aan de keizerlijke
grandeur ontnam. Ten derde, de aanhoudende inflatie ondermijnde het
vermogen van het systeem, om zonder sociale offers waartoe burgers
niet langer meer bereid waren, overeind te blijven. De interactie van
cultureel verval, politieke verdeeldheid en de inflatie maakte Rome zelfs
weerloos tegen de barbaren in de onmiddellijke omgeving. Naar huidige
maatstaven was Rome geen echte wereldmacht, maar een regionale
macht. Maar gezien het feit dat er op dat moment geen relatie tussen de
verschillende continenten van de aarde bestond, was haar regionale
macht onafhankelijk en in zichzelf gesloten, zonder onmiddellijke of zelfs
verre tegenstanders. Het Romeinse Rijk was dus een wereld op
zichzelf, en haar hoog ontwikkelde politieke organisatie en haar
culturele superioriteit maakte het een voorloper van de latere regelstructuur van een nog groter geografisch gebied. Toch was het
Romeinse Rijk niet uniek in zijn tijd. Het Romeinse- en het Chinese Rijk
ontstonden bijna in dezelfde periode, hoewel niemand van het bestaan
van de ander kennis droeg. In het jaar 221 v. Chr. (Op het moment van
de Punische oorlogen tussen Rome en Carthago) nadat Qin de
bestaande zeven staten voor het eerste Chinese keizerrijk had verenigd,

werd met de bouw begonnen van de Grote Muur in het noorden van
China om het daar binnen liggende koninkrijk te beschermen tegen de
barbaren van over de grens. Het daaropvolgende Han imperium, dat
door 140 vC. begon, was wat betreft zijn uitbreiding en organisatie nog
indrukwekkender.
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In het begin van de christelijke jaartelling waren maar liefst 57 miljoen
mensen aan zijn heerschappij onderworpen. Deze enorme populatie
vereiste een buitengewoon efficiënte gecentraliseerde controle, die door
een sterk georganiseerde bureaucratie werd uitgevoerd. De
invloedssfeer van het imperium strekte zich tot het huidige Korea,
inclusief Mongolië en omvatte een groot deel van de Chinese kust.
Vergelijkbaar met het keizerrijk van Rome waren ook hier de interne
grieven in het Han imperium, die uiteindelijk de verdeling van het
grondgebied versnelde in drie onafhankelijke koninkrijken in 220 n.C.
waarin het zijn ondergang vond. In de latere geschiedenis van China
werden periodes van hereniging en expansie afgewisseld door die van
achteruitgang en verval. Meer dan eens lukte het China een
onafhankelijk van de buitenwereld afgesloten rijk op te bouwen, zonder
geconfronteerd te worden met een goed georganiseerde externe vijand.
Na de driedeling van het Han imperium volgde in 589 een met een
imperium vergelijkbare eenheidsstaat. De periode van het grootste
machtsontwikkeling beleefde China zodoende onder de Mantsjoes,
vooral tijdens de vroege Qing-dynastie. In de 18e eeuw, ontvouwde
China opnieuw een waar imperium, wiens machtscentrum omringd
werd door vazallen en schatplichtige staten, waaronder het
hedendaagse Korea, Indochina, Thailand, Birma en Nepal. China's
macht strekte zich uit van het hedendaagse Russische Verre Oosten,
over het gehele zuiden van Siberië naar het Baikalmeer en verder naar
het huidige Kazachstan, vandaar zuidwaarts naar de Indische Oceaan
en weer naar het oosten over Laos en Noord-Vietnam (zie volgende
kaart). Evenals Rome beschikte ook dit rijk over een gedifferentieerde
orde van de financieel-, economisch- en onderwijs-wezen, alsmede over
een archiefsysteem waarmee het enorme territorium en meer dan 300
miljoen onderdanen geregeerd werden.
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De machtuitoefening was in
handen van een
politieke centrale
organisatie, die
over een
verrassend goed
presterende
koeriersdienst
beschikte. Het
gehele rijk werd
verdeeld in vier
straalvormige van
Peking uitgaande
zones waarop de
gebieden werden
ingedeeld, die voor een koerier in 1 - 2 en 3 weken te bereiken waren.
Een gecentraliseerde, professioneel opgeleide en door
selectieprocedures aangeworven bureaucratie vormden de steunpilaar
van het apparaat. Gesterkt, gelegitimeerd en onderhouden werd deze
eenheid - net zoals bij Rome - door een in wezen diep verankerd besef
van culturele superioriteit, die mede gebaseerd was op confucianisme.
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De bijzondere nadruk op harmonie, hiërarchie en discipline maakte een
staat-ondersteunende filosofie noodzakelijk. China - Het Hemelse Rijk werd voor zijn onderdanen het centrum van het universum waar aan de
randen en daarbuiten slechts barbaren voorkwamen. Een Chinees te
zijn betekende gecultiveerd te zijn en verplichtte de rest van de wereld
China met eerbied te betrachten. Dit bijzondere superioriteitsgevoel
komt als een reactie op de keizer van China tot uitdrukking - die hij zelfs
in de fase van geleidelijke neergang in de late 18e eeuw aan George III.
van Engeland liet overkomen. Diens gezanten wilden met door de Britse
industrie vervaardigde goederen, als een teken van goede wil, China
voor handelsbetrekkingen winnen: "Wij, bij de genade van de Hemel v.d.
Keizer, instrueren de koning van Engeland om van onze aanklacht nota
te nemen: Het Hemelse Rijk, dat alles beheerst en tussen vier zeeën
ligt ... waardeert geen zeldzame en kostbare dingen ... Ook hebben we
niet de minste behoefte aan Fabrieken van jullie land ... Daarom hebben

we uw afgezanten bevolen om veilig naar huis terug te keren. U, o
koning, zult gewoon in overeenstemming met onze wensen handelen
indien U uw eeuwige loyaliteit en gehoorzaamheid zweert." Ook, het
verval en de ineenstorting van de verschillende Chinese rijken is in de
eerste plaats aan binnenlandse factoren toe te schrijven. Net zoals de
Mongolen konden latere westerse "barbaren" de overhand nemen,
omdat interne vermoeidheid, zedenverval, hedonisme en het gebrek
aan economische en militaire ideeën de wilskracht van de Chinezen
verzwakte en verstarden in zelfgenoegzaamheid. Externe krachten
profiteerde van China's zwakheid - Groot-Brittannië in de Opiumoorlog
1839-1842, Japan een eeuw later. Vanuit deze ervaring resulteerde een
gevoel van een diepe culturele vernedering, die de Chinezen de hele
20e eeuw door gemotiveerd heeft.

33 Een nieuw type hegemonie
Deze vernedering was voor hen daarom zo pijnlijk, omdat hun stevig
verankerde bewustzijn van de culturele superioriteit botste met de
vernederende politieke realiteit van het China na het keizerlijke tijdperk.
In vergelijking met het voormalige Romeinse Rijk zou men nu het
keizerlijke China als regionale macht classificeren. Maar in zijn bloeitijd
had China wereldwijd geen gelijke, omdat er geen andere macht in staat
was die zijn bewind kon betwisten of zich kon verzetten tegen een
verdere Chinese uitbreiding. Het Chinese systeem was onafhankelijk en
zelfvoorzienend, gebaseerd op een in wezen etnisch homogene
bevolking en telde relatief weinig vreemde volksstammen in de
geografisch rand-lokaties van zijn schatplichtige staten. Door zijn grote
dominante etnische kern is China er in geslaagd om van tijd tot tijd weer
de imperiale macht te herstellen. In dit opzicht onderscheidde het zich
van andere grote rijken, waarin een numerieke minderheid door
machtshonger gedreven volkeren veel grotere etnisch vreemde
buitenlandse volkeren hun heerschappij konden opdringen. Zodra de
heerschappij van zulke rijken werden ondermijnd door een kleine kern
van de bevolking, was er van een herstel van de keizerlijke macht geen
sprake meer. Voor een iets meer accurate analogie met onze huidige tijd
te vinden, moeten we ons wenden tot het verbazingwekkende fenomeen
van het Mongoolse Rijk. Het kwam tijdens hevige gevechten met grotere
en goed georganiseerde tegenstanders tot stand. Onder de
overwonnenen behoorden de koninkrijken van Polen en Hongarije, de
strijdkrachten van het Heilige Roomse Rijk, de Russische

vorstendommen, het kalifaat van Bagdad en later zelfs de Chinese
Song-dynastie.
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Na de overwinning
op hun regionale
tegenhangers
vestigde Genghis
Khan en zijn
opvolgers een
centrale
aangestuurde
heerschappij over het
grondgebied wat
later door geo-politici
werd aangeduid als
het hart van de
wereld of wel de spil
voor mondiale
macht.Hun EuroAziatische continentale rijk strekte van de kust van de Chinese Zee tot
Anatolia in Klein-Azië en zo naar centraal Europa (zie kaart). Alleen
tijdens de Stalinistische hoogtijdagen van het Chinees - Sovjetblok was
het Mongoolse Rijk op het Euro-Aziatische continent eindelijk een
gelijke, voor zover het centrale gezag haar reikwijdte had over een
aangrenzend gebied. Het grote rijk van de Romeinen, Chinezen en
Mongolen waren de regionale voorlopers van de latere regionale
kanshebbers voor de wereldmacht.

35 Een nieuw type hegemonie
Zoals reeds opgemerkt, waren in het geval van Rome en China de
imperiale structuren zowel in politiek als ook in economisch opzicht
hoog ontwikkeld, terwijl de wijdverbreide erkenning van de culturele
superioriteit van het Centrum een belangrijke rol speelde in de interne
samenhang. Daarentegen handhaafde het Mongoolse rijk zijn politieke
macht dat het direct op militaire veroveringen vertrouwde, en de
aanpassing (ja zelfs assimilatie) die volgde aan plaatselijke
omstandigheden. De imperiale macht van de Mongolen was grotendeels
gebaseerd op militaire suprematie. Nadat zij middels briljante en

meedogenloze toepassing van hun superieure militaire tactieken, een
opmerkelijk vermogen voor snelle troepenverplaatsingen en met een
tijdige concentratie konden combineren, de heerschappij over de
veroverde gebieden verwierven, vestigden de Mongolen geen uniforme
economisch- en financieel systemen, noch ontleenden zij hun gezag
aan enig gevoel van superioriteit culturele aard. De Mongoolse heersers
waren numeriek te zwak om een zelf-vernieuwende heersende kaste
vormen. Omdat de Mongolen een duidelijk omschreven zelfbewustzijn in
culturele of etnische zin vreemd was, misten hun leidende elite ook het
nodige zelfvertrouwen. Bijgevolg dat de Mongoolse heersers nogal
gevoelig bleken te zijn voor geleidelijke assimilatie met de vaak zeer
beschaafde volkeren die ze hadden veroverd. Zo werd bijvoorbeeld een
van de kleinkinderen van Genghis Khan, die in het Chinese deel van het
Khan imperium keizer was geworden, een fervent voorvechter van het
confucianisme; een andere bekeerde zich in de hoedanigheid van
Sultan van Perzië tot de islam; en een derde beheerste volgens de
Perzische cultuur de Centraal-Aziatische regio. De assimilatie van de
overheersers aan de overheersten, door gebrek aan een eigen politieke
cultuur, zoals de onopgeloste opvolging van de grote Khans en
grondleggers leidde uiteindelijk tot de ondergang van het rijk.
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Het Mongoolse Rijk was te groot geworden om te worden geregeerd
door één machtscentrum. De poging om het rijk te verdelen in
verschillende onafhankelijke gebieden om het uit elkaar vallen tegen te
gaan, had een nog snellere assimilatie met de lokale omstandigheden
tot gevolg en versnelde het uiteenvallen. Nadat zij twee eeuwen,
van1206 tot1405 hadden bestaan, verdween de grootste landmacht van
de wereld spoorloos van het historische toneel. Daarna werd Europa
niet alleen de zetel van de wereldmacht maar ook het brandpunt van de
strijd om die wereldmacht. Binnen ongeveer drie eeuwen verwierf het
kleine noord-westelijke randgebied van het Euro-Aziatische continent door het initiatief van zijn zeemacht - voor het eerst echt de
wereldheerschappij, toen de Europese macht zich tot alle continenten
van de aarde strekte en daar kon standhouden. Het is vermeldenswaard
dat de hegemoniale staten van West-Europa, gemeten naar het aantal
effectief onderworpenen niet erg rijk bevolkt waren. Nog aan het begin
van de 20ste eeuw, stonden buiten het westelijk halfrond, die twee
eeuwen eerder onder West-Europese dominantie zijn geweest en
voornamelijk werden bevolkt door Europese immigranten en hun

afstammelingen, alleen China, Rusland, het Ottomaanse Rijk en
Ethiopië kwamen niet onder West-Europees bestuur. (zie kaart 5. 37).
Echter, een West-Europese dominantie betekende nog geen opkomst
van West-Europa als wereldmacht. De wereldwijde verbreiding van zijn
beschaving heeft Europa geholpen bij zijn wereldwijde suprematie, maar
de macht op het Europese continent was te gefragmenteerd. In
tegenstelling tot de verovering van het Euro-Aziatische kernland door de
Mongolen of het latere Tsarenrijk was het Europese imperialisme op
overzeese gebieden gericht en exploitatie van transoceanische handel.
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Dit proces ging gepaard met een voortdurende strijd tussen de
toonaangevende Europese landen, niet alleen om de overzeese
gebieden, maar ook om de hegemonie in Europa zelf. In geopolitieke
termen; de wereldwijde dominantie door Europa werd binnen Europa
niet door een enkele staat geleid. Tot ruwweg het midden van de 17e
eeuw was Spanje de grootste Europese macht. Eind 15e eeuw was het
naar voren getreden als een belangrijke koloniale macht met
wereldwijde ambities. De religie diende als een bindende doctrine en
werd de drijfveer van de imperiale missie. Daarom was het nodig dat
een pauselijke scheidsgerecht tussen Spanje en zijn maritieme rivaal
Portugal middels de Verdragen van Tordesillas (1494) en Zaragoza
(1529) de officiële verdeling van de koloniale sferen werden vastgelegd.
Geconfronteerd met de uitdaging van de kant van de Britten, Fransen

en Nederlanders, kon Spanje noch in West-Europa, noch overzee op
een machtsopbouw rekenen. Geleidelijk aan verloor Spanje haar grote
betekenis, en nam Frankrijk haar plaats in. Tot 1815 was Frankrijk de
dominante Europese macht, hoewel haar Europese collega's
probeerden om Frankrijk zowel op het continent als in het buitenland
voortdurend onder controle te houden. Onder Napoleon was Frankrijk
op de rand gekomen om een echte Europese overheersende staat te
worden. Was hem dat gelukt, dan had het misschien de status van een
dominante wereldmacht kunnen krijgen. Ondertussen herstelde na de
nederlaag, die hem die hem door een coalitie van Europese landen
werd bezorgd, de continentale machtsverhoudingen opnieuw.
Gedurende de 19e eeuw werden door Groot Brittannië middels een
overmachtige marine de wereldzeeën beheerst. Tot aan de Eerste
Wereldoorlog, was in Londen het belangrijkste internationale financiëleen Handelscentrum en "beheerste" de Britse marine de wereldzeeën.
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de vorige
Europese
kanshebber
voor
wereldwijde
hegemonie,
evenmin
Europa alleen domineren. In plaats daarvan vertrouwde Engeland op
een ingewikkelde diplomatie van machtsverhoudingen en uiteindelijk op
een Anglo-Franse entente met als doel de overheersing door Rusland
respectievelijk Duitsland van het continent te verhinderen. Het Britse
koloniale rijk groeide uit door een samenspel van ontdekkingsdrang,
handelsbelangen en veroveringsdrang. Maar, zoals bij zijn Romeinse en
Chinese voorlopers of zijn Frans of Spaans rivalen, berustte een groot

deel van zijn bewustzijn op een gevoel van culturele superioriteit. Het
ontsprong niet alleen uit een subjectieve waarneming van een arrogante
leidende elite, maar ook op een inzicht dat veel niet-Britse onderdanen
deelden. Om de woorden van de eerste zwarte president van ZuidAfrika, Nelson Mandela, te citeren: "Ik ben opgegroeid in een Britse
school, op een moment dat Engeland de thuisbasis was van al het beste
wat de wereld te bieden had. Ik heb de invloed die Engeland, de
Engelse geschiedenis en hun cultuur op ons heeft uitgeoefend, nooit
ontkend". Sinds deze culturele superioriteit met succes werd
uitgeoefend en stilzwijgend erkend werd, was er niet veel militair vertoon
voor nodig om het gezag van de Britse Kroon overeind te houden. In
1914 beheerden slechts een paar duizend Britse militairen en
regeringsfunctionarissen ongeveer 11.000.000 vierkante mijlen en
hielden bijna 400 miljoen niet-Britse onderdanen in toom. Kortom, Rome
oefende haar macht in de eerste plaats uit dankzij een uitstekende
militaire organisatie en de charme van de culturele verworvenheden.
China steunde op een efficiënt beheer om een imperium te regeren dat
was gebaseerd op een gemeenschappelijke etnische identiteit en wiens
regering werd ondersteund door een sterk ontwikkeld bewustzijn van
culturele superioriteit.
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Het Mongoolse Rijk was gebaseerd op een hoog ontwikkeld bewustzijn
die door een cultureel overwicht onderbouwd werd. De Britten (evenals
het Spanjaarden, Nederlanders en Fransen) eisten hun superieure
gelding op als ze bij hun handelsnederzettingen hun vlag hesen en hun
overheersende militaire macht aanmatigend optraden. Maar geen van
deze rijken regeerden de wereld. Zelfs het Verenigd Koninkrijk is nooit
een echte wereldmacht geweest. Het overheerste Europa niet, maar
hield het alleen in evenwicht. Een stabiel Europa was voor de
internationale leidersrol van Groot-Brittannië van vitaal belang, en de
zelfvernietiging van de oude wereld markeerde noodzakelijkerwijs het
einde van de Britse hegemonie. Dit is vergeleken met de omvang van
de huidige wereldgrootmacht Amerika uniek. Niet alleen beheersen de
Verenigde Staten, alle oceanen en zeeën, ze beschikken inmiddels ook
over de militaire middelen om de kusten met amfibievoertuigen onder
controle te houden, waarmee ze tot het binnenste van een land kunnen
oprukken en zijn politiek macht te kunnen opleggen. Amerikaanse
legereenheden zijn in de westelijke- en oostelijke- rand van het EuroAziatische continent aanwezig en hebben ook controle over de
Perzische Golf. Zoals de volgende kaart toont is het hele continent door
Amerikaanse vazallen en schatplichtige staten bedekt, waarvan

sommige al te graag nog sterker aan Washington gebonden willen zijn.
De dynamiek van de Amerikaanse economie schept de noodzakelijke
voorwaarde voor de uitoefening van de wereldheerschappij.
Onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog, was Amerika economisch
superieur aan alle andere landen, en bleek het meer dan 50 procent van
het wereld bruto-nationaal-produkt voort te brengen.
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bracht uiteindelijk
de verhoudingen
terug van de
vroegere jaren. Niettemin had meer specifiek, het Amerikaanse aandeel
van de industriële productie na het einde van de koude oorlog zich
gestabiliseerd tot ongeveer 30 procent, een niveau dat door de eeuwen
heen de norm was. Belangrijker is dat de Verenigde Staten haar
voorsprong vergroot door het gebruik van de nieuwste
wetenschappelijke kennis voor militaire doeleinden nog verder zal
uitbouwen. Als gevolg daarvan hebben ze nu een ongekende
technologische militaire machine, de enige met een wereldwijd bereik.
Na al die tijd wachtte Amerika een sterk concurrentievoordeel op het
economische terrein de cruciale informatietechnologieën. Zijn
suprematie in deze veelbelovende economische sectoren suggereert
dat het waarschijnlijk haar machtspositie niet zo snel zal verliezen in de
technologische sector. Te meer, omdat het zijn productiviteitsvoordeel
ten opzichte van de West-Europese en Japanse concurrenten in de
economisch belangrijkste gebieden kan behouden of zelfs kan
uitbreiden. Natuurlijk, bevalt Rusland en China deze Amerikaanse
hegemonie helemaal niet. Daarvan maakten de vertegenwoordigers van
de twee staten in het begin van 1996, tijdens een bezoek aan Peking

door de Russische president Boris Jeltsin geen geheim. Bovendien
beschikken Rusland en China over nucleaire arsenalen die de vitale
belangen van de Verenigde Staten zou kunnen bedreigen. Het dilemma
van de twee is echter dat beiden een suïcidale nucleaire oorlog niet
kunnen winnen op dit moment als ook in de afzienbare toekomst.
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Omdat ze niet in staat om over lange afstanden troepenbewegingen te
organiseren voor het opleggen van hun politieke wil, en ze
technologisch ver achter op de Verenigde Staten liggen, missen ze
eenvoudig de middelen om politieke invloed in de wereld uit te oefenen.
Kortom, Amerika is in de vier belangrijke domeinen een onbetwiste
mondiale macht: 1) Zijn wereldwijde militaire aanwezigheid kent geen
gelijke, 2) economisch gezien blijft het de locomotief van de wereldwijde
groei, zelfs als Japan en Duitsland een uitdaging op sommige terreinen
kunnen vormen. (waarbij geen van beide landen de kenmerken van een
wereldmacht heeft); 3) Handhaaft de USA zijn technologische
voorsprong in een baanbrekende innovatiebereik, en 4) haar cultuur,
vormt ondanks enkele fouten, wereldwijd met name onder de jeugd, een
ongeëvenaarde aantrekkingskracht. Dit alles geeft de Verenigde Staten
een politieke slagkracht waarbij geen andere staat in de buurt kan
komen. De interactie van deze vier criteria maakt dat Amerika de enige
wereldwijde supermacht is in de breedste zin van het woord.

Het mondiale ordesysteem van de Verenigde Staten
Amerika's internationale superioriteit roept onvermijdelijk herinneringen
op aan soortgelijke regimes van vroegere tijden, maar de verschillen zijn
diepgaand. Ze gaan verder dan de kwestie van de territoriale expansie.
De wereldwijde invloed van de Verenigde Staten is gebaseerd op een
wereldwijd systeem van het kenmerkende Amerikaanse model dat hun
interne politieke ervaringen weerspiegelt. Hiervoor is het pluralistische
karakter van de Amerikaanse samenleving en de politiek van centraal
belang.
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De vroegere imperiums waren het werk van aristocratische politieke
elites en werden in de meeste gevallen autoritair of absolutistisch
geregeerd. De meerderheid van de bevolking was ofwel politiek
onverschillig of ze lieten zich - zoals in de recente geschiedenis - door
imperialistische gevoelens en symbolen meeslepen. Het nastreven van

nationale glorie, "the white man‘s burden, la mission civilisation" om
over de mogelijkheden van persoonlijke verrijking maar te zwijgen,
verdiende het de steun om voor imperialistische avonturen te
mobiliseren en hiërarchische machtsstructuren overeind te houden. De
publieke opinie in de Verenigde Staten met betrekking tot de vraag of zij
van hun macht wereldwijd gebruik zou moeten maken, was minder
duidelijk. De deelname van Amerika aan de Tweede Wereldoorlog, werd
door het publiek voornamelijk ondersteund door het schokeffect dat door
de Japanse aanval op Pearl Harbor was geactiveerd. De inzet van de
Verenigde Staten tijdens de Koude Oorlog ondervond in eerste instantie
bij de mensen weinig bijval. Dit veranderde pas na de blokkade van
Berlijn en de daaropvolgende oorlog in Korea. Het feit dat de Verenigde
Staten uit de Koude Oorlog als de enige wereldmacht naar voren is
getreden, leverde bij het publiek geen overmatige vrolijkheid op;
Integendeel, de roep om een meer beperkte definitie van de
Amerikaanse verantwoordelijkheden in het buitenland werd luider. Bij
opiniepeilingen in 1995 en 1996 bleek dat de overgrote meerderheid het
beter vond de wereldmacht te delen met andere landen, dan dat het een
monopolie van de Verenigde Staten zou zijn. Vanwege deze
binnenlandse factoren stelde het Amerikaanse globale orde-systeem
zich meer in op inbinden (zoals bij verslagen tegenstanders Duitsland
en Japan en meer recent zelfs Rusland) dan de vroegere grootmachten.
Evenzo is sterk de indirecte invloed op de afhankelijke buitenlandse
elites, die bij de aantrekkingskracht van de democratische beginselen
en instellingen veel baat hebben.
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De massieve, maar niet tastbare invloed van de Verenigde Staten wordt
uitgeoefend door de beheersing van de wereldwijde communicatiesystemen, de entertainment industrie en massacultuur, evenals de vrij
merkbare invloed van de technologische superioriteit en haar
wereldwijde militaire aanwezigheid, die dit proces versterken. Het
culturele component van de Amerikaanse supermacht wordt soms
onderschat; maar wat men ook mag denken van hun esthetische
kwaliteiten; De Amerikaanse massacultuur heeft, met name op
jongeren over de hele wereld, een bijna magische aantrekkingskracht.
Hun attractiviteit kan van een zinnelijke levensstijl voortkomen; hun
grote wereldwijde aantrekkingskracht staat zeker buiten kijf.
Amerikaanse tv-programma's en films beheersen ongeveer driekwart
van de wereldmarkt. De Amerikaanse popmuziek is een even dominant
verschijnsel, terwijl Amerika's eigenaardigheden, eetgewoonten, en zelfs
zijn mode steeds meer wordt geïmiteerd. De taal van het internet is het

Engels, en een overweldigend deel van de computer gimmicks komt ook
uit de Verenigde Staten en is dus zeker een niet te verwaarlozen inhoud
van de wereldwijde communicatie. En tot slot, Amerika is uitgegroeid tot
een Mekka voor die jonge mensen die streven naar een veeleisende
opleiding. Bijna een half miljoen buitenlandse studenten gaan jaarlijks
naar de Verenigde Staten, en veel van deze meest begaafden keren
nooit meer terug naar huis. Afgestudeerden van Amerikaanse
universiteiten zijn vertegenwoordigd in de regerende klasse over de hele
wereld. Over de hele wereld imiteren democratische politici de stijl van
leidinggeven en het uiterlijk van de Amerikaanse modellen. Niet alleen
John F. Kennedy vond navolgers in het buitenland, nog meer recente
(en minder geroemde) politici in de VS werden het onderwerp van
zorgvuldige studie en politieke imitatie.
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Politici uit zulke uiteenlopende culturen zoals Japan en Engeland.
Bijvoorbeeld de Japanse premier halverwege de jaren negentig, Ryutaro
Hashimoto, en de Britse premier Tony Blair - merkten op dat een Jimmy
Carter, Bill Clinton en Bob Dole inspireerden en het nodig vonden om de
bindende joviale manier van omgang van Bill Clinton en zijn PRtechnieken te kopiëren. De algemeen met de politieke tradities van
Amerika gekoppelde democratische idealen intensiveren nog datgene
wat sommige mensen als cultureel imperialisme van Amerika
waarnemen. In een tijd waarin de democratische regeringsvorm zo
wijdverbreid is als nooit tevoren, staat de politieke ervaring van de
Verenigde Staten graag als model. De betekenis dat steeds meer staten
een geschreven grondwet en een wetgevende vergadering prevaleren
boven politieke opportuniteit, is gebaseerd op de kracht van de
Amerikaanse constitutionalisme, hoe bedrieglijk dit in de praktijk ook
moge zijn. Ook in recentere tijden kon men wat betreft de voormalige
communistische landen een afweging waarnemen ten aanzien van het
civiele- t.o.v. het militaire element (als voorwaarde voor het
lidmaatschap van de NATO in het bijzonder) die van blijvende invloed is
op de karakteristieke Amerikaanse relatie tussen maatschappij en het
leger. De charme en de invloed die uitgaat van de Amerikaanse
democratie worden aangevuld door de groeiende aantrekkingskracht
van een vrije onderneming die is gebaseerd op onbeperkte
wereldhandel en ongebreidelde concurrentie. Zoals de West-Europese
verzorgingsstaat, met inbegrip van zijn Duitse versie, die zich richt
op participatie tussen werkgevers en vakbonden dreigt de
economische dynamiek te verliezen, delen meer Europeanen de
mening dat men het meer concurrerende en meedogenloze

Amerikaanse economische model als voorbeeld moet nemen, als
Europa niet verder achterop mag raken.
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Zelfs in Japan, begint men te begrijpen dat een grotere betrokkenheid
bij de bedrijfsvoering noodzakelijk is voor economisch succes.
De nadruk die de VS legt op democratie en economische ontwikkeling,
verbindt zich met een eenvoudige ideologische boodschap die bij velen
gehoor vindt: Het nastreven van persoonlijk succes vergroot de vrijheid
en creëert welvaart. Dit is de voedingsbodem van een onweerstaanbare
mix van idealisme en egoïsme. Individuele zelfrealisatie wordt
beschouwd als een door God gegeven recht, die gelijktijdig anderen ten
goede kan komen, wanneer men een voorbeeld stelt en welstand
genereert. Deze leer trekt iedereen onvermijdelijk in haar ban, die
energie, ambitie en hoge competitiedrang paraat hebben. Omdat de
"American way of life" in de wereld meer en meer navolgers trekt,
ontstaat er een ideaal kader voor de uitoefening van de indirecte en
schijnbaar consensus gerichte hegemonie van de Verenigde
Staten. En evenals in de Amerikaanse binnenlandse politiek brengt
deze hegemonie, een complexe structuur van met elkaar
aaneengeschakelde instellingen en procedures voort die
overeenstemming (harmonie) brengen en onbalans van macht en
invloed zullen verbergen. De wereldwijde Amerikaanse hegemonie
wordt dus ondersteund door een uitgebreid systeem van allianties en
coalities die letterlijk de hele wereld overspant. Het Noord-Atlantisch
Bondgenootschap, die onder het symbool van de NATO handelt, bindt
de meest productieve en invloedrijke staten van Europa aan Amerika en
verleent de Verenigde Staten bij interne aangelegenheden van Europa
een belangrijke stem.
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De bilaterale politieke en militaire betrekkingen verbinden de
belangrijkste economische macht in Azië aan de Verenigde Staten.
Japan (althans voor nu 1997) blijft in principe een Amerikaans
protectoraat. Bovendien is Amerika betrokken bij de ontluikende transPacific multilaterale organisaties, zoals het Forum voor Aziatisch Pacific
Economische Samenwerking (APEC) en krijgt op deze manier een grote
invloed op de behoeften van deze regio. Zoals het westelijk halfrond in
het algemeen afgeschermd is tegen externe invloeden, kan de VS een
belangrijke rol in de bestaande multilaterale organisaties in Amerika te
spelen. Bijzondere acties voor de veiligheid in de Perzische Golf, in

het bijzonder na de korte strafexpeditie tegen Irak in 1991 hebben
deze economisch vitale regio omgetoverd in een Amerikaanse
militaire zone. Zelfs de voormalige Sovjetunie is met verschillende door
Amerika financieel gesteunde overeenkomsten voor een nauwere
samenwerking met de NATO, zoals het Partnerschap voor de Vrede,
met elkaar verbonden. Als onderdeel van het Amerikaanse systeem
moet ook het wereldwijde netwerk van gespecialiseerde organisaties,
met name de internationale financiële instellingen, gezien worden.
Officieel vertegenwoordigen het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en
de Wereldbank de mondiale belangen en dragen wereldwijde
verantwoordelijkheid. In werkelijkheid echter, worden deze
instellingen gedomineerd door de Verenigde Staten, die zij met de
Bretton Woods-conferentie in 1944 hebben opgericht. In
tegenstelling tot eerdere wereldrijken is dit enorme en complexe
wereldwijde systeem niet hiërarchisch georganiseerd. Amerika staat in
het middelpunt van een in elkaar grijpend universum waarin de
macht wordt uitgeoefend in dialoog, door diffusie en in een
streven naar officiële consensus, zelfs als die macht uiteindelijk uit
één bron, namelijk, Washington, DC, voortkomt.
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Dit is ook de plaats waar het machtsspel plaatsvindt, en wel naar
Amerikaanse regels. Misschien is dat wel het grootste compliment
waarmee de wereld erkent dat in het middelpunt van de Amerikaanse
wereldwijde hegemonie het democratische proces staat en is de mate
waarin de andere landen in de Amerikaanse binnenlandse politiek
verwikkeld zijn. Met alle ter beschikking staande middelen streven
buitenlandse regeringen er naar om de Amerikanen te mobiliseren, met
wie ze een bepaalde etnische of religieuze band hebben. De meeste
buitenlandse overheden gebruiken Amerikaanse lobbyisten om hun
zaak, met name in het Congres, aan de orde te stellen. Om maar niet te
spreken over de ongeveer duizend buitenlandse belangengroepen die in
de hoofdstad van Amerika's zijn geregistreerd. Ook de etnische
gemeenschappen die in de VS er naar streven de buitenlandse politiek
ten aanzien van hun land te beïnvloeden. Hierin zijn de Joodse, de
Griekse en de Armeense lobby's als het best georganiseerd voor te
stellen. De dominantie van Amerika heeft hiermee een nieuwe
internationale orde opgeleverd die veel kenmerken het Amerikaanse
systeem, niet alleen kopieert, maar ook institutionaliseert:
✓ Een systeem van collectieve veiligheid, waaronder geïntegreerde
commandostructuur en machts-structuren (NATO, de veiligheid
verdrag en tussen de VS en Japan, enz.);

✓ Regionale Economische Samenwerking (APEC, NAFTA) en
gespecialiseerde instellingen om wereldwijd samen te werken
(Wereldbank, IMF, World Trade Organization, WTO);
Praktijkontwikkeling, gericht op door in consensus gebaseerde
besluitvorming, zelfs als het de VS is die de toon zet;
✓ Het prefereren van een democratisch lidmaatschap binnen de
belangrijkste allianties;
✓ Een rudimentaire (= onderontwikkelde) globale constitutionele en
juridische structuur (te beginnen met het Internationaal
Gerechtshof ICJ een speciaal tribunaal om voor de Bosnische
oorlog misdaden te straffen).
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Dit systeem ontstond grotendeels in de tijd van de Koude Oorlog, als
onderdeel van de inspanningen van Amerika, om zijn concurrent voor
wereldheerschappij, de voormalige Sovjet-Unie om in toom te houden.
Haar wereldwijde toepassing stond daarom niets in de weg, toen de
vijand wankelde en Amerika naar voren trad als de eerste en enige
wereldmacht. Treffend vatte de politiek wetenschapper G. John
Ikenberry, de essentiële kenmerken van dit systeem als volgt samen:
"Het was hegemoniaal voor zover die zich rond de Verenigde Staten
gecentreerd waren, en de politieke mechanismen en organisatorische
principes weerspiegelden die het handschrift van de Verenigde Staten
droegen. Het was liberaal, omdat het gelegitimeerd en gekenmerkt
wordt door onderlinge relaties. De Europeanen [hier kon je ook aan
toevoegen: de Japanners] kunnen hun sociale structuren en
economieën weer opbouwen en zo integreren dat zij met de
Amerikaanse suprematie in harmonie waren, maar ze ook genoeg
speelruimte gaven om met hun eigen autonome en half-autonome
politieke systemen te experimenteren ... Deze ontwikkeling van dit
complexe systeem diende om de betrekkingen tussen de westerse
landen met elkaar te laten acclimatiseren. Deze landen hadden steeds
gevochten met elkaar, maar het belangrijkste punt is dat conflicten
binnen een stevig verankerde, stabiele en altijd meer gestructureerde
politieke orde in toom worden gehouden ... De oorlogsdreiging is dan
van tafel. " (2)
(2)	

 Uit zijn studie: ~Creating Liberal Order: The Origins and Persistence of the
Postwar Western Settlement~, University of Pennsylvania, Philadelphia, November
1995.

52 Het Grote Schaakbord
Momenteel is er niemand die deze ongekende wereldwijde hegemonie
van de Verenigde Staten zou kunnen aanvallen. Maar zal ze in de
toekomst onbetwist blijven?
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2
Het Euro-Aziatische schaakbord
Amerika's geopolitieke hoofdprijs is Eurazië. Een half millennium lang
hebben Europese en Aziatische mogendheden en volkeren in de strijd
om de regionale hegemonie en de Wereldmacht de wereldgeschiedenis
bepaald. Nu geeft een niet-Euro-Aziatische macht de toon aan - en het
voortbestaan van de wereldwijde hegemonie van Amerika is direct
afhankelijk van hoe lang en hoe effectief het zich in Eurazië kan staande
houden. Deze politieke constellatie is natuurlijk van beperkte duur. Hoe
lang ze zal bestaan en wat er zal volgen, is niet alleen voor Amerika's
welzijn, maar ook voor de internationale vrede cruciaal. De plotselinge
opkomst van de eerste en enige wereldmacht heeft tot een situatie
geleid waarin een abrupt einde kan komen aan hun overheersing - hetzij
omdat de VS zich uit de wereldpolitiek terugtrekt, hetzij omdat er
plotseling een succesvolle tegenstander opduikt - die een aanzienlijke
internationale instabiliteit zal veroorzaken. Dit zou resulteren in
wereldwijde anarchie. Politicoloog Samuel Huntington stelt met zijn
gedurfde bewering: "Zonder de dominantie van de VS is er in de wereld
meer geweld en wanorde en zal het minder democratie en economische
groei opleveren dan wanneer er sprake is van een overweldigende
invloed van de Verenigde Staten in de internationale politiek.
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De voortzetting van de Amerikaanse hegemonie, is zowel voor het
welzijn en de veiligheid van Amerikanen als voor de toekomst van
vrijheid, democratie, vrije markt economie en de internationale orde in
de wereld van centraal belang "(3) In dit verband is het van belang hoe
Amerika met Eurasia omgaat. Eurasia is het grootste continent ter
wereld en geopolitiek axiaal (= in lengte richting v.d. as). Een macht die
Eurazië domineert heerst dan over twee van de drie meest
geavanceerde en economisch productieve regio's van de aarde. Een
blik op de landkaart is genoeg om te erkennen dat controle over Eurazië
bijna automatisch deze ook over Afrika met zich meebrengt en daarmee
het westelijk halfrond en Oceanië tegenover het centrale continent van

deze Aarde in een randpositie brengt (zie kaart pagina 55). Bijna 75
procent van de wereldbevolking leeft in Eurazië, en op haar grond
alsmede haar bedrijven schuilt het grootste deel van de materiële
rijkdom van de wereld. Eurazië vertegenwoordigt 60 procent van het
mondiale BNP en ongeveer driekwart van bekende hulpbronnen van de
energiewereld. (Zie tabel op pagina 56). Eurasia is ook de thuisbasis
van de meeste van de politiek relevante en dynamische staten. Na de
VS zijn zes grootste economieën met de hoogste militaire uitgaven in
Europa en Azië. Op één uitzondering na, horen alle kernmachten en alle
staten die een geheim nucleair potentieel hebben in Eurazië thuis. De
twee meest bevolkte kandidaten voor een regionale hegemonie en
wereldwijde invloed zijn woonachtig in Eurazië.
(3) Samuel Huntington, ~ Why International Primary Matters, "International Security
(voorjaar 1993): 83
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Amerika's potentiële uitdager in de politiek en / of economisch gebied,
zijn zonder enige uitzondering de Euro-Aziatische staten. Als geheel
vertegenwoordigt dit continent een machtspotentieel dat de VS in de
schaduw stelt. Gelukkig voor Amerika, Eurazië is te groot om een
politieke eenheid te vormen. Eurasia is dus het schaakbord waarop
de strijd voor wereldwijde dominantie in de toekomst zal worden
gestreden. Hoewel men geo-strategie - het strategisch beheer van
geopolitieke belangen - kan vergelijken met schaken, zijn er op dit
schaakbord niet slechts twee, maar meerdere sterke spelers. De grote
spelers zijn actief in het westen, in het oosten, in het centrum en in het
zuiden van het schaakbord. Zowel de westelijke en de oostelijke
grensstreek zijn dichtbevolkte gebieden, waarin een relatief kleine
ruimte meerdere machtige staten elkaar verdringen. Onmiddellijk
aanwezig is de Amerikaanse macht in de smalle zone aan de westelijke
rand van Eurazië. Het Verre Oostelijke vasteland huisvest een steeds
krachtiger en onafhankelijker wordende speler, die een reusachtig volk
beheerst, waartegen het - op een keten van eilanden begrensde territorium zijn energieke rivalen evenals de helft van een klein
schiereiland van verre oosten, voor de VS-macht als steunpunt dient.
Tussen de westelijke en de oostelijke randgebieden strekt zich een
geweldige, dunbevolkte, momenteel politiek instabiel en naar
organisatorische begrippen een ruimte - die eerder door een krachtige
concurrent van de Verenigde Staten werd bezet - een tegenstander die
ooit zich voorgenomen had Amerika uit Eurasia te verdringen. Ten
zuiden van dit geweldige centrale Euro-Aziatische plateau ligt een
politiek anarchistische regio, die rijk is aan energiebronnen die van groot
belang zijn voor zowel de Europese als de Oost-Aziatische landen, zeer
belangrijk kan worden en in het uiterste zuiden naar een regionale
hegemonie zoekt.
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Dit enorme, vreemd gevormde Euro-Aziatische schaakbord - dat zich
uitstrekt van Lissabon tot Vladivostok - is het schouwtoneel voor "the
Global Play". Als de centrale regio in toenemende mate in de groeiende
invloedssfeer van het Westen (waar Amerika het overgewicht heeft) kan
worden getrokken, als de zuidelijke regio niet onder de heerschappij van
een enkele medespeler komt en mogelijke herenigingen van landen in
het Verre Oosten niet de verdrijving van Amerika uit zijn marinebases
voor de Oost-Aziatische kust tot gevolg heeft, mogen de Verenigde
Staten heel blij zijn. Bezorgen de staten in de middelste gedeelte het
Westen een nederlaag, sluiten zij samen een politieke eenheid en
streven zij naar de controle over het zuiden of gaan ze met de grote

Oostelijke-spelers een verbond aan, dan verdwijnt Amerika's
voorkeurspositie in Eurazië dramatisch. Hetzelfde zou het geval zijn als
de twee belangrijkste Oostelijke-spelers zich verenigen op een bepaalde
manier. Wordt uiteindelijk de Europese partner Amerika gesommeerd
om uit de westelijke periferie te vertrekken, zou dat het einde betekenen
van de betrokkenheid bij hetzelfde spel op de Euro-Aziatische
schaakbord, ook als dat waarschijnlijk zal betekenen dat de westelijke
rand van het continent weer eindelijk wakker wordt onder de knoet van
een weer tot leven gekomen macht die centrale gedeelte domineert.
Toegegeven; de wereldwijde hegemonie van Amerika reikt ver, maar is
niet erg diep verankerd vanwege de binnen- en buitenlandse politieke
druk. De Amerikaanse hegemonie bestaat uit de uitoefening van
maatgevende invloed en, in tegenstelling tot de wereldrijken uit het
verleden, is het geen directe heerser. De omvang en diversiteit van
Eurazië, evenals de macht van enkele van haar staten bepalen de
Amerikaanse invloed en de mate van controle over de gang van zaken.
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Dit mega-continent is gewoon te groot, telt te veel inwoners, cultureel te
divers en bestaat uit te veel altijd ambitieuze en politiek actieve staten,

om aan de eisen voor een mondiale macht, als zijnde economisch de
succesvolste en politiek de belangrijkste te kunnen voldoen. Een
dergelijke situatie vraagt om geostrategische vaardigheid,
voorzichtigheid, zorgvuldig geselecteerd en zeer verstandig gebruik van
Amerikaanse bronnen op het enorme Euro-Aziatische schaakbord.
Omdat Amerika ook in eigen land zich strikt aan de democratie houdt,
kan het zich niet autocratisch naar het buitenland gedragen. Dit beperkt
het gebruik van Amerikaanse militaire intimidatie. Nooit eerder heeft een
populistische democratie een internationale suprematie bereikt. Maar
het streven naar macht is geen populaire passie voor een volk, behalve
in situaties waarin men een gevoel van bedreiging heeft.
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De economische zelfbeheersing (dwz, de defensie-uitgaven) en
opofferingsbereidheid (ook verliezen onder beroepsmilitairen) die nodig
is voor een dergelijke inspanning passen niet in een democratie. Voor
een democratie als staatsvorm is een imperiale mobilisatie schadelijk.
Daarnaast hebben de meeste Amerikanen over het algemeen geen
bijzondere trek in de nieuwe status van hun land als de enige
supermacht. Het politieke triomf-getoeter over de overwinning van
Amerika in de Koude Oorlog produceerde eerder een koele reactie,
liberale commentatoren maakten het zelfs doelwit van een zekere spot.
Meer weerklank kregen twee nogal verschillende inschattingen die voor
Amerika vanwege haar historische succes in rivaliteit met de voormalige
conclusies Sovjet-Unie, nl: 1) Enerzijds standpunt dat het einde van de
Koude Oorlog een significante reductie van de bondgenootschappen
van de VS rechtvaardigt, zonder rekening te houden met de gevolgen
voor Amerika qua positie en prestige in de wereld; 2) Anderzijds de
mening, dat de tijd voor een echte multilaterale samenwerking voor
Amerika gekomen is, en bereid moest zijn zelfs iets van zijn
soevereiniteit af te staan. Beide kampen van deze zienswijze konden op
een trouwe aanhang rekenen. De problemen waarvoor de Amerikaanse
overheid kwam te staan werden verder bemoeilijkt door de
veranderende situatie in de wereld: Voor de directe inzet van macht
schrikt men vandaag (1997) meer dan terug in het verleden. Ten
aanzien van kernwapens heeft de betekenis van oorlog als politiekmiddel aan waarde ingeboet en wordt zelfs als een bedreiging
aangevoeld. De toenemende onderlinge economische vervlechting van
de individuele staten onder elkaar hebben economische sancties hun
politieke effect.
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Daarmee zijn een tactische politiek, diplomatie, coalitievorming,
participatie en weloverwogen gebruik daarvan op zichzelf al een
politieke aanwinst als wezenlijke criteria voor een succesvolle geostrategie op de Euro-Aziatische schaakbord geworden.

Geopolitiek en geo-strategie
Amerika kan haar wereldwijde suprematie alleen indachtig het centrale
profiel van de politieke geografie in de internationale politiek uitoefenen.
Napoleon zou ooit gezegd hebben; Als je alles weet over de
geografische situatie van een land, dan ken je ook de buitenlandse
politiek van dat land. Toch moeten we onze begrippen over het belang
van de politieke geografie aanpassen aan de nieuwe machtsstructuur. In
de geschiedenis van de internationale betrekkingen stond bij politieke
conflicten meestal de vraag over de territoriale soevereiniteit centraal.
Oorzaak van de meeste oorlogen die werden uitgevochten sinds de
opkomst van het nationalisme was ofwel een overdreven nationalisme
voor het verwerven van een groter gebied of gewonde nationale trots
over het verlies van hun dierbare land. Zonder overdrijven kan men
zeggen dat het streven naar territoriale expansie de belangrijkste impuls
is voor het agressieve gedrag van staten. Veel rijken ontstonden ook
omdat men heel zorgvuldig er voor zorgde dat de belangrijke
geografische voordelen hen toevielen, zoals Gibraltar, het Suezkanaal
en Singapore, die dienden als economische bruggenhoofden. De meest
opvallende koppeling van nationalisme en territoriale bezit waren naziDuitsland en het keizerrijk Japan was.
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De poging om het duizendjarig rijk te vestigen, ging veel verder dan het
doel alle Duitstalige volkeren onder één politiek dak te herenigen, en
was bedoeld, de graanschuur van Oekraïne en andere Slavische landen
in te nemen waarvan de bevolking het Duitse Rijk moest dienen als
goedkope loonslaven. Ook waren de Japanners geobsedeerd door het
idee, om voor hun rijk nationaal machtsvertoon en internationaal
prestige te ontwikkelen door Mantsjoerije en later de belangrijkste
olieproducent Indonesië in te lijven. Dat zelfde begreep men in Rusland
al eeuwen om middels de nationale grootheid de mogelijkheid landen te
verwerven. En zelfs aan het eind van de 20e eeuw rechtvaardigen de
Russische leiders hun volharden dat het afnemen van de soevereiniteit
van niet-Russische volkeren, zoals Tsjetsjenië wat in de omgeving van

een belangrijke oliepijpleiding ligt, met het excuus dat dit van essentieel
belang is voor de status van Rusland als grote mogendheid. Staten
zullen de bouwstenen van de wereldorde zijn en blijven. Hoewel zich de
internationale politiek na de teloorgang van het grootmacht-nationalisme
en het vervagen van ideologieën heeft geobjectiveerd - en kernwapens
voor een aanzienlijke terughoudendheid in het gebruik van geweld
zorgden - bleef het wereldgebeuren gedomineerd worden door
territoriale geschillen, ook al worden deze op dit moment (1997) langs
meer beschaafdere wegen bijgelegd. De geografische ligging bepaalt
nog steeds de buitenlandse politiek van een staat, en ook de grootte
van het grondgebied blijft één van de belangrijkste criteria van status en
macht. De laatste tijd is de vraag van de territoriale bezittingen voor de
meeste staten van minder belang. Waar territoriale geschillen de
buitenlandse politiek van sommige staten blijven vormgeven, hebben de
oorzaken minder met het nastreven van nationale terreinwinst te maken
dan met gevoelens van wrok omdat etnische broeders het recht op
zelfbeschikking ontzegd wordt en het hen niet toegestaan wordt om
zichzelf bij het moederland aan te sluiten.
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Dan is er de klacht van de vermeende mishandeling van etnische
minderheden in de buurlanden. De nationale elites komen steeds meer
tot het besef dat voor een internationale status of invloed door andere
dan de territoriale factoren doorslaggevend zijn. Economische
vaardigheden en de uitvoering ervan in technologische innovatie kan
ook een belangrijk criterium van de macht zijn, zoals het voorbeeld van
Japan een overtuigend bewijs is. Niettemin bepaalt in de regel de
geografische ligging van een staat nog steeds de onmiddellijke
prioriteiten - en hoe groter de militaire, economische en politieke macht
zijn, hoe verder reiken (via haar directe buren daarbuiten) de vitale
geopolitieke belangen, de invloed en inzet , Onlangs, debatteerden de
toonaangevende geo-politici over de vraag of voor een land de
landmacht belangrijker is dan de marine en welke regio van Eurazië de
controle over het hele continent heeft. Een van de meest prominente
geopolitieke theoreticus Harold Mackinder heeft in het begin van deze
eeuw pionierswerk gedaan toen hij achtereenvolgens de voorwaarden
onderzocht voor een Euro-Aziatische Centrale Regio (het geheel van
Siberië en een groot deel van Centraal-Azië inbegrepen) een Oostmidden-europees kernland te vormen waarbij elk van deze gebieden als

springplank kan dienen voor de overheersing van het continent. Tot
doorbraak verhief hij zijn theorie met de beroemde uitspraak:
Wie regeert Oost-Europa regeert, domineert het kern-land:
Wie het kernland regeert, regeert het wereld-eiland.
Wie het wereld-eiland regeert beheerst de wereld.
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Zelfs een aantal toonaangevende Duitse vertegenwoordigers van
politieke geografie vertrouwden op die geopolitiek om de drang van hun
land naar het oosten te rechtvaardigen, vooral Karl Haushofer, die
Mackinder's theorie naar de strategische behoeften van Duitsland
aanpaste. Een sterke vergroofde echo van zijn leer kon men in Hitlers
toespraken horen en verklaringen, waarin hij benadrukte welke
noodzaak dit voor het Duitse volk is. Andere Europese geleerden
voorspelden in de eerste helft van deze eeuw, dat een verschuiving van
het geopolitieke zwaartepunt naar het oosten en de Pacific regio - met
name Amerika en Japan - waarschijnlijk de tanende hegemonie van
Europa overnemen. Om dit te voorkomen sprak, onder andere, de
Franse geopolitiek Albert Demangeon vóór de Eerste Wereldoorlog zich
uit voor een grotere eenheid onder de Europeanen. De geopolitieke
vraag van vandaag is niet meer door welk deel van Eurasia van het hele
continent wordt gedomineerd, en ook niet of de landmacht belangrijker
dan een zeemacht. In geopolitiek gaat het niet langer om regionale-,
maar globale dimensies. Een dominantie van het gehele EuroAziatische continent is vandaag een voorwaarde voor wereldwijde
suprematie. De Verenigde Staten, dus een niet- Euro-Aziatische macht,
genieten nu van internationale prioriteit; hun troepen zijn aanwezig op
drie grensgebieden van het Euro-Aziatische continent, vanwaar zij een
enorme invloed op de bewoners van de Euro-Aziatische achterland
uitoefenen. Maar het belangrijkste gebied van de wereld - Eurazië - is
het gebied waarin een potentiële rivaal, die meedingt naar de
wereldmacht, zou kunnen opstaan. Een Amerikaanse geo-strategie, die
eruit bestaat de geopolitieke belangen van de Verenigde Staten in
Eurazië op de lange termijn te waarborgen, zal zich dus eerst
concentreren op de grote spelers en zal een passende verkenning van
dat terrein moeten maken.

65 De Euro-Aziatische schaakbord
Twee basisstappen zijn dus vereist:
1 Ten eerste, de geostrategische dynamische staten van Eurazië
identificeren die mogelijk in staat zijn internationale krachtverdeling slagvaardig te veranderen evenals het decoderen van de

belangrijkste buitenlandse beleidsdoelen van hun politieke elites
en zich anticiperen op de daaruit voortvloeiende politieke
gevolgen; En verder, de geopolitieke kritische Euro-Aziatische
staten onder de loep te nemen die vanwege hun geografische
ligging en/of louter haar bestaan; en die als katalysator werkt op
de actieve geostrategische spelers of op de regionale
omstandigheden.
2 Ten tweede, een specifiek beleid van de VS te formuleren, die in
staat is om de balans van de aangegeven onder punt één
genoemde relaties uit te balanceren en/of om ze onder controle te
krijgen, om zodoende vitale belangen van de VS te behouden, te
versterken en om een omvattende geo-strategie te ontwerpen die
een samenhang oplevert tussen de afzonderlijke terreinen van de
Amerikaanse politiek op mondiaal niveau.
Kortom, Euro-Aziatische geo-strategie betekent voor de Verenigde
Staten een tactische, verstandige en vastberaden omgang met
geostrategische dynamische staten en de zorgvuldige behandeling van
geopolitiek katalytische staten die overeenkomt met het dubbele belang
van Amerika op de korte-termijn, t.w.: 1) De handhaving van haar
unieke wereldwijde machtspositie te behouden en 2) op de lange termijn
een omzetting naar een steeds meer geïnstitutionaliseerde mondiale
samenwerking. Men maakt gebruik van een terminologie die doet
denken aan de meer brute tijden van de oude wereldrijken, dat zijn de
drie belangrijke vereisten voor een imperialistische geo-strategie:
1. Afspraken tussen vazallen te verhinderen
2. Hun afhankelijkheid in veiligheidsvraagstukken te behouden
3. Schatplichtige staten volgzaam te houden en ervoor te zorgen dat
ze zich niet aansluiten bij de "barbaren".
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Geo-strategische acteurs en geo-politieke schanierpunten
Geostrategische acteurs zijn staten die de capaciteit en de nationale wil
hebben om buiten hun grenzen macht of invloed uit te oefenen op de
geopolitieke status quo om de omvang van het Amerikaanse belang te
veranderen. Ze zijn in geopolitiek opzicht potentieel en/of tendentieus
onvoorspelbaar. Om wat voor reden dan ook - of in het streven naar
nationale grootheid, tot de verwerkelijking van een ideologie van
religieus zendelingenbewustzijn of omwille van de economische
expansie - trachten sommige staten een regionale hegemonie of een
plaats op de wereldranglijst te verwerven. Ze worden door
diepgewortelde en complexe motieven gedreven, die zich - om met de

woorden van Robert Browning te spreken, het best als volgt kunnen
worden uitgelegd: ... De mens zal naar meer streven dan het kan
bereiken, waarom is er anders een hemel? Zij taxeren de macht van
Amerika zorgvuldig, bepalen in hoeverre hun belangen overeenkomen
of botsen met Amerika, en ontwerpen hun eigen, beperktere EuroAziatische doelstellingen. Vaak afgestemd op het beleid van de
Verenigde Staten, maar soms juist tegenovergesteld. Dergelijke
gemotiveerde Euro-Aziatische Staten moeten door de Verenigde Staten
in de gaten worden gehouden. Geopolitieke- en scharnierpunten van
hun kant gezien, zijn staten waarvan de betekenis niet het gevolg is van
hun macht en motivatie, maar eerder het gevolg is van hun precaire
geografische ligging en hun potentiële kwetsbaarheid.
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Geopolitieke scharnierpunten worden meestal gekenmerkt door de
geografie, voor zover deze in sommige gevallen een specifieke rol
verschuldigd zijn, aangezien ze ofwel de toegang tot geopolitiek
belangrijke gebieden huisvesten, of belangrijke geostrategische speler
de toegang weigeren tot bepaalde middelen. In sommige gevallen, kan
een geopolitieke scharnierpunt als een dynamische staat of zelfs als
regionaal verdedigingsschild fungeren. Vaak heeft het loutere bestaan
van een geopolitieke scharnierpunt voor een naburige geostrategische
speler aanzienlijke politieke en culturele gevolgen. De belangrijkste
geopolitieke scharnierpunten van Eurazië te bepalen na het einde van
de Koude Oorlog en ze te beschermen is dus een ander cruciaal aspect
in de wereldwijde geo-strategie van de Verenigde Staten. Men moet ook
bedenken dat hoewel alle geostrategische spelers proberen door te
stromen naar de rang van een invloedrijk en machtig land, niet allemaal
automatisch geostrategische spelers zijn. Hoewel deze landen makkelijk
kunnen worden bepaald, is het door omstandigheden nodig dat
sommige ongetwijfeld belangrijke landen niet in de lijst opgenomen zijn.
In het kader van de huidige wereldwijde omstandigheden (1997) kunnen
we tenminste vijf belangrijke geostrategische spelers en vijf geopolitieke
en scharnierpunten aanwijzen op de nieuwe politieke kaart van Eurasia
(daarvan zouden in elk geval twee deels als medespelers in beeld
komen). Frankrijk, Duitsland, Rusland, China en India zijn belangrijke
spelers, terwijl Groot-Brittannië, Japan en Indonesië, (hoewel weliswaar
ook erg belangrijke landen) niet aan de voorwaarden voldoen.
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De Oekraïne, Azerbeidzjan, Zuid-Korea, Turkije en Iran vormen
geopolitieke speerpunten die van cruciaal belang zijn, hoewel zowel
Turkije als Iran tot op zekere hoogte binnen hun beperkte omvang van
de mogelijkheden geostrategisch actief zijn. Daarop zullen we in de
volgende hoofdstukken nader ingaan. Op dit punt volstaat het dat de
belangrijkste en meest dynamische geostrategische spelers in de
westelijke Eurazische periferie Frankrijk en Duitsland genoemd worden.
Beiden zijn geïnspireerd door de visie van een verenigd Europa, hoewel
ze over de vraag hoe sterk en in welke vorm ze met elkaar verbonden
moeten worden en de band tussen Europa en Amerika, sterk van
opvattingen verschillen. Beiden hebben de ambitie om iets nieuws in
Europa gestalte te geven en daarmee de status quo te veranderen. Met
name Frankrijk heeft zijn eigen geostrategische concept voor Europa,
dat in bepaalde belangrijke opzichten verschilt van de ideeën van de
Verenigde Staten. Het heeft de neiging naar tactische schaakzetten,
waarmee het probeert Rusland tegen Amerika en Groot-Brittannië tegen
Duitsland uit te spelen, hoewel het afhankelijk is van het Frans-Duitse
partnerschap om haar eigen zwakke positie te compenseren. Bovendien
zijn zowel Frankrijk als Duitsland krachtig en zelfverzekerd genoeg om
hun invloed binnen een groter regionaal bereik te gebruiken. Frankrijk
zou niet alleen een belangrijke politieke rol kunnen spelen in een
verenigd Europa, maar ziet zichzelf ook als de kern van een groep van
mediterrane- en Noord-Afrikaanse landen, die dezelfde problemen
hebben. Duitsland wordt zich in toenemende mate bewust van haar
bijzondere status als de belangrijkste land binnen Europa - als de
economische motor van de regio en de toekomstige leider van de
Europese Unie (EU).
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Tegenover het recent uit de sovjet-bevoogding ontslagen MiddenEuropa voelt het als een bijzondere verantwoordelijkheid, die vaag aan
de vroegere voorstelling van een door Duitsland geleid Midden-Europa
herinnert. Daarnaast voelen zowel Frankrijk en Duitsland zich geroepen
om de Europese belangen te verdedigen in de betrekkingen met
Rusland en heeft Duitsland, vanwege zijn geografische ligging, de
mogelijkheid voor een speciale bilaterale overeenkomst met Rusland. In
tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk die geen geostrategisch speler
is. Het heeft minder opties, heeft geen ambitieuze visie op de toekomst
van Europa en is vanwege haar relatieve terugval thans (1997) niet
meer in staat, zoals voorheen de rol van een scheidsrechter in Europa
te spelen. Zijn ambivalente houding ten opzichte van de Europese
eenwording en het vasthouden aan een vervagende speciale relatie met

Amerika hebben het Verenigd Koninkrijk bij de grote beslissingen over
de toekomst van Europa toeziend en betekenisloos gemaakt. Londen
heeft grotendeels afscheid genomen van het Europese spel. Sir Roy
Denman, voorheen een hoge Britse beambte in de Europese
Commissie, herinnert zich in zijn memoires dat zelfs bij de Conferentie
van Messina 1955, die de oprichting van de Europese Unie voorafging,
de officiële woordvoerder van Groot-Brittannië tegenover de verzamelde
enthousiaste architecten van Europa botweg beweerde : "Het
toekomstige verdrag wat U hier bespreekt, heeft geen kans om te
worden aangenomen; Zou het een consensus vinden dan heeft het
geen kans om toegepast te worden. En als het wel zou worden
toegepast, zal het totaal onaanvaardbaar zijn voor Engeland ... "au
revoir et Bonne chance." (4)
(4) Roy Denman. Gemiste Kansen (Londen: Cassell, 1996).

70 Het Grote Schaakbord
Meer dan veertig jaar nadat deze uitspraak werd gemaakt, beschrijven
ze in wezen nog steeds de Britse houding ten opzichte van een
werkelijk verenigd Europa. De Britse terughoudendheid om deel te
nemen aan de voor januari 1999 geplande Economische en Monetaire
Unie, weerspiegelt de onwil om de Britse lot gelijk te trekken met dat
van Europa. De centrale stelling van deze houding werd samengevat in
de volgende punten aan het begin van de jaren negentig:
•
•
•
•

Groot-Brittannië verwerpt het doel van een politieke unie.
Groot-Brittannië komt op voor de economische integratie in een
systeem op basis van vrije handel model.
Groot-Brittannië geeft de voorkeur aan een eigen buitenlands- en
veiligheidsbeleid en een defensie-coördinatie buiten het
institutionele kader van de Europese Gemeenschap.
Groot-Brittannië heeft zijn invloed in het EG optimaal versterkt. (5)

Natuurlijk, Groot-Brittannië is nog steeds een belangrijke partner voor
Amerika. Middels het Gemenebest, blijft het een zekere mate van
wereldwijde invloed uit te oefenen, maar het is noch een bruisende
grote macht, noch is het geïnspireerd door een ambitieuze visie. Het is
de steunpilaar van de VS, een zeer trouwe bondgenoot, een belangrijke
militaire basis en een nauwe partner voor gevoelige
spionageactiviteiten. Zijn vriendschap moet worden gehandhaafd, maar
zijn beleid zal geen voortdurende aandacht nodig hebben. Het wordt
uitgescheiden uit actieve dienst als geostrategisch speler die op een

prachtige sofa uitrust en zich weghoudt van het Europese avontuur en
bij Frankrijk en Duitsland aan de touwtjes trekt.
5	

In Robert Skidelskys Beitrag over “Great Britain and the New Europe” in: From the Atlantic
to the Urals, ed. David P. CaIleo en Philip H. Gordon (Arlington, Va.:1992), blz. 145.
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De andere Europese middelgrote landen, in meerderheid leden van de
NATO en/of de Europese Unie, volgen Amerika's bijvoorbeeld of staan
stilzwijgend achter Duitsland of Frankrijk. Hun beleid heeft geen
vergaande impact op de regio, en ze zijn niet in de positie waarin zij hun
politieke oriëntatie fundamenteel kunnen veranderen. Momenteel zijn ze
noch geostrategische-, noch geopolitieke spelers op cruciale punten.
Hetzelfde geldt voor de belangrijkste potentiële leden (1997) van de
NATO en de EU in Centraal-Europa, o.a. Polen. Ze zijn politiek en
economisch te zwak om op te treden als een geostrategische speler, en
hebben maar één keuze: n.l. te worden geïntegreerd in het Westen.
Daarnaast wint Polen na de ondergang van het oude Russische rijk en
haar verdiepende banden met de NATO en de EU een ongekende
beveiliging, terwijl hun strategische opties daardoor verminderen. Het
hoeft niet benadrukt te worden dat Rusland een geostrategische
hoofdrolspeler blijft - ondanks de huidige zwakte en de waarschijnlijke
langdurige malaise. Enkel hun aanwezigheid is vrij stevig van invloed op
de nieuwe onafhankelijke staten in de enorme Euro-Aziatische ruimte
van de voormalige Sovjet-Unie. Het voedt de ambitieuze geopolitieke
doelstellingen die zij altijd openlijk heeft verkondigd. Als het weer de
vroegere kracht herwonnen heeft, zal het op zijn westelijke en oostelijke
buurlanden grote druk uitoefenen. Daarnaast staat Rusland nog steeds
voor de geostrategische beslissing, hoe het zich zal blijven opstellen
t.o.v. de Verenigde Staten: als een vriend of een vijand? Het kan heel
goed zijn dat hun kansen op het Euro-Aziatische continent groter zijn.
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Veel hangt af van de interne politieke ontwikkelingen, en in het bijzonder
van de vraag of Rusland een Europese democratie wordt of opnieuw
een Euro-Aziatisch imperium. In ieder geval blijft het duidelijk een
geostrategische speler, zelfs als het een aantal van zijn onderdelen,
alsmede enkele sleutelposities verloren gaan op de Euro-Aziatische
schaakbord. Ook is de positie van China als een belangrijke speler
onbetwistbaar. China is al een belangrijke regionale macht en zoekt op
grond van haar geschiedenis een grootmacht-positie, in de overtuiging
dat de Chinese staat het centrum van de wereld is met waarschijnlijk
hogere doelen. De maatregelen waartoe het leiderschap heeft besloten

beginnen nu al de geopolitieke machtsverhoudingen in Azië te
beïnvloeden, terwijl de economische opmars vast en zeker met nog
meer macht en groeiende ambities gepaard zullen gaan. De opkomst
van een Groot-China zal de kwestie Taiwan hoger op de agenda
plaatsen en niet zonder gevolgen voor de Amerikaanse positie in het
Verre Oosten blijven. De ontmanteling van de Sovjet-Unie heeft een
aantal staten aan westelijke grens van China de Chinese leiders niet
onverschillig gelaten. Als China zich op het internationale toneel sterker
laat gelden, zal dat op Rusland, naar verwachting, van invloed zijn. Aan
de oostrand van Eurazië bestaat een paradoxale situatie. Japan is
zonder twijfel een belangrijke internationale macht, en de AmerikaanseJapanse alliantie wordt vaak - de belangrijkste bilaterale relatie van de
Verenigde Staten - genoemd en terecht. Als één van de leidende
economische naties van de wereld, kan Japan ongetwijfeld een enorme
politieke macht uitoefenen. Echter, het gaat ze niet om de regionale
hegemonie, maar in plaats daarvan geven ze de voorkeur aan de
Amerikaanse bescherming.
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Zoals het Verenigd Koninkrijk t.o.v. Europa, houdt Japan zich buiten de
politieke gebeurtenissen op het Aziatische vasteland, en niet in het
minst omdat veel Aziaten elke Japanse zoektocht naar een regionale
dominante politieke rol nog steeds als vijandigheid uitleggen. Dit
kenmerkt de terughoudendheid en zelfdiscipline in het beleid van Japan,
wat op zijn beurt de Verenigde Staten de mogelijkheid geeft om een
centrale rol te spelen op het gebied van veiligheid in het Verre Oosten.
Japan is dus geen geostrategische speler, hoewel er duidelijke
mogelijkheden zijn om er snel een te worden - vooral als ofwel China of
Amerika hun huidige beleid plotseling zou moeten veranderen - waarop
de Verenigde Staten een zorgvuldige omgang met hun Japanse
bondgenoten als een bijzondere plicht zien. Niet het Japanse
buitenlands beleid moet Amerika in de gaten houden, maar het moet in
plaats daarvan de Japanse zelfbeheersing heel subtiel cultiveren. Een
aanzienlijke verslechtering van de VS-Japanse relaties zou rechtstreeks
van invloed zijn op de stabiliteit in de regio. Makkelijker kan het
beargumenteerd worden waarom Indonesië niet één van de dynamische
geostrategische spelers is. Hoewel Indonesië het belangrijkste land in
Zuidoost-Azië is, kan het als gevolg van een relatief onderontwikkelde
economie, de binnenlandse politieke onzekerheid op de wijd verspreide
archipel en de gevoeligheid voor etnische conflicten die wordt verergerd
door de centrale rol van de Chinese minderheid in het nationale
financiële leven, in de regio slechts in beperkte mate invloed uitoefenen.

Op enig moment kan Indonesië een belangrijk obstakel voor China's
inspanningen voor zuidwaartse expansie worden. Dit aspect is reeds
vastgesteld door Australië, het eens zo gevreesde Indonesische
expansionisme, maar laatste tijd komt het tot een nauwere AustralischIndonesisch samenwerking wat betreft regionale veiligheidskwesties.
Voordat Indonesië als een dominante speler in de regio kan worden
beschouwd, moet het eerst een periode van politieke consolidatie en
voortdurende economische vooruitgang achter zich hebben.
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In tegenstelling daarmee is India momenteel (1997) in een fase van
politieke consolidatie een voortdurende economische ontwikkeling
doorlopen, zet zichzelf neer als een regionale macht, en ziet zichzelf als
een potentieel belangrijke speler op het internationale toneel. Het wordt
ook gezien als een rivaal van China. India kan haar lange termijn opties
overschatten, maar het is zonder twijfel de machtigste staat in ZuidAzië, als het ware, een regionale hegemonie. Het is ook een semiofficiële kernmacht. Met dit wapen-potentieel zal het niet alleen Pakistan
intimideren, maar vooral t.o.v. het nucleaire arsenalen van China een
tegengewicht vormen. India's geostrategische visie op haar rol in de
regio, betreft zowel zijn buren als de Indische Oceaan. Op dit zelfde
moment raken zijn ambities de Amerikaanse belangen in Eurazië
slechts aan de rand, en dus heeft India als een geostrategische speler,
geen reden voor geopolitieke zorgen - althans niet in dezelfde mate als
Rusland of China. De Oekraïne, een nieuw en belangrijk gebied op de
Euro-Aziatische schaakbord, is een geopolitieke brandpunt, omdat hun
bestaan als een onafhankelijke staat bijdraagt aan de omwenteling in
Rusland. Zonder de Oekraïne is Rusland niet langer een EuroAziatische rijk. Het kan nog steeds streven naar een imperiale status,
maar dan zou het een overwegend Aziatisch macht zijn, wat zeer
waarschijnlijk zal worden betrokken bij de slopende strijd met
opstandige Centraal-Aziatische staten, die het verlies van hun recent
verworven soevereiniteit niet accepteren en van de andere islamitische
staten in het zuiden steun kunnen krijgen. Ook China zou zich
waarschijnlijk verzetten tegen elke herdruk van een Russische
hegemonie over Centraal-Azië.
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Als Moskou de controle over de Oekraïne, met zijn 52 miljoen mensen,
belangrijke mineralen en de toegang tot de Zwarte Zee herwint, verkrijgt
Rusland automatisch verspreid de middelen om een machtig Europa en
Azië omvattend rijk te worden. Verliest de Oekraïne de

onafhankelijkheid, zal dit een directe impact op Centraal-Europa hebben
en wordt Polen het geopolitieke scharnierpunt aan de oostgrens van
een verenigd Europa. Zelfs het relatief kleine, dunbevolkte Azerbeidzjan
is niet te onderschatten, met zijn enorme energiebronnen en geopolitiek
perspectief. Het is in zekere zin de kurk in de fles waaronder de
schatten van de Kaspische Zee en Centraal-Azië verbogen liggen. Als
Azerbeidzjan zich in zijn geheel aan Moskou onderwerpt, kan de
onafhankelijkheid van de Centraal-Aziatische staten zinloos worden. Is
de onafhankelijkheid van Azerbeidzjan eenmaal opgeheven dan zijn de
enorme oliereserves aan de controle van Moskou onderworpen. Een
onafhankelijke Azerbeidzjan wat is gekoppeld aan de markten van het
westen d.m.v. pijpleidingen, geleid door een niet Russisch-gecontroleerd
gebied, zal voor de hoog-ontwikkelde van energie-afhankelijke
economieën een toegangspoort tot de energie-rijke Centraal-Aziatische
republieken vormen. Bijna net zoals het geval is met de Oekraïne, is de
toekomst van Azerbeidzjan en Centraal-Azië voor het wel en wee van
Rusland bepalend. Turkije en Iran zijn er als de kippen bij om van de
aftocht van de Russische macht te profiteren en enige invloed in de
regio rond de Kaspische Zee en Centraal-Azië op te bouwen. Vanuit die
reden kan men hen als geostrategische spelers beschouwen. Echter,
beide landen hebben met ernstige binnenlandse politieke moeilijkheden
te kampen, en hun mogelijkheden om grotere machtsverschuivingen in
die regio te bewerkstelligen zijn beperkt.
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Zij zien elkaar ook als een tegenstander en neigen ertoe om van
elkanders beïnvloeding een geschil te maken. Dus bijvoorbeeld; in
Azerbeidzjan, waar Turkije grote invloed heeft, is de Iraanse houding
(als gevolg van bezorgdheid over een mogelijke nationale opstand van
Azeri's in Iran) voor de Russen behulpzaam. Zowel Turkije als Iran zijn
inderdaad belangrijk, vooral als geopolitieke scharnierpunten. Turkije
stabiliseert het gebied rond de Zwarte Zee, regelt de toegang naar de
Middellandse Zee, biedt in de Kaukasus Rusland weerstand, fungeert
nog steeds als tegenwicht tegen het islamitisch fundamentalisme en
dient als het zuidelijke anker van de NATO. Een gedestabiliseerd Turkije
zal waarschijnlijk meer geweld in de zuidelijke Balkan laten ontstaan, en
op hetzelfde moment de Russen vergemakkelijken, de nieuwe
onafhankelijke staten in de Kaukasus opnieuw hun heerschappij op te
dringen. Ondanks de dubbelzinnige houding ten aanzien van
Azerbeidzjan, steunt Iran de nieuwe politieke diversiteit van de CentraalAziatische regio op een soortgelijke stabiliserende manier. Het
domineert de oostelijke kust van de Perzische Golf, terwijl zijn

onafhankelijkheid, ondanks alle huidige vijandelijkheden tegen de
Verenigde Staten, op lange termijn de Russische dreiging voor de
Amerikaanse belangen in de Golfregio een halt toeroept. Zuid-Korea ten
slotte is een geopolitiek scharnierpunt in het Verre Oosten. Hun nauwe
banden met de Verenigde Staten zet de Amerikanen in de situatie
zonder overdreven aanwezigheid in het land zelve zelfs Japan af te
weren en daarmee te voorkomen dat ze zichzelf promoveren tot een
onafhankelijke en grote militaire macht. Elke belangrijke wijziging in de
status van Zuid-Korea, hetzij door middel van hereniging en/of door een
verschuiving in een groeiende Chinese invloedssfeer, zal onvermijdelijk
Amerika's rol en dus ook die van Japan in het Verre Oosten dramatisch
veranderen.
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Bovendien wordt Zuid-Korea door haar groeiende economische macht,
een belangrijker gebied, waarover de controle steeds belangrijker wordt.
De bovenstaande opstelling van geostrategische spelers en geopolitieke
scharnierpunten is noch definitief noch statisch. Misschien komt er een
andere staat bij of valt er een staat in betekenis weg. In sommige
opzichten, kun je zeker Taiwan of Thailand, Pakistan, Kazachstan en
Oezbekistan in de laatste categorie opnemen. Maar op dit moment lijkt
dat dit bij geen van deze staten het geval te zijn. Verandert er iets aan
de status van deze landen dan steken daar grotere belangen achter, die
een zekere verschuiving in de machtsverdeling met zich meebrengen.
Maar het blijft de vraag of dat verstrekkende gevolgen heeft van
katalytische aard. Afgescheiden van China, kan de enige uitzondering
de kwestie Taiwan zijn. Maar het zou alleen een probleem worden als
China voor de verovering van het eiland massaal geweld gaat gebruiken
en daarmee de geloofwaardigheid van de USA in het Verre Oosten
ondermijnt. De kans dat iets dergelijks zich voordoet, lijkt klein, maar je
moet dit punt in gedachten houden bij het ontwerpen van een beleid van
de Verenigde Staten tegen China.

Ernstige beslissingen en mogelijke uitdagingen
Staan de belangrijkste spelers en de belangrijke scharnierpunten
eenmaal vast, dan kan men zijn de grote verwarring waarin het
Amerikaanse beleid zich bevindt waarnemen, en zijn de belangrijkste
uitdagingen waarvoor zij op het Euro-Aziatische continent worden
geplaatst beter te voorspellen.
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Voordat we het in de volgende hoofdstukken het gaan hebben over
deze onderwerpen, kunnen ze worden ingedeeld in vijf grote vragen:
• Wat voor een Europa zou Amerika zich wensen en dus dat
bevorderen?
• Wat voor een Rusland is in het belang van Amerika, en wat kan
Amerika als bijdrage daaraan leveren?
• Hoe zijn de vooruitzichten als er in het centrum van Eurazië een
nieuwe Balkan ontstaat, en wat moet Amerika doen om de daaruit
voortvloeiende risico's te minimaliseren?
• Tot welke rol moet men China in het Verre Oosten aanmoedigen te
spelen en welke conclusies kunnen er worden afgeleid van wat er
is gezegd. Niet alleen voor de Verenigde Staten, maar ook voor de
Japan.
• Welke nieuwe Euro-Aziatische coalities zijn mogelijk, die zeer
gevaarlijk zijn voor de Amerikaanse belangen kunnen zijn, en wat
moet er gedaan worden om deze te verhinderen?
De Verenigde Staten hebben altijd hun oprechte belangen in een
verenigd Europa verkondigd. Sinds de dagen van de regering-Kennedy
werd er een Gelijke-rechten-partnerschap opgezet. Het officiële
Washington uitte onvermoeid hun verlangen om Europa te zien
samengroeien naar een eenheid die krachtig genoeg zou zijn worden
om de verantwoordelijkheid en de lasten van een wereldwijd leiderschap
te delen met Amerika. Tot zover de overheersende overeenkomst op dit
thema. In de praktijk is de houding van de Verenigde Staten minder
duidelijk en eenduidig geweest. Wil Washington werkelijk een Europa
dat als een volwaardige partner in hetzelfde wereldgebeuren fungeert,
of ligt een alliantie van ongelijkwaardigheid meer aan hun hart? Is de VS
bijvoorbeeld, bereid met Europa de leidende positie in het MiddenOosten te delen, een regio die niet alleen geografisch veel dichterbij
Europa ligt dan bij Amerika, maar waarin individuele Europese landen
ook hun eigen belangen nastreven?
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In deze samenhang past onmiddellijk het probleem van Israël. De EuroAmerikaanse meningsverschillen over de houding ten aanzien van Iran
en Irak zijn voor de VS niet aan de orde als een twistpunt tussen gelijke
partners, maar als een geval van weerspannigheid tegen het gezag. De
dubbelzinnige houding over de vraag van de mate van de Amerikaanse
steun voor de Europese eenheid omvatte ook het probleem hoe die
Europese eenheid omschreven wordt en welk land, indien aan de orde,
de leiding in het eenwordingsproces moet krijgen. Washington kon

Londen er niet van afbrengen om de problemen in de onderhandelingen
over de Europese integratie juist te versterken, maar anderzijds toonde
het een duidelijke voorkeur aan een Duitse leiding boven een Franse.
Gezien de traditionele teneur van de Franse politiek, is deze houding
begrijpelijk, maar heeft tot gevolg dat daarmee het uitzicht op een
tactische entente tussen Engeland en Frankrijk vereist werd om bij
Duitsland een streep door de rekening te halen, evenals bij de tijdelijke
flirt van Frankrijk met Moskou om met de Amerikaans-Duitse coalitie te
rivaliseren. Het ontstaan van een werkelijk verenigd Europa - vooral als
dit met constructieve Amerikaanse steun gebeurd - zal een belangrijke
veranderingen in de structuur en de besluitvormingsprocessen van de
NATO vereisen. De NATO biedt niet alleen het institutionele kader voor
de uitoefening van de Amerikaanse invloed in Europese zaken, maar
ook de basis voor de politiek cruciaal Amerikaanse militaire
aanwezigheid in West-Europa.
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In de loop van de Europese eenwording zal deze verdedigingsstructuur
moeten worden aangepast op de nieuwe werkelijkheid van de alliantie,
die op een min of meer gelijkwaardig partnerschap berust en niet meer
een samenwerkingsverband is waarin er, -om traditionele begrippen te
gebruiken-, een overheerser en zijn vazallen zijn. Ondanks de
bescheiden stappen die in 1996 werden gezet om binnen de NATO, de
rol van de West-Europese Unie (WEU), de militaire alliantie van de
West-Europese landen te verbeteren, is dit probleem grotendeels
omzeild. Een echte beslissing voor een verenigd Europa zal een
vergaande reorganisatie van de NATO afdwingen, die onvermijdelijk de
suprematie van de Verenigde Staten binnen de alliantie zal verzwakken.
Kortom, een lange-termijn-Amerikaanse geo-strategie zal de vragen
inzake de Europese eenheid en echt partnerschap met Europa moeten
beantwoorden. Een Amerika die werkelijk een verenigd- en
onafhankelijk Europa wenst zal zijn volle gewicht voor iedere Europese
kracht moeten inzetten die een politieke en economische intergratie van
Europa een echte zorg is. Echter, een dergelijke strategie betekent ook
afscheid nemen van de overblijfselen van een ooit zo heilige bijzondere
relatie tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Een
politiek voor een verenigd Europa zal ook - zij het gemeenschappelijk
met de Europeanen - de zeer gevoelige vraag van Europa's
geografische uitbreiding worden geconfronteerd. Hoever moet de
Europese Unie naar het oosten uitbreiden? En moet de oostelijke
grenzen van de EU ook de oostelijke frontlinie van de NATO zijn? De

eerste is meer een Europees besluit en zal onmiddellijk gevolgen
hebben voor een NATO-besluit.
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Dit raakt in ieder geval ook de Verenigde Staten, en de stem van de
Verenigde Staten is binnen de NATO nog steeds belangrijk. Omdat er
in toenemende mate consensus over bestaat dat de volkeren van
Centraal-Europa, zowel in de EU als de NATO opgenomen zullen
worden, richt zich de aandacht op de toekomstige status van de
Baltische republieken en misschien binnenkort ook in de Oekraïne.
(1997) Dit Europese dilemma overlapt vergaand het tweede, waarin het
gaat om Rusland. Het is gemakkelijk om de kwestie inzake de toekomst
van Rusland met het protest te beantwoorden dat het liever een
democratisch, nauw met Europa verbonden Rusland ziet. Waarschijnlijk
zal een democratisch Rusland met door Amerika en Europa gedeelde
waarden meer sympathie opleveren en zal overeenkomstig ook meer
kans maken op een junior partnerschap bij het opzetten van een meer
stabiel en coöperatief Eurasia. Maar Rusland koestert waar mogelijk
verdere ambities en is niet tevreden te krijgen met de erkenning van
democratie en respect. Binnen de Russische ambtenaren van
Buitenlandse Zaken (wat voor het grootste deel bestaat uit de
voormalige Sovjet-bureaucraten) leeft en bloeit ongebroken een
diepgeworteld verlangen naar een bijzondere rol in Eurazië, die
consequent wordt geassocieerd met een vernieuwde ondergeschiktheid
van de nieuwe onafhankelijke voormalige Sovjetrepublieken tegenover
Moskou. In deze context zijn een aantal invloedrijke leden van de
Russische politieke bureaucratie met een vriendelijke politiek naar het
Westen met een plan in de weer om de aanspraken van Rusland op de
wereldmacht ter discussie te stellen, wat de Russische geopolitici als
volgt uitdrukten;
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"De Verenigde Staten en de landen van de NATO zijn er op uit, hoewel met de grootst mogelijke voorzichtigheid t.a.v. Rusland's
eigenwaarde, maar niettemin vast besloten - het de geopolitieke
fundamenten te vernietigen wat, althans in theorie, Rusland de hoop
zou kunnen geven in de wereldpolitiek de status van nummer twee te
verwerven, die vroeger door de Sovjet-Unie bezet werd." Bovendien
wordt Amerika verondersteld een beleid te hebben waarin »De vanuit
het westen bedreven reorganisatie van de Europese gebied in principe
geleid wordt door de gedachte dat in dit deel van de wereld nieuwe,

relatief kleine en zwakke staten door hun min of meer nauwe banden
met de NATO, de EU en dergelijke te ondersteunen." (6) De nauwkeurig
geciteerde passages beschrijven treffend, niet zonder een zekere
vijandigheid, het dilemma waarmee de Verenigde Staten te maken
hebben. In hoeverre moet men economische hulp aan Rusland geven die het land politiek en economische noodzakelijkerwijs versterkt - , en
in welke mate zullen parallel daarmee de nieuwe onafhankelijke staten
geholpen zijn hun onafhankelijkheid te verdedigen en te consolideren?
Kan Rusland zowel een machtige staat en een democratie zijn? Zal het
zijn voormalige verloren macht en grondgebied weer willen terugwinnen,
en kan het dan zowel een wereldrijk als een democratie zijn? Een beleid
van de Verenigde Staten tegenover de grote geopolitieke
scharnierpunten Oekraïne en Azerbeidzjan, kan aan dit probleem niet
voorbij gaan en dus staat Amerika, wat de tactische balans en
strategische visie betreft, voor een dilemma.
(6) A. Bogaturow en W Kremenjuk (beide hoogleraren van de Canadese Institute of America
Academie van Wetenschappen) in

~ Current Relations and Prospects for Interaction Between

Russia and the United States~‘, Nszawissimaja Gaseta, 28. Juni1996.
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Het binnenlandse herstel van Rusland is een essentiële voorwaarde
voor de democratisering en uiteindelijk voor zijn Europeanisering. Maar
elke onderbreking van haar grootmacht-potentieel zijn voor beide doelen
schadelijk. Over deze kwesties kan het tot een meningsverschil komen
tussen de Verenigde Staten en enkele Europese landen, vooral wat
betreft de uitbreiding van de EU en de NATO. Moet Rusland worden
beschouwd als een kandidaat voor het lidmaatschap van één van deze
twee structuren? En hoe zit het dan met de Oekraïne? Voor de
uitsluiting van Rusland kan de te betalen prijs hoog zijn - de Russen
zullen zich in hun vooroordelen en angst bevestigd voelen, een soort
self-fulfilling prophecy zal om zich heen grijpen - maar een verzachting
van de EU of de NATO kan een destabiliserend effect hebben. Een
andere grote onzekerheid die in de pijplijn zit is de geopolitiek centraal
gelegen Euro-Aziatische regio, die wordt versterkt door de potentiële
kwetsbaarheid van de hoekstenen Turkije en Iran. Het in de volgende
kaart getekende gebied van de Krim in de Zwarte Zee recht door langs
de nieuwe zuidelijke grenzen van Rusland naar het oosten tot de
Chinese provincie Xin-Jiang, vandaar zuidwaarts naar de Indische
Oceaan naar beneden, verder naar het west tot de Rode Zee , naar het
noorden tot de oostelijke Middellandse Zee en terug naar de Krim,
wonen bijna 400 miljoen mensen in ongeveer 25 landen, die bijna
allemaal heterogeen zijn, zowel etnisch als in hun religieuze overtuiging

en politiek vergaand instabiel zijn. Sommige van deze landen zijn
mogelijk in staat nucleaire wapens te verwerven. In deze licht
ontvlambare regio met door haatgevoelens met elkaar concurrerende
machtige buurlanden omgeven zullen waarschijnlijk oorlogen tussen de
staten afspelen alsmede langdurige etnische en religieuze conflicten die
nog waarschijnlijker zijn.
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Hun regionale expansie zal er grotendeels van afhangen of India als
een obstakel dient of van de gelegenheid gebruik maakt Pakistan zijn
wil op te leggen. De interne politieke spanningen in Turkije en Iran zullen
zich toespitsen en beide staten grotendeels in haar stabiliserende rol
duwen die zij spelen in deze onrustige regio's. Dergelijke ontwikkelingen
zullen op hun beurt het moeilijk maken voor een assimilatie van de
nieuwe Centraal-Aziatische staten in de internationale gemeenschap en
ook van invloed zijn op de door de USA verzekerde veiligheid in de Golfregio.
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In ieder geval kunnen hier Amerika en de internationale gemeenschap
worden geconfronteerd met een uitdaging die de crisis in het voormalige
Joegoslavië in de schaduw stelt. Een deel van het probleem in deze
onstabiele regio is de bedreiging voor de Amerikaanse suprematie door
het islamitisch fundamentalisme. Het gebruik van religieuze vijandigheid
tegenover de American way of lief en het Arabisch-Israëlische conflict,
kan het islamitisch fundamentalisme verschillende pro-Westerse
regeringen in het Midden-Oosten ondermijnen en uiteindelijk
Amerikaanse handelsbelangen in de regio in gevaar brengen, met name
in de Perzische Golf. Zonder politieke samenhang en zonder de steun
van een machtige islamitische staat ontbreekt het islamitisch
fundamentalisme het aan een geopolitieke kern, zodat de dreiging
daarvan waarschijnlijk zal afbrokkelen. Een geostrategisch
fundamenteel probleem werpt de opkomst van China als grootmacht op.
De beste oplossing is als men een manier vindt om een democratischen vrije-markt-georganiseerd China te kunnen integreren in een groter
kader van de regionale samenwerking. Maar wat als China niet
democratisch is en economisch en militair steeds krachtiger wordt? Een
Groot-China zal er wel komen, ongeacht wat zijn buren willen of doen,
alle inspanningen om dit te voorkomen, kunnen een verscherpt conflict
met China oproepen. Een dergelijk conflict zou de Amerikaans-Japanse
relatie kunnen belasten - omdat het niet zeker is of Japan de
Amerikaanse poging om China te trotseren ondersteunen zal - en
Tokio's definitie van haar rol in de regio met mogelijk revolutionaire
gevolgen zou kunnen veranderen. Ja, het kan zelfs het einde van de
Amerikaanse aanwezigheid in het Verre Oosten betekenen.
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Een overeenkomst met China zal echter zijn prijs vragen. China als een
regionale macht te accepteren betekent meer dan alleen met een mooie
kreet instemmen. Een dergelijke regionale dominantie zal een bepaald
gewicht hebben. Om het heel duidelijk te formuleren: Hoe groot zal
China's betovering zijn en waar naar toe zal de Chinese invloedssfeer
zich uitbreiden die voor Amerika acceptabel zal zijn als deel van een
politiek die de Chinese wereldpolitiek moet temperen. Welke gebieden
die buiten haar politieke bereik liggen kunnen aan het "Hemelse Rijk"
afgestaan worden ? Tegen deze achtergrond is de militaire
aanwezigheid van Amerika in Zuid Korea van bijzondere betekenis.
Zonder hen, is het voortbestaan van de Amerikaanse-Japanse
defensie-overeenkomst in haar huidige vorm moeilijk voor te stellen,

omdat Japan anders noodzakelijkerwijs militair sterker op zichzelf is
aangewezen. Aan de andere kant zou een hereniging van Korea, de
basis voor een voortdurende Amerikaanse militaire aanwezigheid in
Zuid-Korea verstoren. Een herenigd Korea zou kunnen besluiten tegen
een voortzetting van de Amerikaanse militaire bescherming; en in der
daad kan dat de prijs zijn die China zal eisen en zodoende haar invloed
op het schiereiland zeker stelt. Kortom, de verhouding van de USA naar
China zal onvermijdelijk een directe impact hebben op het trilaterale
veiligheids-pakt tussen de USA, Japan en Korea. Tot slot, kunnen een
paar onvoorziene toekomstige politieke oriëntaties opgemerkt worden,
die in meer detail besproken worden in de desbetreffende hoofdstukken.
In het verleden heeft de strijd van individuele staten om de regionale
dominantie de internationale politiek grotendeels bepaald.
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Van nu af aan, staat Amerika voor de vraag hoe het zal omgaan met de
regionale coalities die haar uit Eurazië willen wegwerken en daarmee
haar status als wereldmacht bedreigen. Of dergelijke coalities zich
zullen vormen om de Amerikaanse hegemonie op te eisen hangt in zeer
hoge mate af van de manier waarop de VS inspeelt op de hier
gepresenteerde uitdagingen. Het meest gevaarlijke scenario is
waarschijnlijk een grote coalitie tussen China, Rusland, en misschien
Iran, niet verenigd door ideologie, maar door de diepgewortelde
ontevredenheid van alle partijen als anti-hegemoniale alliantie. Een
dergelijke alliantie zou in omvang en reikwijdte aan de uitdaging
herinneren die ooit uit het Chinees-Sovjet-blok voortkwam, hoewel deze
keer waarschijnlijk China de leiding zal overnemen en Rusland zich
daarbij aansluit. Om deze mogelijkheid te voorkomen, voor zover dat
kan, moeten de Verenigde Staten tegelijkertijd hun geostrategische
vaardigheid aantonen aan de westelijke, oostelijke en zuidelijke periferie
van Eurazië. Een geografisch beperkter, maar mogelijk een uitdaging
met nog meer gevolgen zou een Chinees-Japanse as kunnen
betekenen, zou de Amerika's positie in het Verre Oosten vermorzelen en
de Japanse kijk op de wereld revolutionair veranderen. Een dergelijk
bondgenootschap van de macht van twee buitengewoon productieve
volkeren en een zekere vorm van "Azianisme" als een anti-Amerikaanse
doctrine benutten. Echter gezien de onderlinge ervaringen uit het
verleden, lijkt het onwaarschijnlijk dat China en Japan in de nabije
toekomst samen een alliantie aangaan; In ieder geval zal een
vooruitziende blik van de Amerikaanse politiek in het Verre Oosten heel
goed in staat zijn een dergelijk coalitie te voorkomen. Niet minder
afzijdig, maar niet volledig uit te sluiten is de mogelijkheid van een grote

Europese her-oriëntatie, die een Duits-Russische overeenkomst of een
Frans-Russische Entente als resultaat kan hebben.
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Voor beide zijn het duidelijke precedenten in de geschiedenis, en één
van hen kan zich voordoen als de Europese integratie tot stilstand komt
en de betrekkingen tussen Europa en Amerika ernstig verslechteren.
Inderdaad zou men zich een Europees-Russische overeenkomst
kunnen voorstellen, die Amerika van het continent uitsluit. Op dit
moment lijken al deze varianten onwaarschijnlijk zolang de Amerikanen
hun Europa-politiek niet verzaken en de grote Europese staten zich niet
gaan heroriënteren. Wat de toekomst zal brengen…? Voor de hand ligt
de conclusie dat de Amerikaanse suprematie op het Euro-Aziatische
continent door turbulentie en misschien sporadische uitbarstingen van
geweld opnieuw getaxeerd zal worden. Het kan worden blootgesteld
aan nieuwe uitdagingen, zowel door herwaardering van lokale
machtsposities als door nieuwe coalities. Het tegenwoordige mondiale
systeem, waarbinnen het gevaar van een oorlog van de tafel is, blijft
naar alle waarschijnlijkheid stabiel. Juist in die delen van de wereld,
waar een lange termijn geostrategische suprematie van Amerika is
gebaseerd op vergelijkbare en in wezen verwante sociaal-politieke
systemen die via multilaterale door Amerika gedomineerde structuren
aan elkaar zijn gekoppeld.
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Europa is de natuurlijke bondgenoot van Amerika. Het deelt dezelfde
waarden en in wezen het zelfde religieuze erfgoed; Het is toegewijd aan
de democratische beginselen en is de oorspronkelijke thuisbasis van de
grote meerderheid van de Amerikanen. In de poging om voormalige
staten te integreren in een gemeenschappelijke supranationale
economische en uiteindelijk politieke Europese Unie wijst ook de weg
naar grotere vormen van een post-nationale organisatie, buiten de enge
visioenen en destructieve hartstochten, die aan het vroegere
nationalisme zijn karakter gaf. Het is nu al de meest multilaterale
georganiseerde regio in de wereld (zie tabel op pagina 90). Een
succesvol functionerende politieke unie geeft ongeveer 400 miljoen
mensen in een democratisch onderkomen, dat een levensstandaard
heeft die vergelijkbaar is met die van de Verenigde Staten. Zo'n Europa

zal onvermijdelijk een wereldmacht worden. Bovendien dient Europa
ook als een springplank naar de geleidelijke uitbreiding van de
democratie tot diep in Euro-Azië. Europa's oostwaartse uitbreiding zou
de overwinning van de democratie in de jaren negentig consolideren.
Op politiek en economisch niveau beantwoordt het in wezen aan de
Europese beschaving - het voormalige Romeinse christelijke Europa dat werd bepaald door het gemeenschappelijke westerse christelijke
erfgoed van Europa.
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Zo'n Europa is er ooit eerder geweest, en wel voor het tijdperk van grote
staten en de daaropvolgende verdeling van het continent in een
Amerikaans en in een Sovjet-gedomineerde helft. Zo'n groter Europa
zou als een magneet naar staten kunnen fungeren die ten oosten liggen
en met de Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland een netwerk van relaties
kunnen opbouwen, ze bewegen tot steeds nauwere samenwerking en
ze tegelijk overhalen naar de zelfde gemeenschappelijke democratische
beginselen. Ten slotte zou een dergelijk Europa zelfs een hoeksteen
onder Amerikaanse leiding kunnen worden in een grotere Euro-

Aziatische structuur voor veiligheid en samenwerking. Boven alles, is
Europa het essentiële geopolitieke bruggenhoofd voor Amerika op het
Euro-Aziatische continent. De Oude Wereld is voor de Verenigde Staten
van immens geostrategisch belang. In tegenstelling tot de banden met
Japan, verankert het Atlantisch Bondgenootschap de politieke invloed
en militaire macht van Amerika onmiddellijk op het Euro-Aziatische
vasteland. In de huidige stand van zaken in de Amerikaanse-Europese
betrekkingen, omdat de verbonden Europese landen nog steeds sterk
afhankelijk zijn van het veiligheidsschild van de USA, verbreedt bij
iedere uitbreiding van de Europese invloed automatisch de
invloedssfeer van de VS. Omgekeerd zou zonder deze nauwe
transatlantische banden de Amerikaanse hegemonie in Eurazië snel
vervlogen zijn. Haar controle over de Atlantische Oceaan en de
mogelijkheid om invloed en macht dieper in Euro-Azië uit te oefenen zou
dan zeer beperkt zijn. Het probleem is echter dat er geen zuiver
Europees Europa bestaat.
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Het is een visie, een idee en een doel, maar nog geen realiteit. WestEuropa is al een gemeenschappelijke markt, maar is nog verre van de
vorming van een politieke entiteit. Een politiek Europa moet nog te
voorschijn komen. De crisis in Bosnië gaf dit trieste bewijs, voorzover
als dat nodig was. Het is gewoon een feit dat West-Europa en, in
toenemende mate, Centraal-Europa grotendeels een Amerikaans
protectoraat blijven, die aan een alliantie van vazal- en schatplichtige
staten doet denken. Dit is geen gezonde toestand noch voor Amerika,
noch voor de Europese naties. De hele zaak wordt nog erger gemaakt
omdat binnen Europa, een verwaarlozing van innerlijke vitaliteit om zich
heen grijpt. Naast de legitimiteit van het bestaande socio-economische
systeem, komt zelfs het oppervlakkige besef aan het licht dat een
Europese identiteit nog heel kwetsbaar is. In meerdere Europese landen
is er sprake van een vertrouwenscrisis en een verlies van creativiteit dat
zich vertaalt in een isolationistische houding en vluchtgedrag als het om
de grotere problemen in de wereld gaat. Het is niet duidelijk of de
meeste Europeanen een toekomstige Europese grootmacht wensen en
of ze bereid zijn om het nodige voor de totstandkoming daarvan te doen.
Zelfs de nog bestaande overblijfselen, van het momenteel nogal zwakke
Europese anti-Amerikanisme is vreemd genoeg cynisch: De
Europeanen klagen over de hegemonie van de Verenigde Staten maar
aanvaarden hun bescherming door de USA als heel normaal. De
politieke dynamiek van de Europese eenwording ging ooit uit van drie
belangrijke impulsen: De herinnering aan de twee verwoestende

wereldoorlogen, het verlangen naar economisch herstel en de
onzekerheid als gevolg van de Sovjet-dreiging. Halverwege de jaren
negentig waren deze impulsen nogal vervlogen.
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Het economisch herstel is in het geheel opgetreden (1997); het echte
probleem, waarmee Europa in toenemende mate mee te maken heeft,
is het uiterst belastende sociale systeem die de economische macht
verzwakt, terwijl de gepassioneerde weerstand, de enkele
belangengroepen die zich tegen elke hervorming verzetten, de politieke
aandacht van Europa naar binnen toe afbuigt. De Sovjet-dreiging is
verdwenen, waartegenover de zorgen van sommige Europeanen om
zich te bevrijden van de Amerikaanse voogdij, nog niet is
geïmplementeerd in een onweerstaanbare drang naar continentale
integratie. De drang naar een verenigd Europa gaat meer en meer van
het enorme apparaat van overheden uit, die de Europese
Gemeenschap en haar opvolger, de Europese Unie, heeft
geproduceerd. Het idee van eenheid is populair bij de bevolking en heeft
nog steeds opvallend brede steun, maar het is nogal lauw, het ontbreekt
aan enthousiasme en gevoel van passie. In het algemeen geeft het
huidige West-Europa de indruk van een reeks gekwelde,
onsamenhangende, gemakzuchtige en toch sociaal ontevreden en
verontruste instellingen die niet meer beschikken over toekomstgerichte
visie. Europese eenwording is in toenemende mate een proces, geen
feit. Toch blijft de politieke elite van twee toonaangevende Europese
naties streven in hun grote meerderheid naar het doel om Europa
gestalte te geven en in verdragen vast te leggen. Zij zijn de belangrijkste
architecten van Europa. Uit hun samenwerking kan een Europa worden
gecreëerd die zijn verleden en zijn mogelijkheden waardig is. Echter,
elke voorstander heeft een iets ander idee of ontwerp, en geen van
beide is sterk genoeg om te zegevieren. Deze situatie zal leiden tot een
beslissende interventie van de Verenigde Staten.
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Het dwingt bijna tot een verbintenis met Amerika voor de Europese
eenheid, omdat het integratieproces anders tot stilstand kan komen en
geleidelijk aan ook weer teruggedraaid wordt. Voordat de Verenigde
Staten zich met de opbouw van Europa gaat bezighouden, moeten ze
zich er wel van bewust zijn van wat voor soort Europa zij willen en
bereid zijn om zich daarvoor in te zetten - gelijke of junior partners - en
hoever de Europese Unie en de NATO uitgebreid moet worden. Het

vereist ook een zorgvuldige behandeling van de twee belangrijkste
architecten van Europa.
Grandeur en verlossing
Frankrijk verwacht door Europa haar wedergeboorte, Duitsland haar
redding. Met deze verschillende motivaties komen we een stuk verder
om de doelstellingen van de alternatieve Duitse en Franse ontwerpen
van Europa uit te leggen en te bepalen. Voor Frankrijk is Europa is het
middel om haar vroegere grootheid te herwinnen. Reeds voor de
Tweede Wereldoorlog maakten serieus te nemen Franse politieke
wetenschappers zich bezorgd over het toenemende verval van de
centrale rol van Europa in de wereldpolitiek. In de tientallen jaren van de
Koude Oorlog, maakte deze plaats voor woede over de Angelsaksische
dominantie over het Westen, om maar niet te spreken over de
minachting over de gelijktijdige amerikanisering van de westerse cultuur.
De oprichting van een authentiek Europa - in de woorden van Charles
de Gaulle was dat vanaf de Atlantische Oceaan tot aan de Oeral - moest
deze betreurenswaardige toestand verhelpen. En in zo'n Europa zal
Parijs het voortouw moeten nemen, zou Frankrijk ook haar grandeur
herstellen dat de Franse nog steeds als het bijzondere lot van hun natie
zien.
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Duitsland ziet de inzet voor Europa de reden voor de nationale redding,
terwijl haar veiligheidsbeleid niet zonder de nauwe band met Amerika
kan. Bijgevolg is een Europa dat zijn onafhankelijkheid van Amerika
sterker prevaleert, geen levensvatbaar alternatief. Voor Duitsland
betekent redding + Veiligheid = Europe + Amerika. Deze formule
beschrijft hun houding en beleid, maakt het een modelkind van Europa
en sterke supporters van Amerika in Europa. Duitsland ziet zijn
gloeiende inzet voor Europa als een historisch schoonmaak, zoals het
herstel van haar morele en politieke reputatie. Hierin ontdoet zij zich van
haar zonden tegen Europa, herstelt Duitsland haar grootte, terwijl ze op
hetzelfde moment een missie op zich neemt die niet automatisch de
Europese wrok en angsten tegen de Duitsers mobiliseert. Volgen de
Duitsers hun eigen nationale belang, lopen zij het risico de andere
Europeanen voor het hoofd te stoten; Bevorderen zij het
gemeenschappelijke Europese belang dan ondervinden zij de steun en
respect van de andere Europeanen. In de kernvragen van de Koude
Oorlog was Frankrijk een trouwe, toegewijde en vastberaden
bondgenoot. Het stond zij aan zij met Amerika. Of het nu tijdens de twee

Berlijnse blokkades of tijdens de Cuba-crisis was, er was geen twijfel
over de bereidheid van Frankrijk. Deze steun van de NATO werd
getemperd door de gelijktijdige streven van Frankrijk naar een politieke
identiteit en het in stand te houden van zijn vrijheid van handelen. Met
name in zaken die te maken hebben met de status van Frankrijk in de
wereld of de toekomst van Europa. Het heeft iets van een obsessieve
waanvoorstellingen hoe sterk de Franse politieke elite het idee heeft dat
Frankrijk nog steeds een wereldmacht is.
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Toen premier, Alain mei 1995 voor de Nationale Vergadering verklaarde
dat "Frankrijk zijn reputatie als een wereldmacht kan en moet kunnen
behouden" (waarmee hij niets anders zei dan zijn voorgangers), barste
tijdens die bijeenkomst een spontaan applaus los. Door zijn nadruk te
leggen op de eigen nucleaire afschrikking wilde Frankrijk om vooral haar
uit te breiden vrijheid van handelen en beslissingen van leven en dood
beïnvloeden, inzake veiligheidskwesties die voor het Bondgenootschap
in zijn geheel, door de Amerikanen worden bepaald. Om zich te
onderscheiden van de Sovjet-Unie was de nucleaire afschrikking van
Frankrijk voor de Sovjet-oorlogsmachine van ondergeschikt belang.
Integendeel, Parijs meende een rol te kunnen spelen in de hoogste en
meest gevaarlijke besluitvormingsprocessen van de Koude Oorlog door
middel van haar eigen kernwapens. Naar de Franse overtuiging
onderbouwde het bezit van kernwapens voor Frankrijk aanspraak te
kunnen maken op de status van een wereldmacht met een stem, die
wereldwijd respect dient te genieten. In feite, versterkte het de positie
van Frankrijk als één van de vijf veto bevoegde leden van de VNVeiligheidsraad, die ook kernmachten zijn. Vanuit het Franse perspectief
was de Britse nucleaire afschrikking slechts een verlengstuk van de
Amerikaanse nucleaire macht, vooral omdat de Britten zich op hun
speciale relatie met de Verenigde Staten beriepen en daarmee afzijdig
hielden in het streven om een onafhankelijk Europa te bouwen. (Dat het
Franse nucleaire programma van geheime Amerikaanse hulp
profiteerde was in de ogen van de Fransen van minder belang en
strategische irrelevant.) Een eigen nucleaire afschrikking
geconsolideerde volgens de Franse begrippen de dominante positie van
Frankrijk als de leidende macht op het Europese continent. Op het
Europese vasteland is het de enige staat die kernwapens heeft.
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Een verdere uitdrukking vinden Frankrijk's wereldwijde ambities in de
beslissende inspanningen van de Franse regeringen, in de meeste
Franstalige Afrikaanse landen waar ze nog steeds als veiligheidsmacht
aanwezig zijn. Ondanks de na langdurige strijd opgetreden verlies van
Vietnam en Algerije en het prijsgeven van andere kolonies hebben deze
militaire missies alsmede het voortbestaan van de controle over de
verschillende eilanden in de Stille Oceaan (waarop de omstreden
Franse kernproeven plaatsvonden) de Franse elite in hun geloof
bemoedigd dat Frankrijk eigenlijk nog steeds een mondiale rol heeft te
spelen, hoewel het eigenlijk een middelmatige post-imperiale Europese
macht is. Dit alles heeft de aanspraak van Frankrijk op het predikaat
Europees leider gesteund en gemotiveerd. Aangezien Groot Brittannië
zichzelf naar de rand gemanoeuvreerd heeft en in wezen een
aanhangsel is van de VS-macht, en Duitsland dat verdeeld was tijdens
de Koude Oorlog lange tijd en nog steeds wordt gehinderd door het
recente verleden, kon Frankrijk het Europese idee oppakken, het zich
eigen maken en het zich toe-eigenen alsof het hun idee is. Het land dat
het idee van één soevereine staat uitgevonden had en het nationale
sentiment tot een soort seculiere religie had gemaakt, vond dan ook
heel gewoon zichzelf - met dezelfde emotionele toewijding, die ooit la
patrie genoemd werd - als de belichaming van een onafhankelijke, maar
verenigd Europa te zien. De grootheid van een door Parijs geleid
Europa zou dan op Frankrijk terugvallen. Dit vanuit een diep besef van
een historische bestemming gevoed en door een ongewone trots op hun
eigen cultuur bekrachtigde roeping heeft belangrijke gevolgen gehad
voor het politieke beleid.
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De geopolitieke ruimte die Frankrijk voor haar invloedssfeer had
gereserveerd - of waar op z'n minst voorkomen moest worden dat een
andere staat hierover het meesterschap kreeg - laat zich op de kaart
tekenen als een halve cirkel. Het omvat het Iberisch schiereiland, de
noordelijke kusten van de westelijke Middellandse Zee en Duitsland tot
oostelijk Centraal-Europa (zie kaart pagina 107). Dit is niet alleen de
kleinste straal van de Franse veiligheid, het geldt ook voor de grootste
politieke belangen van Frankrijk. Alleen als de steun van Zuid-Europese
landen is verzekerd en de steun van Duitsland is gegarandeerd, kan het
doel, het creëren van een verenigd en onafhankelijk door Frankrijk
geleid Europa, worden nagestreefd. En het ligt voor de hand dat langs
deze geopolitieke weg het omgaan met een steeds krachtiger wordend
Duitsland de meest moeilijke zal worden. Naar het Franse idee kan het

centrale doel van een verenigd en onafhankelijk Europa worden bereikt
door de eenwording van Europa onder Franse leiding met daaraan
verbonden de geleidelijke afbouw van de Amerikaanse aanwezigheid op
het continent. Als Frankrijk de toekomst van Europa gestalte geeft, moet
het Duitsland erbij betrekken, maar meteen aan de ketting leggen, terwijl
Washington zoekt naar een geleidelijke sanering van haar
bemoeienissen met Europese zaken. Dit resulteert in twee grote
dilemma's voor Frankrijk: 1) Hoe kan de Amerikaanse betrokkenheid bij
de veiligheid van Europa worden behouden - wat Frankrijk nog steeds
onontbeerlijk acht - en daarbij de Amerikaanse aanwezigheid
verminderen ?; 2) Hoe kan de Duits-Franse samenwerking als de
economisch-politieke motor van de Europese integratie staande blijven
en daarbij een Duits leiderschap in Europa tegenhouden? Als Frankrijk
werkelijk een wereldmacht is moet het oplossen van deze dilemma's
niet zo moeilijk zijn.
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Met uitzondering van Duitsland wordt geen enkel ander Europees land
door een dergelijke eerzucht geïnspireerd of door zo'n
zendelingenbewustzijn gedreven. Zelfs Duitsland laat zich misschien er
toe verleiden om een Franse leidende rol in een verenigd (van
Amerika) onafhankelijk Europa te accepteren, maar dan alleen als ze in
Frankrijk werkelijk de wereldmacht zien die aan Europa de veiligheid dat
kan waarborgen die het zelf niet, maar Amerika wel, kan verstrekken.
Duitsland kent echter de werkelijke grenzen van de Franse macht.
Frankrijk is economisch veel zwakker dan Duitsland en zijn militaire
apparaat (zoals tijdens de Golfoorlog in 1991 bleek) is niet erg krachtig.
Het is net genoeg om staatsgrepen in Afrikaanse schatplichtige staten te
onderdrukken, maar daarmee kan ze noch Europa beschermen, noch
ver van Europa duurzame invloed uitoefenen. Frankrijk is niets meer en
niets minder dan een Europese macht van middelmatig kaliber. Daarom
was Duitsland wel bereid om de trots van Frankrijk te paaien voor de
creatie van een gemeenschappelijk Europa, maar over de kwestie van
de veiligheid van Europa was het niet bereid om de leiding van Frankrijk
blindelings te volgen. Het blijft erop aandringen dat Amerika essentieel
van belang is voor de veiligheid van Europa. Deze voor de hoog zelfinschattende Fransen pijnlijke patstelling trad aan het licht na de Duitse
hereniging. Eerder wekte de Duits-franse verzoening de indruk dat de
Franse politieke leiding heel goed met de Duitse economische dynamiek
te combineren valt. Deze indruk werd eigenlijk door beide partijen
gewekt. De Frans-Duitse harmonie verzachte de traditionele Europese
angsten voor Duitsland en versterkte de Fransen in hun illusies, omdat

de indruk ontstond, dat vorming van Europa nu onder leiding van
Frankrijk met de deelname van een economisch dynamisch WestDuitsland zal plaatsvinden.
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De Frans-Duitse verzoening was, ondanks de misverstanden, een
positieve ontwikkeling voor Europa, en het belang ervan kan niet
worden overschat. Het heeft bewezen een essentiële basis te zijn voor
elke vooruitgang in het moeilijke proces van de eenwording zoals het tot
nu toe bereikt is. Als zodanig komt ze ook volledig overeen met de
belangen van de Verenigde Staten en ligt in de lijn met de agenda voor
de lange termijn van de Amerikanen om de grensoverschrijdende
samenwerking in Europa te bevorderen. Een mislukking van de FransDuitse samenwerking zou een fatale klap voor Europa zijn en een ramp
voor de positie van de Verenigde Staten in Europa. Stilzwijgende steun
van de Verenigde Staten maakte het mogelijk om Frankrijk en Duitsland
het proces van de Europese integratie te laten bevorderen. De Duitse
hereniging was een extra stimulans voor Frankrijk om Duitsland naar
een bindend kader te begeleiden. Zo legden de Franse president en de
Duitse kanselier op 6 december 1990 de doelstelling vast naar een
federaal Europa (Verenigde Staten van Europa) te streven en tien
dagen later gaf de EU-top de politieke unie in Rome - ongeacht Britse
bedenkingen - de twaalf ministers van Buitenlandse Zaken van de
Europese Gemeenschap de opdracht om een ontwerp-overeenkomst
voor een politieke unie voor te bereiden. Bovendien veranderde de
Duitse hereniging de parameters van het Europese beleid aanzienlijk.
Zowel voor Rusland, als voor Frankrijk betekende het een geopolitieke
nederlaag.
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Het verenigde Duitsland was nu niet meer de politieke junior-partner van
Frankrijk, maar het was automatisch onmiskenbaar de eerste macht in
West-Europa en - vooral vanwege zijn belangrijke bijdrage aan de
ondersteuning van belangrijke internationale instellingen, zelfs
gedeeltelijk, een Wereldmacht.(7) De nieuwe realiteit bracht aan beide
zijden een zekere ontnuchtering want Duitsland was nu, nog steeds de
partner van Frankrijk, maar niet meer dan zijn beschermeling, in staat
en van plan om zijn visie op de toekomst van Europa duidelijker te
maken en door te drijven. Aangezien Frankrijk nu minder politieke druk
achter de hand had zag het zich tot verschillende consequenties
gedwongen. Op een bepaalde manier moest het een grotere invloed

binnen de NATO winnen - van waaruit middels haar protest haar
relatieve zwakte met grotere diplomatieke manoeuvres gecompenseerd
kunnen worden. Een terugkeer in de NATO kon Frankrijk meer invloed
op Amerika opleveren, een beetje flirten met Moskou of Londen kan een
druk van buitenaf creëren op zowel Amerika als op Duitsland. Hierdoor
keerde Frankrijk, meer uit tactische overwegingen dan uit overtuiging in
de commandostructuur van NATO terug. In feite nam het in 1994 weer
actief deel aan de politieke en militaire besluitvorming van de NATO;
sinds het einde van 1995 zijn de Franse minister van Buitenlandse
Zaken en de minister van Defensie regelmatig aanwezig bij de
vergaderingen van de defensie-alliantie. Echter, tegen een bepaalde
prijs. Nadat zij eenmaal volledig geïntegreerd waren, bevestigden ze
hun vastberadenheid om de structuur van de alliantie te hervormen en
te werken aan een beter evenwicht tussen het Amerikaanse leiderschap
en de Europese deelnemers.
(7) Bijvoorbeeld, Duitsland bestrijdt een percentage van de totale EU-begroting met 28,5%, van 22,8% van
de NATO, de VN van 8.93%; Bovendien is het de grootste aandeelhouder van de Wereldbank en de
Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling.
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De Fransen wensten een meer uitgesproken profiel en een grotere rol
voor een collectief Europees component, zoals de Franse minister van
Buitenlandse Zaken Hervé de Charette dat uiteenzette in een toespraak
op 8 april 1996: "Voor Frankrijk bestaat het fundamentele doel [de
benadering] en dat is een Europese identiteit binnen de alliantie geldend
te maken die operationeel geloofwaardig en politiek zichtbaar is".
Tegelijkertijd is Parijs er niet schuw voor, de van oudsher goede
betrekkingen met Rusland tactisch uit te buiten, om de Amerikanen in
hun Europese politiek onder druk te zetten, en waar nodig de oude
Frans-Britse Entente tegen Duitsland te laten herleven om de groeiende
dominantie daarvan in Europa te beantwoorden. De Franse minister van
Buitenlandse Zaken was bijna zover hier open over te zijn toen hij in
augustus 1996 verklaarde dat "Frankrijk, wanneer zij een internationale
rol wil spelen bereid is om te profiteren van het bestaan van een sterk
Rusland, om hem te helpen zich weer als grootmacht te manifesteren"
en daarmee de Russische minister van Buitenlandse Zaken tot
antwoorden uitnodigde: "Van alle leiders van de wereld zijn de Fransen
degenen die de meest constructieve houding naar Rusland
aannemen".(8) Frankrijk's aanvankelijk lauwe ondersteuning van een
oostwaartse NATO-uitbreiding - concreet nauwelijks haarscepsis
onderdrukte over de vraag of het wel wenselijk is - was dus deels een
tactiek om in de onderhandelingen met de Verenigde Staten meer
drukmiddelen achter de hand te hebben. Gewoon omdat Amerika en

Duitsland de belangrijkste voorstanders van uitbreiding van de NATO
waren verviel Frankrijk in het tot kalmte te manen, en tegenstribbelend
akkoord ging vanwege de bezorgdheid over de mogelijke gevolgen van
dit initiatief ten aanzien van Rusland en zich als Europa's meest
begripvolle gesprekspartner met Moskou te presenteren.
(8) Geciteerd Le Nouvel Observateur, August 12, 1996
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Bij enkele Centraal-Europeanen, wekten de Fransen zelfs de indruk dat
ze niets tegen een Russische invloedssfeer in Oost-Europa had. De
Russische kaart hield niet alleen Amerika in toom en stuurde een niet al
te veel verbloemde boodschap aan het adres in Duitsland, maar
verhoogde ook de druk op de VS om de Franse voorstellen voor de
hervorming van de NATO welwillend te overwegen. Uiteindelijk moet
voor een uitbreiding van de NATO alle 16 leden instemmen. Parijs wist
dat haar inwilliging voor deze unanimiteit net zo essentieel was als de
Franse steun die nodig was om obstructie van de kant van de andere
leden van de alliantie te voorkomen. Dus maakten ze er geen geheim
van hun voornemen om de steun voor een NATO-uitbreiding afhankelijk
te stellen van de vraag of Amerika eindelijk voor de Franse
vastberadenheid buigt om de machtsverhoudingen binnen de alliantie te
veranderen, evenals de basis- structuur te herzien. Op dezelfde lauwe
steun van Frankrijk kwam de eerste uitbreiding van de Europese Unie
tot stand. Hier nam Duitsland, gesteund door de Verenigde Staten het
voortouw, maar in dit geval niet met hetzelfde enthousiasme als in de
kwestie van de uitbreiding van de NATO. Hoewel Frankrijk binnen de
NATO graag bepleit dat een verder uitgebreide EU een meer geschikte
overkoepelende organisatie is voor de voormalige communistische
staten, meldde het, toen Duitsland op een snellere uitbreiding naar
Midden-Europa aandrong, technische bedenkingen en eiste bovendien
dat de EU meer aandacht aan Europa's onbeschermde Mediterrane
zuidflank moet besteden. (Deze meningsverschillen waren al bij de
Frans-Duitse top in november 1994 onthuld.) De nadruk die de Fransen
op het laatste punt legden verzekerden hen de ondersteuning van de
Zuid-Europese NATO-leden en optimaliseerde de algehele
onderhandelingspositie van Frankrijk.
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De prijs was echter een groeiende kloof tussen het standpunt van
respectievelijk Frankrijk en Duitsland's geopolitieke opvattingen over
Europa, een kloof die zich slechts gedeeltelijk sloot, toen Frankrijk
tijdens de tweede helft van 1996 met de toetreding van Polen tot de

NATO en de EU met enige vertraging instemde. Deze kloof was
onvermijdelijk, gezien de veranderende historische context. Sinds het
einde van de Tweede Wereldoorlog, werd door het democratische
Duitsland erkend dat deze Frans-Duitse verzoening een voorwaarde
was voor de oprichting van een Europese gemeenschap in de westelijke
helft van het verdeelde Europa. Deze verzoening was niet in het minst
voor Duitslands een historische rehabilitatie van centrale belang.
Daarom was de aanvaarding van het Franse leiderschap een redelijke
prijs. Tegelijkertijd maakte de voortdurende Sovjetdreiging de loyaliteit
van het kwetsbare West Duitsland aan Amerika van het allergrootste
belang - wat zelfs ook de Fransen beseften. Na de ineenstorting van de
Sovjet-Unie was voor de vorming van een groter en meer verenigd
Europa een ondergeschiktheid van Frankrijk, noch noodzakelijk, noch
van enig nut. Een gelijkberechtigd Frans-Duitse samenwerkingsverband
waarin het herenigde Duitsland nu eigenlijk de sterkere partner werd,
was voor Parijs meer dan een eerlijke deal; Frankrijk zou Duitslands
voorliefde voor een "veiligheid voor alles politiek" middels een
transatlantische bondgenoot en beschermer eenvoudig moeten
accepteren. Met het einde van de Koude Oorlog, kreeg de relatie met de
VS voor Duitsland een nieuwe betekenis. In het verleden had het
Duitsland beschermd tegen een externe en zeer directe bedreiging en is
het een noodzakelijke voorwaarde voor de uiteindelijke hereniging van
het land geweest.

105 Het democratische bruggenhoofd
Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, bood de verbinding met
Amerika het herenigde Duitsland de paraplu waaronder zij een leidende
rol in Centraal-Europa kon overnemen, zonder daarbij tegelijkertijd een
bedreiging voor zijn buren te vormen. De relatie met de Verenigde
Staten was meer dan een bewijsje voor goed gedrag: Het verzekerde de
Duitse buren dat een nauwe relatie met Duitsland ook een nauwere
relatie met Amerika betekent. Dit alles vergemakkelijkte voor Duitsland
haar eigen geopolitieke prioriteiten eerlijk te onthullen. Duitsland - stevig
verankerd in Europa en niet bedreigend, en wordt beveiligd door de
zichtbare militaire aanwezigheid van de Amerikanen - kon nu de
integratie van het onlangs vrijgekomen Centraal-Europa in de Europese
structuren hoger op de agenda plaatsen. Het zou niet het oude
Centrale-Europa van het Duitse imperialisme zijn, maar een
vredelievende gemeenschap van economische vernieuwing, die is
geïnspireerd door Duitse investeringen en handelsbetrekkingen en
aangemoedigd wordt door een Duitsland dat ook fungeert als een
voorstander van een officiële integratie van het nieuwe Midden-Europa

zowel in de EU als in de NATO. Omdat de Duitse - Franse alliantie voor
Duitsland het onmisbare platform vormt voor een beslissende rol te
spelen in de regio, hoeft het geen remmingen meer te hebben om voor
haar bijzondere belangen in de regio op te komen. Op de kaart van
Europa, is de zone voor Duitsland van bijzonder belang en is in de vorm
van een rechthoek ingetekend, die in het westen natuurlijk Frankrijk
insluit en in het Oosten de onlangs vrijgekomen post-communistische
landen van Midden-Europa dekt, met inbegrip van de Baltische
republieken, Wit-Rusland, de Oekraïne en zich zelfs tot Rusland
uitstrekt.
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In veel opzichten toont dit gebied de historische invloed van de
constructieve Duitse cultuur, de pre-nationalistische tijd, het Duitse
stadsgroen en agrarische nederzettingen in Oost- en Midden-Europa en
in de huidige Baltische staten, waaruit ze na de Tweede Wereldoorlog
verdreven werden. Belangrijker nog, de gebieden die (zoals hierboven
besproken) voor de Fransen en Duitsers van bijzonder belang zijn
geven - wanneer ze gemeenschappelijk worden beschouwd - op de
volgende kaart de westelijke en oostelijke grenzen van Europa weer,
terwijl de overlap van de twee gebieden het geopolitieke belang van de
Frans-Duitse betrekkingen als de essentiële kern van Europa voorstelt.
De beslissende doorbraak voor een zelfbewuster optreden van
Duitsland in Centraal-Europa werd bereikt door de Duits-Poolse
verzoening in de jaren negentig. Ondanks enige aanvankelijke
terughoudendheid, erkende het herenigde Duitsland (op aandringen van
de VS) de Oder-Neisse lijn als de uiteindelijke grens met Polen, en deze
stap elimineerde de enige substantiële voorbehoud tegen Polen bij het
aanhalen van de banden met de Duitse buren. Na nog een paar
gebaren van goede wil en vergeving aan beide kanten liep de relatie
opvallend goed. De Duits-Poolse handel explodeerde (1995
overvleugelde Polen Rusland als Duitsland's grootste handelspartner in
het Oosten), Duitsland trad meest resoluut op voor het Poolse
lidmaatschap van de EU en (samen met de Verenigde Staten) voor het
lidmaatschap van de NATO. Zonder overdrijven kan men stellen dat
ongeveer 5 jaar na de Duits-Poolse verzoening het geopolitieke belang
in Centraal-Europa is toegenomen, en overeenkomt met de vroegere
effecten op West-Europa die de Frans-Duitse verzoening had.
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Dankzij Polen, kon de Duitse invloed naar het noorden - de Baltische
Staten - het oosten - naar de Oekraïne en Wit-Rusland - uitstralen. De
reikwijdte van de Duits-Poolse verzoening werd ook uitgebreid door
Polen bij de belangrijke Duits-Franse besprekingen over de toekomst
van Europa te betrekken. De zogenaamde Weimar Driehoek (vernoemd
naar de stad, waar het eerste hoogste trilaterale Frans-Duits-Poolse
plaatsvond, die sindsdien regelmatig herhaald worden) produceerde een
potentieel belangrijke geopolitieke as op het vasteland van Europa, die
ongeveer 180 miljoen mensen uit de drie landen omvat met een
hoogontwikkelde nationaal bewustzijn.
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Aan de ene kant versterkt dit de dominante rol van Duitsland in
Centraal-Europa nog verder, anderzijds wordt het in evenwicht
gehouden door de deelname van Frankrijk en Polen in de tripartiete
dialoog. De onmiskenbare Duitse inzet voor oostwaartse uitbreiding van

de belangrijkste Europese instellingen, heeft de acceptatie van een
Duitse leiding in Centraal-Europa - die nog meer in de kleinere CentraalEuropese staten aanwezig is - vergemakkelijkt. Met zijn sterke inzet
nam Duitsland een historische missie over, die aanzienlijk afwijkt van
een aantal vrij diep ingebakken West-Europese opvattingen waarin
gesuggereerd wordt dat wat ten oosten van Duitsland en Oostenrijk
gebeurd, voor het echte Europa niet relevant is. Deze mening - in het
begin van de 18e eeuw door Lord Bolingbroke uitgedrukt (9), die
verklaarde dat politiek geweld in het oosten voor de West-Europeanen
irrelevant is - verscheen weer na de Overeenkomst van München van
1938; een trieste herhaling die we hebben ervaren in de houding van de
Britse en Franse regeringen tijdens het Bosnische conflict, in het midden
van de jaren negentig en is nog steeds aanwezig onder de oppervlakte
van de lopende debatten over de toekomst van Europa. In tegenstelling
daarmee ging het Duitse debat eigenlijk gewoon over de vraag of eerst
de NATO of de EU verder moet worden uitgebreid - de minister van
defensie gaf de voorkeur aan het eerste, de minister van Buitenlandse
Zaken het laatste - met als gevolg dat Duitsland de onbetwiste apostel is
van een groter en meer verenigd Europa. De Duitse bondskanselier
sprak over het jaar 2000 als streefdatum voor de eerste uitbreiding van
de EU, en de Duitse minister van defensie was één van de eersten die
de vijftigste verjaardag van de oprichting van de NATO als de juiste
symbolische datum voor een uitbreiding van de alliantie in het oosten
gesuggereerde.
(9) Zie, zijn History of Europe, from the Pyrenean Peace to the death of Louis XIV
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Duitsland's opvatting over de toekomst van Europa verschilde van die
van de belangrijkste Europeanen, nl. de Britten waren ook voorstander
van een groter Europa, omdat ze in een uitbreiding van euro-eenheid
een verwatering zagen; de Fransen vreesden dat een dergelijke
uitbreiding de rol van Duitsland zou versterken, en pleitte daarom voor
een meer beperkte integratie. Duitsland maakte zich sterk voor beide,
en verlangde daarmee in Centraal-Europa een geheel eigen aanzien.

Amerika's centrale doelstelling
Voor de VS, is de centrale vraag: Hoe maak je op basis van de FransDuitse samenwerking een levensvatbaar systeem "Europa", dat
verbonden blijft met Amerika en de reikwijdte van het democratische
systeem en internationale samenwerking vergroot, opdat een effectieve

uitvoering daarvan afhankelijk is van een wereldwijde voorkeurspositie.
Het is geen kwestie van het maken van een keuze tussen Duitsland en
Frankrijk. Zonder Duitsland is er net zo goed geen Europa mogelijk als
zonder Frankrijk.
Uit het bovenstaande kunnen 3 conclusies worden getrokken:
1. De Amerikaanse betrokkenheid bij de zaak van de Europese
integratie is noodzakelijk om de morele crisis, die Europa's vitaliteit
heeft verzwakt, weer goed te maken, en het wijdverbreide
wantrouwen van de Europeanen - als zou Amerika geen echte
Europese eenheid wensen - te weerleggen, en het Europese
streven de nodige dosis democratisch enthousiasme in te
boezemen. Dit vereist een duidelijke verklaring van Amerika om
Europa als haar wereldwijde partner te accepteren.
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1. Voor een korte termijnvisie is een tactische oppositie tegen het
Franse beleid en de steun aan de Duitse leiding gerechtvaardigd;
Op de lange termijn zal een verenigd Europa een duidelijker
politieke en militaire identiteit moeten vinden indien Europa een
echte realiteit wil worden. Dit vereist een zekere aanpassing van
het Franse standpunt over de verdeling van de macht in de transAtlantische instellingen.
2. Noch Frankrijk, noch Duitsland is sterk genoeg om Europa op te
bouwen volgens zijn ideeën, of met Rusland de omstreden
kwesties over het geografische bereik van Europa definitief op te
lossen. Dit vereist een energieke, doelgerichte en beslissende
inwerking door Amerika vooral op de Duitsers, om de mate van
uitbreiding van Europa te bepalen en mee te werken - vooral in
zulke gevoelige zaken zoals de mogelijke status van de Baltische
staten en Oekraïne in de Europese federatie - die voor Rusland
heikele punten zijn.
Een blik op de kaart van de enorme Euro-Aziatische landmassa onthult
het geopolitieke belang van het Europese bruggenhoofd voor Amerika en zijn bescheiden geografische dimensies. Het behoud van dit
bruggenhoofd en zijn uitbreiding tot springplank voor de democratie zijn
voor de veiligheid van Amerika van direct belang. Tussen het mondiale
belang van Amerika in de stabiliteit en de daarmee gepaard gaande
verspreiding van de democratische beginselen en de schijnbare
onverschilligheid van de Europeanen ten aanzien van deze kwesties (in
weerwil van de door Frankrijk zelf geproclameerde status als
wereldmacht ) moet de bestaande kloof overwonnen worden. Dit kan

alleen gebeuren als Europa meer en meer het karakter krijgt van een
federale staat. Vanwege de vasthoudendheid aan de verschillende
nationale tradities kan Europa geen staat op zich worden, maar wel een
eenheid die als gemeenschappelijke politieke instellingen steeds vaker
alle democratische waarden weerspiegelt.
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Doordat zij hun algemene verbreding zich eigen gemaakt hebben,
oefent het een magnetische aantrekkingskracht uit op al diegenen die
Euro-Azië bevolken. Aan zichzelf overgelaten dreigen de Europeanen
volledig te worden overgenomen door hun sociale problemen. Het
economisch herstel van Europa heeft de kosten op lange termijn van het
schijnbare succes versluierd. Deze kosten beïnvloeden schadelijk de
economie en de politiek. De crisis van de politieke geloofwaardigheid en
de economische groei, waar West-Europa in toenemende mate mee te
maken krijgt - en niet in staat is deze te overwinnen - is op alle terreinen
van de samenleving het systeem van de uitgebreide verzorgingsstaat,
en waarin men "eigen verantwoordelijkheid" met kleine letters schrijft en
protectionisme alsmede bekrompenheid diep geworteld is. Het resultaat
is een culturele lethargie, een combinatie van een hedonisme en
spirituele leegte - die nationalistische extremisten of dogmatische
ideologen kunnen misbruiken voor hun eigen doeleinden. Deze toestand
kan, als het maar lang genoeg duurt, dodelijk blijken te zijn voor de
democratie en het idee van Europa. Beide zijn in feite nauw aan elkaar
verwant, omdat de nieuwe problemen van Europa - de immigratie en de
economische- en technologische concurrentie met Amerika of Azië, om
maar niet te spreken van de noodzaak van een politiek duurzame
hervorming van het bestaande sociaal-economische structuren - alleen
in een toenemende continentale context wordt beheerd. Een Europa dat
groter is dan de som van haar delen - dat is, een Europa dat in de
wereld het als haar taak ziet om democratie en mensenrechten te
bevorderen en een bredere toepassing te laten krijgen - maakt meer
kans politiek extremisme, bekrompen nationalisme of sociaal hedonisme
te elimineren.
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Het vereist noch de aanroeping oude angsten van een speciale
overeenkomst tussen Duitsland en Rusland, noch moet men de
gevolgen van een tactische flirts van de Fransen met de Russen
overdrijven, om in geval van een mislukking van de nog steeds
voortdurende inspanningen in de richting van de Europese eenwording

en geopolitieke stabiliteit in Europa - en de plaats van Amerika daarin in gevaar gebracht te zien. Een dergelijke mislukking zal waarschijnlijk
leiden tot de heruitgave van een aantal vrij traditionele Europese
uitvluchten. Rusland of Duitsland zou dan zeker aanleidingen vinden,
hun geopolitieke geldingsdrang de vrije loop te geven, alsof de recente
geschiedenis van Europa nog niet genoeg leerzame voorbeelden voor
handen heeft en blijvend succes zou in dit opzicht waarschijnlijk zonder
dit punt niet worden bereikt. In een dergelijk geval zal tenminste
Duitsland waarschijnlijk zijn nationale belangen gerichter en duidelijker
invullen. Momenteel worden de belangen van Duitsland met die van de
EU verfijnd en intern bij de NATO bejubeld. Zelfs de sprekers van de
linkse alliantie 90 / De Groenen hebben een uitbreiding van de NATO en
de EU gepleit. Maar zou de eenwording en uitbreiding tot stilstand
komen, spreekt het voor zich dat de Duitse zienswijze van een
Europese ordening nationalistische trekjes zal krijgen, wat een
potentieel nadeel voor de stabiliteit in Europa is. Wolfgang Schäuble, de
fractievoorzitter van de Christen-Democraten Unie (CDU) in de Duitse
Bondsdag en een mogelijke opvolger van bondskanselier Kohl bracht dit
standpunt (10) met de stelling tot uitdrukking: Duitsland is niet langer "Het
westelijke bolwerk tegen het Oosten, we zijn verhuisd naar het centrum
van Europa" en hij benadrukte dat "Duitsland was gedurende de
middeleeuwen erbij betrokken om in Europa orde te scheppen."
(10) Politiken Søndag , 2 August 1996. Hervorhebungen des Verf.
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Volgens deze opvatting zou Midden-Europa niet alleen een regio zijn
waarin Duitsland het economische overgewicht heeft, maar zou in het
gebied onverholen de Duitse politiek overheersen en daarmee de basis
zijn voor een meer eenzijdig gerichte Duitse politiek ten aanzien van het
Oosten en het Westen. Dan zou Europa zijn functie verliezen als het
Euro-Aziatische bruggenhoofd voor de Amerikaanse macht en als een
mogelijke springplank voor uitbreiding van het democratische
wereldwijde systeem op het Euro-Aziatische continent. Dat is de reden
waarom de VS actief moet blijven en zonder mitsen en maren voor de
Europese integratie werken. Hoewel Amerika, in de fase van de
economische wederopbouw en binnen het bondgenootschap de
Europeanen vaak de ondersteuning heeft verzekerd in de politieke
eenwording en de internationale samenwerking in Europa rugdekking
gegeven heeft, leek het soms er op alsof ze liever de onaangename
economische en politieke onderhandelingen op een bilateraal Europese
voerden in plaats van met de Europese Unie. Omdat de Amerikanen bij
gelegenheid aangedrongen op een stem in het Europese

besluitvormingsproces, zagen de Europeanen dat als een verdachte
bevestiging van hun vermoeden dat de Verenigde Staten een
samenwerking tussen de Europeanen wel verwelkomen, zolang ze dat
volgens het Amerikaanse model doen en verzette zich daar tegen toen
ze hun eigen Europese beleid formuleerden. Dit is een verkeerd signaal.
Amerika's betrokkenheid bij de eenheid van Europa - nadrukkelijk
herhaald in de gezamenlijke Amerikaans-Europese Verklaring van
Madrid in december 1995 - zal zo lang een holle frase zijn totdat de
Verenigde Staten niet alleen onomwonden zich bereid verklaren om de
gevolgen van een definitieve Europese integratie te accepteren, maar
ook daarnaar handelen.
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Europa zou dan geen knuffelbeertje zijn, of toch meer een tweederangs
bondgenoot, maar een gelijkwaardige partner. En een echt partnerschap
betekent samen beslissingen te nemen en ook verantwoordelijkheid te
dragen. Met haar inzet voor deze zaak zou de VS de transatlantische
dialoog helpen herleven en de Europeanen aanmoedigen om meer
serieuze aandacht te geven aan de rol die een machtig Europa in de
wereld zou kunnen spelen. Het is denkbaar dat een verenigd en
krachtige Europese Unie ooit in de toekomst politieke rivaal van de
Verenigde Staten zou kunnen worden. Op economisch en technologisch
gebied kan het zeker een moeilijke concurrent worden, waarbij ook hun
geopolitieke belangen in het Midden-Oosten en elders duidelijk kunnen
verschillen met die van de Verenigde Staten. Met een dergelijk machtig
en politiek ingesteld Europa hoeft men in de nabije toekomst geen
rekening te houden. In tegenstelling tot de Verenigde Staten op het
tijdstip van haar oprichting hebben de Europese landen diepe
historische wortels, en hebben het enthousiasme voor een
transnationaal Europa ver weggestopt. De alternatieven voor de
komende 1 of 2 decennia zijn ofwel 1) Een steeds groter en meer
verenigd Europa, dat - zij het aarzelend en met horten en stoten - het
doel van het continentale eenheid nastreeft; 2) Een Europa op een
doodlopende weg die niet verder komt dan de huidige stand van de
integratie en geografische expansie in aanvulling op een CentraalEuropa, wat een geopolitieke niemandsland blijft; of,3) Als het
waarschijnlijke gevolg van de stilstand, een geleidelijk wegkwijnend
Europa dat zijn oude machtsstrijd weer opneemt. In een stagnatie van
de Europese eenwording zal Duitsland's zelf-identificatie met Europa
bijna onvermijdelijk afnemen en het Duitse nationale belang dienen met
een meer nationaal handschrift.
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Voor Amerika, is de eerste optie duidelijk de beste, maar om deze optie
een werkelijkheid te laten worden, heeft het een enorme impuls van de
kant van de Verenigde Staten nodig. Op dit punt van de aarzelende
Europese integratie hoeft Amerika geen deel te nemen aan gevoelige
debatten, zoals de vraag of de EU voor hun buitenland beleid de
besluiten bij meerderheid van stemmen (waaraan de Duitsers de
voorkeur geven) zou moeten nemen, of dat het Europees Parlement
een beslissende wetgevende macht krijgt en de Europese Commissie in
Brussel de eigenlijke Europese uitvoerende macht zal worden; of het
tijdschema voor de uitvoering van de Overeenkomst betreffende de
Europese Economische en Monetaire Unie worden versoepeld, of ten
slotte de vraag of Europa een brede alliantie van landen moet zijn of
een complexe eenheid met een federale binnenkern en een iets lossere
buitenrand. Dit zijn zaken de de Europeanen onderling moeten uitpraten
- en het is meer dan waarschijnlijk dat de vooruitgang in al deze
kwesties, soms onderbroken door pauzes uiteindelijk worden opgelost
d.m.v. ingewikkelde compromissen. Toch zou het redelijk zijn om te
veronderstellen dat de Europese Monetaire Unie uiterlijk 2000 in
werking zal treden, misschien in eerste instantie alleen voor zes tot tien
van de huidige 15 EU-leden. Dit versnelt de economische integratie van
Europa en zal hun politieke integratie nieuw leven inblazen. Zo ontstaat
met horten en stoten een meer geïntegreerde kern met en een losse
buitenste omgeving een verenigd Europa, dat geleidelijk een belangrijke
politieke speler op de Euro-Aziatische schaakbord zal blijken.
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Amerika mag nooit de indruk wekken dat het liever een meer vaag, als
ook een bredere, Europese associatie wil, maar door met woord en
daad zijn bereidheid te tonen dat het uiteindelijk met de EU inzake
kwesties van internationale politiek en veiligheid in de wereld wil
omgaan, in plaats van het als een gemeenschappelijke regionale markt
te behandelen, waarvan de lidstaten in een alliantie met de Verenigde
Staten verbonden zijn. Om deze verbintenis geloofwaardiger te maken
en daarmee de retoriek over partnerschap te overstijgen, kan in dit
verband een gemeenschappelijk EU-plan voor een nieuwe
transatlantische besluitvormings-mechanismen als voorstel geopperd en
geïnitieerd worden. Hetzelfde geldt voor de NATO als zodanig. Het is
voor de transatlantische band van cruciaal belang. In dit opzicht is er
volledige overeenstemming tussen de VS en Europa. Zonder NATO zou
Europa niet alleen kwetsbaar zijn, maar vrijwel onmiddellijk politiek
uiteenvallen. De NATO biedt zekerheid voor Europa en geeft een stabiel

kader voor het nastreven van de Europese eenheid. Dit maakt de NATO
voor Europa historisch onmisbaar. Tijdens de geleidelijke en
voorzichtige Europese integratie, worden de interne structuren en
processen in de NATO gewijzigd. Op dit punt, hebben de Fransen gelijk.
Je kunt niet op één dag een verenigd Europa hebben en tegelijkertijd de
defensieve alliantie handhaven die bestaat uit een supermacht plus 15
afhankelijke landen. Zodra Europa een ware politieke identiteit begint
aan te nemen en de EU een aantal van de functies van een
supranationale regering overneemt, zal de NATO moeten worden
gewijzigd op basis van een één-plus-één (USA + EU) formule. Dit zal
niet van de ene op de andere dag gebeuren. Stappen in deze richting,
om mezelf te herhalen, zullen met tegenzin worden gezet.
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Deze stappen moeten echter in de bestaande overeenkomsten van
alliantie verankerd worden om het bondgenootschap dynamisch te
houden. Een belangrijke stap in deze richting was de beslissing van de
alliantie in 1996 om ruimte te maken voor de Combined Joint Task
Forces en daarmee de mogelijkheid om Europese militaire acties net zo
op de logistiek van het bondgenootschap te baseren als op zijn
commandostructuur, controle, communicatie en (geheime)informatieactiviteiten. Ook is de concessie van de VS over de eisen van Frankrijk
voor een grotere rol voor de West-Europese Unie binnen de NATO, in
het bijzonder in de commandostructuur en de besluitvorming, een echte
bijdrage aan de Europese eenheid en geschikt voor het overbruggen
van de kloof tussen het Franse en Amerikaanse zelfbeeld. Op langere
termijn kan de WEU ook enkele EU- lidstaten omvatten die geen NATOlidmaatschap nastreven om verschillende geopolitieke of historische
redenen. Als kandidaten kunnen Finland, Zweden, of misschien zelfs
Oostenrijk in beeld komen, die allen reeds de status van waarnemer in
de WEU bezitten. (11) Andere staten mogen een aansluiting met de
WEU als een eerste stap op weg naar het NATO-lidmaatschap zetten.
De WEU kan ook op enig moment het programma van het NATOPartnerschap voor Vrede met betrekking tot toekomstige leden van de
EU nastreven. Dit alles zou helpen om een fijnmazig netwerk van
samenwerking voor de veiligheid in Europa te knopen, dat verder gaat
dan het formele kader van de trans-Atlantische alliantie.

(11) Opgemerkt moet worden dat de invloedrijkste stemmen zowel in Finland als ook in Zweden al over de
mogelijkheid van een band met de NATO discuteren. In mei 1996, volgens Zweedse berichten in de media,
heeft de opperbevelhebber van de Finse strijdkrachten gesproken over de mogelijkheid van bepaalde NATOoperaties op Scandinavische bodem, en in augustus 1996 sprak het Defensie-committee van het Zweedse
parlement de indicatieve aanbeveling uit, wijzend op een geleidelijke trend in de richting van een nauwere
samenwerking op veiligheidsgebied met de NATO, dat Zweden mee dient te doen met het ander NATOleden die behoren tot de West-Europese Bewapeningsgroep (WEAG).
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In de tussentijd, tot er een groter en meer verenigd Europa ontstaat,
zullen de Verenigde Staten zowel met Frankrijk als Duitsland nauw
moeten samenwerken in de voorbereidingen. Waarmee Amerika in een
later stadium in het politieke dilemma terechtkomt, hoe het Frankrijk tot
een nauwere politieke en militaire integratie in het Atlantisch
Bondgenootschap kan bewegen, zonder de Duits-Amerikaanse relatie
te belasten; en wat Duitsland betreft, hoe het zijn vertrouwen in de
Duitse leidersrol in een Atlantisch Europa kan benutten zonder bij
Frankrijk en Engeland zorgen op te wekken, evenals ook in andere
Europese landen. Een grotere bewezen flexibiliteit van de kant van de
VS in de toekomstige vorm van de alliantie zou de Franse steun kunnen
mobiliseren voor de oostwaartse uitbreiding. Op de lange termijn zal een
geïntegreerde NATO veiligheidszone aan beide zijden verankerd zijn
waarin Duitsland vast in de multilaterale structuur is opgenomen, wat
heel belangrijk is voor Frankrijk. Bovendien geeft de uitbreiding van de
Alliantie een vergrote de kans dat de Weimar-Driehoek (bestaande uit
Duitsland, Frankrijk en Polen) een subtiel middel kan worden wat de
leiding van Duitsland in Europa enigszins in balans kan houden. Hoewel
Polen afhankelijk is, voor zijn opname in de NATO, van de Duitse steun
(en Frankrijk moppert vanwege zijn verlegenheid naar een dergelijke
uitbreiding) zal zich toch, als het eenmaal bondgenoot is, een
gezamenlijk Frans-Poolse perspectief openen. De kans daartoe is groot.
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In geen geval mag Washington uit het oog verliezen dat Frankrijk in
zaken die te maken hebben met de identiteit van Europa- of de innerlijke
werking van de NATO van doen hebben, alleen maar voor een korte
termijn een tegenstander is. Belangrijker nog is, wat men niet mag
vergeten, dat Frankrijk de bepalende partner is met de fundamentele
taak van het integreren van een democratisch Duitsland permanent in
Europa te vestigen. Daarin moeten de historische rol van de FransDuitse vriendschap, en de oostwaartse uitbreiding van de EU en de
NATO worden beschouwd als de vaste kern van Europa waarin het
belang van deze relatie nog zich zal vergroten. Tot slot, Frankrijk is niet
sterk genoeg om Amerika in de geostrategische bases te belemmeren in
haar beleid t.a.v. Europa, noch heeft het de potentie om zelf de leidende
macht in Europa te worden. Dien ten gevolge kan het haar
eigenaardigheden en zelfs haar uitvallen tolereren. Ook van belang is
de constructieve rol die Frankrijk speelt in Noord-Afrika en in de

Franstalige Afrikaanse landen. Het is de belangrijkste partner van
Marokko en Tunesië en dienovereenkomstig heeft ze een stabiliserende
invloed op Algerije. Voor een dergelijke toezegging heeft Frankrijk een
goede binnenlandse politieke reden: Ongeveer vijf miljoen moslims
wonen nu (1997) in Frankrijk. Daarmee heeft het een vitaal belang bij de
stabiliteit en vreedzame ontwikkeling in Noord-Afrika. Dit belang komt
nog steeds de veiligheid van Europa in andere opzichten ten goede.
Zonder dit Franse missie-gevoel zou de zuidflank van Europa veel meer
onstabiel zijn, en de toestanden in die landen zouden nog meer
verontrustend zijn. Het gehele Zuid-Europa wordt steeds meer
beïnvloed worden door de sociale en politieke dreiging die uitgaat van
de instabiele situatie langs de zuidelijke Middellandse Zeekust. Intense
belangstelling van Frankrijk bij wat er gebeurt langs en in de
Middellandse Zee, is dus heel relevant voor de zorg voor de veiligheid
van de NATO, en deze overweging moet Amerika serieus nemen als
Frankrijk weer eens een overtrokken aanspraak maakt op een
bijzondere leidende rol.
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Duitsland is een ander probleem. De dominante positie van Duitsland
kan niet worden ontkend, maar gelijktijdig moet iedere openlijke
goedkeuring voor een vorming van een Duitse leidende rol in Europa
goed overwogen worden. Deze leiding mag voor enkele MiddenEuropese staten - die zoals iedere ander die de Duitse initiatieven voor
een oostwaartse uitbreiding begroeten - zeer bruikbaar, en voor de
West-Europeanen tolerabel zijn, zolang de machtspositie van de VS niet
wordt aangetast. Maar op de lange termijn kan het Europese huis niet
hierop worden gefundeerd. Te veel herinneringen zijn nog levendig, te
veel angsten zullen waarschijnlijk weer ontkiemen. Een van Berlijn uit
opgericht en geleid Europa is absoluut ondenkbaar. Daarom heeft
Duitsland Frankrijk nodig, Europa kan niet zonder de Frans-Duitse as,
en daarom kan Amerika geen keuze maken tussen Duitsland of
Frankrijk. Het belangrijkste punt van de NATO-uitbreiding is dat het één
geheel vormt met de uitbreiding van Europa zelve. In het geval dat de
Europese Unie onder geografisch aspect een grote gemeenschap - met
een sterk geïntegreerde Frans-Duitse bestuurseenheid met minder
geïntegreerde buitenlagen - kan zijn en een dergelijk Europa haar eigen
veiligheid op een voortdurende alliantie met Amerika baseert, dan volgt
daaruit dat haar geopolitiek meest uiteengezette deel, namelijk
Centraal-Europa, van deelname aan de veiligheid van de rest van
Europa door de transatlantische alliantie niet demonstratief kan worden
uitgesloten. Hierin, zijn de Verenigde Staten en Duitsland het eens. De

impuls voor een uitbreiding gaven aan beide zijden politieke, historische
en constructieve redenen. Het gaat noch om vijandigheid tegenover
Rusland of angst daarvoor, noch om de wens om deze staat te isoleren.
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Amerika moet dus in zijn pleidooi voor oostwaartse uitbreiding van
Europa in het bijzonder nauw samenwerken met Duitsland. AmerikaansDuitse samenwerking en gedeeld leiderschap zijn van wezenlijk belang.
Als de Verenigde Staten en Duitsland gezamenlijk de andere NATObondgenoten aanmoedigen om de stap goed te keuren: ófwel met
Rusland over een compromis (zie. Hoofdstuk 4) te onderhandelen wat
tot een effectieve overeenkomst leidt óf moet besluiten tot juiste
overtuiging dat de vormgeving van Europa niet ondergeschikt kan
worden gemaakt aan de bezwaren van Moskou, dan is de uitbreiding
geen obstakel meer. De vereiste unanieme instemming van alle NATOleden zal onder enige Amerikaanse-Duitse druk tot stand komen, maar
er is geen NATO-lid die de toestemming kan weigeren als Amerika en
Duitsland gezamenlijk er op aandringen. Uiteindelijk staat bij deze
poging Amerika's jarenlange bestaande rol in Europa op het spel. Een
nieuw Europa krijgt al vorm, en als dit nieuwe geopolitieke Europa een
deel van de "Euro-Atlantische" ruimte blijft, is de uitbreiding van de
NATO van cruciaal belang. Zou de door de Verenigde Staten geleide
NATO-uitbreiding tot stilstand komen, dan zou dat het einde van het
alomvattende beleid van de VS voor geheel Eurazië zijn. Een dergelijke
mislukking zou het Amerikaanse leiderschap in diskrediet te brengen,
zou het het plan van een uitdijend Europa ruïneren, de CentraalEuropeanen demoraliseren en mogelijk de momenteel slapende of
verkommerde geopolitieke honger van Rusland in Centraal-Europa weer
nieuw leven inblazen. Voor het Westen zou het een zelf toegebrachte
wond zijn, die de vooruitzichten op een echte Europese hoeksteen
binnen een Euro-Aziatische veiligheidsstructuur te zijn laten vervliegen;
en voor Amerika zou het niet een alleen regionale-, maar ook
wereldwijde blamage zijn.
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Beslissend voor het voortschrijdende uitbreiding van Europa moet de
verklaring zijn dat geen macht, m.u.v. het bestaande trans-Atlantische
systeem een vetorecht tegen de deelname van een geschikt Europees
land aan het Europese systeem - en daarmee het Trans-Atlantische
veiligheidssysteem - kan inbrengen, of voorwaarden stelt dat zo'n ander
land van een mogelijk lidmaatschap van de EU of de NATO wordt

uitgesloten. Vooral de zeer kwetsbare en voor toetreding in aanmerking
komende Baltische staten hebben het recht te weten dat ze volwaardige
leden in beide organisaties kunnen worden - en dat in de tussentijd hun
soevereiniteit niet kan worden bedreigd, zonder de belangen van een
groeiend Europa en zijn Amerikaanse partner te beïnvloeden. Op het
eind moet het Westen - vooral Amerika en de West-Europese
bondgenoten antwoorden op de door Vaclav Havel op 15 mei 1996 in
Aken gestelde vraag: "Ik weet dat noch de Europese Unie, noch het
Noord-Atlantisch Bondgenootschap 's nachts hun deuren kunnen
openen voor al diegenen die zich bij hen willen voegen. Maar beide
kunnen - en zullen het doen voordat het te laat is - om heel Europa een
sfeer van gemeenschappelijke waarden en duidelijke zekerheden
geven, zodat het geen gesloten club is. Je moet een duidelijke en
gedetailleerde politiek van geleidelijke uitbreiding formuleren, die niet
alleen een tijdschema bevat, maar ook de logica van dit schema
verklaart. "[Nadruk door de auteur.]
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Historisch tijdschema van Europa
Hoewel het niet precies en definitief te zeggen is waar de grenzen
gelden in het oosten ooit komen te liggen, staat Europa in de breedste
zin voor een gemeenschappelijke traditioneel christelijke beschaving.
Na engere westerse begrippen grijpt het naar Rome en zijn historische
erfgoed terug. Maar Europa's christelijke traditie bevat ook de
Byzantijnse en de Russisch-orthodoxe verdere ontwikkeling. In dat
verband heeft Europa, cultureel gezien, meer dan het Rooms-christelijke
Europa, dat op zijn beurt weer groter is dan West-Europa. Een blik op
de kaart (zie pagina 124) maakt duidelijk dat wat op dit moment (1997)
onder de term Europa actief is, niet het geheel van Europa
vertegenwoordigt. Erger nog, het geeft een zone van onzekerheid
tussen Europa en Rusland weer, die een aantrekkingskracht op beide
uitoefent, wat onvermijdelijk leidt tot spanningen en rivaliteit. Een
(beperkt tot het westelijk) deel van het Europa van Karel de Grote was
tijdens de Koude Oorlog zinvol en een noodzakelijkheid. Maar vandaag
is het een onding, omdat het ontstane verenigd Europa niet alleen is
gebaseerd op een gemeenschappelijke beschaving, maar ook een
bepaalde manier van leven en die een levensstandaard omvat zoals
een politieke ordening, met bindende democratische procedures die niet
meer worden belast door etnische en territoriale conflicten. Dit Europa
blijft in de huidige vorm van organisatie en uitbreiding ver achter op haar
werkelijke mogelijkheden. Verschillende politiek stabiele landen van

Midden-Europa met een hoger niveau van ontwikkeling en al deel van
de West-Romeinse en christelijke tradities, namelijk de Tsjechische
Republiek, Polen, Hongarije en misschien Slovenië komen voor het
lidmaatschap van Europa en zijn trans-Atlantische partnerschap voor
veiligheid aan bod, en zijn zeker daarin geïnteresseerd.
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Onder de huidige (1997) omstandigheden, zal de NATO-uitbreiding naar
alle waarschijnlijkheid, Polen, Tsjechië en Hongarije behelzen. Na deze
eerste, maar belangrijke stap moet elke verdere uitbreiding van de
alliantie samenvallen met uitbreiding van de EU of volgen. In ieder geval
maken zowel het aantal kwalificatie-hindernissen als de vervulling aan
de voorwaarden van het lidmaatschap voorwaarden de speciale
procedure wezenlijk ingewikkelder (zie pagina 125). Daarom, kunnen de
eerste opnames van de Midden-Europese landen in de Europese Unie
niet vóór 2002 worden verwacht.
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EU Lidmaatschapsaanvraag
Een Europees land reikt bij de Raad v.d. EU een aanvraag voor
lidmaatschap uit.

☟
De Raad vraagt de Commissie een goedkeuring over de aanvraag voor
te leggen.

☟
De Raad neemt de lidmaatschapsaanvraag eenstemmig aan.

☟
Lidstaten en aanvrager ondertekenen officieel het toetredingsverdrag

☟
Lidstaten ratificeren het toetredingsverdrag

☟
Na ratificering treedt het verdrag in werking

✺

Niettemin zullen zowel de NATO als de EU, nadat de eerste drie nieuwe
EU- en NATO-leden zijn toegetreden, zich bezighouden met de vraag
hoe en wanneer het lidmaatschap van de Baltische republieken,
Slovenië, Roemenië, Bulgarije en Slowakije, en uiteindelijk misschien
kan worden uitgebreid met de Oekraïne. Het is opmerkelijk dat het
vooruitzicht van een eventueel lidmaatschap reeds nu een constructieve
invloed kan hebben op de interne omstandigheden en het gedrag van
de solliciterende lidstaten. De wetenschap dat noch de EU noch de
NATO zich met de conflicten tussen hun lidstaten wil belasten, ongeacht
of het gaat om de rechten van minderheden of territoriale claims (Turkije
vs. Griekenland is al meer dan genoeg) heeft het toch Slowakije,
Hongarije en Roemenië, de nodige stimulans gegeven om een
overeenkomst in overeenstemming met de Europese regelgeving op te
stellen.
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Vergelijkbaar verhoudt het zich met het basisbeginsel dat alleen
democratieën in aanmerking kunnen komen voor een lidmaatschap. De
wens niet te worden buitengesloten, moedigt de nieuwe democratieën
aan om door te gaan op de door hun ingeslagen weg, en heeft dus
daarmee een belangrijke functie. Het onomstotelijke principe zal in ieder
geval zijn dat de politieke eenheid en de Europese veiligheid ondeelbaar
zijn. Een werkelijk verenigd Europa zonder een gemeenschappelijke
veiligheidspact met de VS is in de praktijk moeilijk voor te stellen. Dat
betekent dat de landen die toetredingsonderhandelingen met de
Europese Unie willen beginnen, en daartoe uitgenodigd worden in de
toekomst automatisch onder de bescherming van de NATO moeten
worden geplaatst. Als gevolg hiervan, wordt het proces van de EU- &
NATO-uitbreiding waarschijnlijk in weloverwogen stappen voortgezet.
Onder de aanname dat Amerika en West-Europa zullen vasthouden aan
zijn deze aanpak, kan een theoretisch maar voorzichtig realistisch
tijdschema voor deze stadia er zo uitzien:
1. Op z'n laatst zullen in 1999 de eerste nieuwe leden uit CentraalEuropa worden toegelaten tot de NATO, hoewel de toetreding tot de EU
waarschijnlijk niet vóór 2002 of 2003 te realiseren is.
2. In de tussentijd zal de EU toetredingsonderhandelingen met de
Baltische republieken openen, en de NATO zal verder gaan met de
kwestie van het lidmaatschap van deze staten, alsook Roemenië,
waarvan het lidmaatschap moet worden ingevuld rond 2005. Ergens in
dit stadium zullen de andere Balkanlanden waarschijnlijk aan de
noodzakelijke voorwaarden voor de kandidaat-landen gaan voldoen.
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3. De toetreding van de Baltische staten kan misschien ook Zweden
en Finland er toe bewegen een lidmaatschap van de NATO in
overweging te nemen.
4. Ergens tussen 2005 en 2010, moet Oekraïne klaar zijn voor
serieuze onderhandelingen met zowel de EU als de NATO, in het
bijzonder wanneer het land in de tussentijd belangrijke vooruitgang in
zijn binnenlands-politieke hervormingen heeft gemaakt en zich
duidelijker als een Centraal-Europees land getoond heeft.
In de tussentijd zal waarschijnlijk de Duits - Frans - Poolse
samenwerking met name op het gebied van defensie, zich aanzienlijk
verdiept hebben. Deze samenwerking zou de westelijke kern van
verdere Europese veiligheidsvoorzieningen worden die uiteindelijk
Rusland en Oekraïne er bij zullen betrekken. Gezien het bijzondere

geopolitieke belang dat Duitsland en Polen bij de onafhankelijkheid van
Oekraïne hebben, is het ook doorgaans denkbaar dat Oekraïne
geleidelijk bij de bijzondere relatie tussen Frankrijk, Duitsland en Polen
wordt betrokken. Tegen het jaar 2010 zou de door 230 miljoen mensen
omvattende Duits-Frans-Pools-Oekraïense samenwerking zich tot een
partnerschap hebben ontwikkelt, die de geostrategische diepte van
Europa versterkt. (zie fig. Kaart pagina 128). Het komt er op aan of het
hierboven geschetste beeld zich rustig kan ontwikkelen of het komt in
een kielzog van spanningen met Rusland terecht. De Russen moeten
voortdurend worden verzekerd dat de deur naar Europa voor hun open
staat, evenals de latere deelname van hun land aan een uitgebreid
Transatlantisch Veiligheidssysteem en misschien in de verre toekomst
aan een nieuwe Trans-Euro-Aziatische veiligheidsstructuur. Om deze
betuigingen geloofwaardigheid te geven, zal de samenwerking en
uitwisseling tussen Rusland en Europa op alle gebieden bewust
aangemoedigd moeten worden.
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(De Relatie tussen Rusland en Europa en de rol van de Oekraïne in
deze context komen in het volgende hoofdstuk in meer detail aan de
orde.) Als de eenwording van Europa en de uitbreiding naar het oosten
lukt en Rusland ondertussen in de richting een democratische
consolidering en een modernisering van de samenleving teweeg brengt,
kan het op enig moment voor een echte relatie met Europa in
aanmerking komen. Dit zou weer een geleidelijke samenvoeging van
het trans-Atlantische veiligheidssysteem met een transcontinentale
Euro-Aziatische mogelijk maken. Praktisch gezien is de vraag van een
formeel lidmaatschap van Rusland in de nabije toekomst niet relevant en dan is het onder andere om deze reden niet onverstandig om de
deuren te sluiten.
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Tot slot: Nadat Europa bij het Jalta-verleden behoorde, gaat het nu over
naar een Versailles Europa. Het einde van de deling van Europa zal

geen eventuele terugval in een Europa van twistzieke landen opleveren,
het moet veel meer het uitgangspunt voor het ontwerp van een groter en
steeds meer geïntegreerd Europa worden, die op basis van een
vergrote NATO en door middel van constructieve veiligheidspartnerschap met Rusland, veiliger zal zijn dan voorheen. Het centrale
geostrategische Amerikaanse doel in Europa laat zich dus vrij
gemakkelijk samenvatten: Door het geloofwaardige transatlantisch
partnerschap moet het bruggenhoofd van de Verenigde Staten op het
Euro-Aziatische continent zo goed te worden gevestigd dat een
groeiend Europa een nuttige springplank kan worden van waaruit een
internationale orde van de democratie en samenwerking zich kan
verspreiden naar Eurazië.
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4
HET ZWARTE GAT
Het eind 1991 voltrok het verval van de, territoriaal gezien, grootste
staat in de wereld en veroorzaakte het midden van Eurazië "een zwart
gat". Het was alsof het hart, zoals dat in de geopolitiek genoemd wordt,
plotseling uit de landkaart werd gerukt. Deze nieuwe en verwarde
geopolitieke situatie was voor Amerika een buitengewone motivatie.
Begrijpelijkerwijze moet het de prioriteit hebben om de waarschijnlijkheid
te verminderen dat een afbrokkelende, nog steeds over een krachtig
arsenaal kernwapens beschikkende staat niet vervalt in politieke
anarchie of weer wordt omgevormd in een vijandige dictatuur. Als een
langdurige opgave, blijven de probleem die moeten worden opgelost;
Hoe kan men de democratisering van Rusland en het economisch
herstel ondersteunen en hoe kan het opnieuw ontstaan van een EuroAziatische imperium - dat Amerika van haar geostrategische doelen kan
weghouden - worden voorkomen, en wat een groter Euro-Atlantische
systeem kan ontwerpen waarin vervolgens Rusland zich permanent
veilig kan voelen?
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Nieuwe geopolitieke context van Rusland
De ineenstorting van de Sovjet-Unie was de laatste stadium in de
voortgaande versnippering van het reusachtige Chinees-Sovjetcommunistische blok, die wat betreft de omvang een korte tijd het

equivalent aan het rijk van Genghis Khan weergaf en op sommige
plaatsen zelfs overtrof. Maar het modernere transcontinentale EuroAziatische blok was van een zeer korte duur. Toen Tito's Joegoslavië
afvallig werd en Mao's China het Moskouse hoofdkwartier de
gehoorzaamheid weigerde, kondigde de kwetsbaarheid van het
communistische kamp tegen de nationalistische aspiraties zich aan en
liet doorschemeren dat die sterker zijn dan de ideologische banden. Het
Chinees-Sovjet-blok bestond, grofweg tien jaar, en de Sovjetunie
ongeveer zeventig jaar. Onder geopolitiek perspectief was de ruïne van
het eeuwenlang vanuit Moskou geregeerde Grote Russische Rijk nog
belangrijker. Het verval van dit rijk werd versneld door het algemene
sociaal-economische en politiek mislukte Sovjet-systeem - hoewel de
malaise bijna tot het bittere einde voor het grootste deel werd versluierd
door een systematische geheimhouding en zelfgekozen isolement.
Daarom werd de wereld geschokt door de schijnbaar snelle
zelfvernietiging van de Sovjet-Unie. Binnen twee korte weken werd de
Sovjet-Unie in december 1991 door de leiders van de Russische,
Oekraïense en Wit-Russische republiek uitdagend als opgeheven
verklaard, om daarna formeel door een lossere eenheid - het
zogenaamde Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) - te
vervangen waarin alle Sovjetrepublieken werden opgenomen, met
uitzondering van de Baltische staten. Hierop trad de Sovjet-president
met tegenzin terug, werd de Sovjet-vlag voor de laatste keer uit de top
van het Kremlin gestreken, en uiteindelijk ontstond de Russische
Federatie - nu (1997) met overwegend Russische staten met 150
miljoen inwoners - als de opvolger van de vroegere Sovjet-Unie, terwijl
de andere republieken - de overige 150 miljoen mensen - hun
soevereiniteit als onafhankelijke staten geldend maakten.
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De ineenstorting van de Sovjet-Unie leidde tot een ongehoorde
geopolitieke chaos. Binnen twee weken moest het Russische volk - dat
in het algemeen, over de dreigende ontbinding van de Sovjet-Unie nog
minder geïnformeerd was dan de rest van de wereld - zich plotseling
beseffen dat het niet langer de kapitein van een transcontinentaal
imperium was, maar dat de grenzen van Rusland teruggelegd worden
waar ze in de Kaukasus in 1800, Centraal-Azië in 1850 en in het
Westen in 1600 lagen, kort na het bewind van Ivan de Verschrikkelijke.
Het verlies van de Kaukasus leverde de strategische vrees op voor een
oplevende Turkse beïnvloeding, de afsplitsing van Centraal-Azië met de
daar aanwezige enorme energiebronnen en natuurlijke hulpbronnen. Ze
veroorzaakte een gevoel van achterstelling en opgestookt door de vrees

voor een mogelijke islamitische dreiging, en de onafhankelijkheid van
Oekraïne presenteerden de Russen de claim de door God uitverkorene
drager van de gemeenschappelijke pan-Slavische identiteit te zijn. De
ruimte die eeuwenlang het tsarenrijk vormde en driekwart eeuw werd
bezet door de door Rusland gedomineerde Sovjetunie zou nu ingevuld
moeten worden door een dozijn staten die in meerderheid (behalve
Rusland) nauwelijks voorbereid waren op een echte soevereiniteit en in
omvang tussen de relatief grote Oekraïne, met zijn 52 miljoen inwoners
en Armenië met een populatie van 3,5 miljoen waren. Hun
levensvatbaarheid was twijfelachtig, terwijl men evenmin kon
voorspellen of Moskou bereid zou zijn zich aan te passen aan het leven
in de nieuwe realiteit.
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De historische schok die de Russen voelden, werd verergerd door het
feit dat nu 20 miljoen Russisch sprekende mensen nu burgers van
buitenlandse staten werden waarvan de politiek steeds meer wordt
gedomineerd door nationale elites, die decennia lang min of meer tot
een Russificatie gedwongen waren en nu vastbesloten zijn om hun
eigen identiteit te dragen. In het centrum van Eurazië liet de
ineenstorting van het Russische Rijk een machtsvacuüm achter. Niet
alleen in de nieuwe onafhankelijke staten zag men tekenen van zwakte
en verwarring, ook in Rusland zelf werd de systeemcrisis duidelijk,
omdat de politieke omslag werd vergezeld door de gelijktijdige poging
de oude Sovjet-maatschappij af te schaffen alsmede het economisch
model. Militaire betrokkenheid van Rusland in Tadzjikistan, die voor de
angst voor een Islamitische machtsovername stond in de nieuwe
onafhankelijke staat, en in het bijzonder de tragische-, brutale-, zowel
economisch als politiek zeer kostbare interventie in Tsjetsjenië
verergerde het nationale trauma. Het meest pijnlijke was natuurlijk het
aanzienlijk verlies van Rusland's internationale prestige: Nu was één
van de twee supermachten in de ogen van velen nauwelijks meer dan
een regionale macht in de Derde Wereld, hoewel ze nog steeds over
een belangrijke, hoewel steeds meer verouderd nucleair wapenarsenaal
beschikt. In de sfeer van de sociale crisis versterkte het geopolitieke
vacuüm ook nog. Driekwart eeuw communistisch bewind had van de
Russische bevolking een ongekende tol geëist. Miljoenen van zijn
getalenteerde en meest inventieve mensen werden vermoord of stierven
in de Goelag Archipel.
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In deze 20-ste eeuw heeft het land de verwoestingen van de Eerste
Wereldoorlog, het bloedbad in een langdurige burgeroorlog en de
wreedheden en verliezen van de Tweede Wereldoorlog te verduren
gekregen. De regerende communistische regeringen dwong het land in
een verstikkende leerstellige orthodoxie en isoleerde het van de rest
van de wereld. Het t.a.v. de ecologische belangen volkomen
onverschillige economische beleid heeft het milieu en de gezondheid
van mensen in belangrijke mate getroffen. Volgens de officiële
Russische statistieken kwamen slechts ongeveer 40 procent van de
pasgeborenen gezond ter wereld, terwijl volgens een ruwe schatting een
vijfde van de eerste-klassers van Rusland in hun geestelijke
ontwikkeling achterstand hebben. De levensverwachting voor mannen
was teruggezakt tot 57,3 jaar, en is het sterftecijfer hoger dan de
geboorte quote. De sociale omstandigheden waren nader beschouwd
een typisch voorbeeld van een middenklasse derde wereld land .
De verschrikkingen en calamiteiten, waarbij het Russische volk in de
loop aan deze eeuw werd blootgesteld, kunnen moeilijk worden
overschat. Bijna geen enkele Russische familie had de gelegenheid om
een normaal middenklasse leven te leiden. Denk aan de sociale
gevolgen van de volgende gebeurtenissen:
• De Russisch-Japanse oorlog van 1905, die eindigde in een
vernederende nederlaag voor Rusland;
• De eerste "proletarische revolutie" van 1905, die het geweld in de
steden in grote omvang het geweld ontstak;
• De Eerste Wereldoorlog van 1914-1917 met miljoenen slachtoffers
en enorme economische verliezen;
• De burgeroorlog van 1918-1921, die weer enkele miljoenen levens
eiste en het land verwoestte;
• De Pools-Russische Oorlog van 1919-1920, die eindigde met een
nederlaag voor Rusland;
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•
•
•

De invoering van gevangeniskampen in de vroege twintiger jaren,
met inbegrip van de decimering van de pre-revolutionaire elites en
hun massale uittocht uit Rusland;
De industrialisatie en collectiveringsgolf in de vroege en midden
jaren dertig, met als gevolg een verwoestende hongersnood in
Oekraïne en Kazachstan die miljoenen slachtoffers eiste;
De grote zuiveringen en de terreur in de tweede helft van de jaren
dertig, waar miljoenen mensen opgesloten werden in werkkampen,
meer dan een miljoen werden doodgeschoten, enkele miljoenen
overleden als gevolg van mishandelingen en honger.

•
•
•
•
•
•

De Tweede Wereldoorlog 1941-1945 met zijn tol van miljoenen
burgers slachtoffers en een ongekende economische verwoesting;
De nieuwe editie van de stalinistische terreur in de late jaren
veertig, er waren opnieuw massa-arrestaties en talrijke executies;
De decennia van wapenwedloop met de Verenigde Staten, die
duurde van eind jaren veertig tot in de late jaren tachtig wat tot de
verarming van de samenleving heeft geleid;
De rampzalige economische inspanningen in de jaren zeventig en
tachtig om de invloedssfeer van de Sovjet-macht in het Caribisch
gebied, het Midden-Oosten en Afrika uit te breiden;
De verlammende oorlog in Afghanistan 1979-1989;
De plotselinge ineenstorting van de Sovjet-Unie en de
burgeroorlogachtige toestanden als gevolg, een enorme
economische crisis en de bloedige en vernederende oorlog tegen
Tsjetsjenië.

Niet alleen de binnenlandse politieke crisis in Rusland en zijn verlies van
internationaal aanzien waren voor de politieke elite zorgwekkend en
verontrustend. De verstorende turbulentie had ook haar negatieve
effecten op de geopolitieke situatie.
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De ontbinding van de Sovjet-Unie had de grenzen van Rusland naar het
Westen op de meest dramatische manier veranderd en zijn geopolitieke
invloedssfeer aanzienlijk laten krimpen. Sinds de 18e eeuw, waren de
Baltische Staten onder Russische heerschappij geweest; het verlies van
de havensteden Riga en Tallinn beperkte Rusland de toegang tot de
Baltische aanzienlijk en maakte het afhankelijk van wintervorst. Hoewel
Moskou een politiek dominante positie had in het nu officieel
onafhankelijk, maar sterk gerussificeerde Wit-Rusland, was het verre
van zeker of ongebreidelde nationalistische aspiraties daar uiteindelijk
zouden zegevieren. Buiten de grenzen van de voormalige Sovjet-Unie
betekende de ineenstorting het einde van het Warschau Pact, en dat de
voormalige schatplichtige staten van Centraal-Europa, met name Polen,
snel streefden naar aansluiting met de NATO en de Europese Unie.
Meest verontrustende was het verlies van Oekraïne. De opkomst van
een onafhankelijke Oekraïense staat dwong niet alleen alle Russen naar
de aard van hun eigen politieke en etnische identiteit te overdenken,
maar stelde de Russische staat voor een ernstig geopolitiek obstakel.
Omdat meer dan driehonderd jaar van de Russische imperiale
geschiedenis opeens niet meer relevant waren, betekende dat het
verlies van een potentieel rijke industriële- en agrarische- economie,

evenals 52 miljoen mensen die de Russen etnisch en religieus nabij
stonden om van Rusland weer een echte grote en zelfverzekerde
imperiale staat te maken. De onafhankelijkheid van Oekraïne beroofde
Rusland van haar machtspositie aan de Zwarte Zee, waar Odessa de
onvervangbare havenstad is voor de handel met het Middellandse Zeegebied en de wereld daarbuiten.
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Onder geopolitiek perspectief stelde het afvallen van de Oekraïne een
centraal verlies voor die de geostrategische opties voor Rusland
dramatisch kortwiekte. Zelfs zonder de Baltische staten en Polen zou
Rusland die de controle over de Oekraïne zou kunnen behouden, nog
steeds de leiding over een zelfbewuste Euro-Aziatisch imperium
nastreven, waarin Moskou de niet-Slavische volkeren in het zuiden en
zuidoosten van de voormalige Sovjet-Unie kan domineren. Maar zonder
Oekraïne, met zijn 52 miljoen Slavische broeders en zusters dreigt elke
poging van Moskou om het Euro-Aziatische rijk opnieuw op te bouwen
Rusland bij slepende conflicten te betrekken met de nationaal en
religieus gemotiveerde niet-Slaven, waarbij de oorlog in Tsjetsjenië
misschien slechts een voorproefje was. Gezien de daling van het
geboortecijfer in Rusland en de enorme geboorte-toename bij de
volkeren van Centraal-Azië, zal het aandeel van de Europeanen in een
nieuwe Euro-Aziatische eenheidsstaat uitsluitend gebaseerd op de
Russische macht zonder de Oekraïne onvermijdelijk van jaar tot jaar
slinken en het Aziatische deel van de bevolking zal snel domineren. Het
wegvallen van de Oekraïne werkte ook als een geopolitieke katalysator.
Politieke stappen van de Oekraïense leiders - de Oekraïense
onafhankelijkheidsverklaring in december 1991, aandringen op de
kritische onderhandelingen in Bela Vezha, waarin gesteld werd dat de
Sovjet-Unie moet worden vervangen door een lossere Gemenebest van
Onafhankelijke Staten, en vooral de onverwachte staatsgreep-achtige
verdachtmaking dat de op Oekraïense bodem gestationeerde eenheden
van het Sovjet-leger onder Oekraïens bevel -- voorkwamen dat de oude
USSR zich verborgen hield onder het nieuwe gewaad van de GOS. De
politieke zelfbeschikking van Oekraïne verbijsterde Moskou en zette een
voorbeeld neer voor de andere voormalige Sovjet-republieken, hoewel
die aanvankelijk nogal aarzelend volgden.
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Rusland verloor haar machtspositie aan de Oostzee vond de
tegenhanger daarvan aan de Zwarte Zee, mede als gevolg van de

onafhankelijkheid van Oekraïne. Maar aan de andere kant, omdat de
nieuwe onafhankelijke Kaukasus-staten - Georgië, Armenië en
Azerbeidzjan - de mogelijkheden met Turkije verbeterden, kon het zijn
verloren invloed in die regio opnieuw te doen laten gelden. Tot 1991 kon
de Sovjet-regering hun kruisers vanuit de Zwarte Zee de Middellandse
Zee insturen. Halverwege de jaren negentig bezat Rusland slechts over
een smalle kuststrook aan de Zwarte Zee en was met de Oekraïne in
een onopgelost geschil betrokken over de bases rechten in de Krim voor
de overblijfselen van de Sovjet Zwarte Zeevloot, terwijl het geërgerd
moest toekijken, hoe de NATO en Oekraïnse strijdkrachten gezamenlijk
zee- en landing-manoeuvres uitgevoerde en de groeiende de Turkse
invloed in de regio van de Zwarte Zee. Bovendien, verdacht Rusland
Turkije er van het Tsjetsjeense verzet met hulpgoederen te hebben
ondersteund. Naast het zuidoosten leidde de geopolitieke schok tot een
even significante verandering in de status van de Kaspische Zee en
Centraal-Azië. Voor de ineenstorting van de Sovjet-Unie, bestond de
Kaspische Zee, met uitzondering van een klein deel in het zuiden dat
aan Iran behoorde, uit Russische wateren. Nu er een onafhankelijk en
sterk nationalistisch Azerbeidzjan ontstond - versterkt door de toevloed
van olie ondernemende investeerders uit het Westen - en Kazachstan
en Turkmenistan als onafhankelijke staten gingen optreden, meldde zich
opeens nog vier andere landen, die behalve Rusland de rijkdommen
van de Kaspische Zee claimden. Rusland kon er niet niet meer van
uitgaan, dat zij de enige macht was die over deze middelen beschikten.
Met de onafhankelijkheid van de Centraal-Aziatische staten, had
zuidoostelijke grens van Rusland zich op sommige plaatsen meer dan
duizend mijl naar het noorden verschoven.
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De nieuwe staten beschikten over enorme voorraden minerale olie die
buitenlandse kopers moesten trekken. Het was bijna onvermijdelijk dat
vroeg of laat de mensen in deze landen naast de nationalistische elites
zich wellicht in toenemende mate tot de islam zullen bekeren. In
Kazachstan is een enorm land met enorme natuurlijke hulpbronnen,
maar heeft slechts 20 miljoen inwoners, bijna evenveel Kazachen als
Slaven, de wrijving als gevolg van nationale en taalkundige verschillen
zullen waarschijnlijk toenemen. Oezbekistan - met een veel meer
homogene etnische bevolking van ongeveer 25 miljoen en politieke
leiders die historische glorie van het land benadrukken - heeft de
nieuwe post-koloniale status van het land geldend gemaakt.
Turkmenistan, door Kazachstan van Rusland afgeschermd heeft
openlijk nieuwe betrekkingen met Iran aangeknoopt om minder

afhankelijk van de Russische infrastructuur te zijn voor de toegang tot
de wereldmarkt. Daar ze worden ondersteund door Turkije, Iran,
Pakistan en Saoedi-Arabië zijn de Centraal-Aziatische staten tegen de
Russische hoop in niet geneigd om hun nieuwe politieke soevereiniteit
te verruilen tegen een genadige economische integratie met Rusland.
Een zekere spanning en vijandigheid in hun betrekkingen met Rusland
zijn onvermijdelijk, in ieder geval tijdens de pijnlijke gebeurtenissen van
Tsjetsjenië en Tadzjikistan, die suggereren dat er iets ergers niet volledig
kan worden uitgesloten. Voor de Russen, is het schrikbeeld van een
mogelijk conflict met de islamitische landen langs de zuidelijke flank van
Rusland (samen met Turkije, Iran en Pakistan meer dan 300 miljoen
mensen samenbrengen) aanleiding tot ernstige bezorgdheid.
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En tenslotte had Rusland ten tijde dat zijn rijk uiteenviel, ook in het Verre
Oosten te maken met een dreigende nieuwe geopolitieke situatie,
hoewel er geen territoriale of politieke veranderingen zijn geweest. Door
de eeuwen heen is China - althans op het politieke- en militaire gebied zwakker als Rusland geweest. Geen Rus, die de toekomst van zijn land
ter harte gaat en verontrust is over de ernstige veranderingen van dit
decennium, kan niet aan het feit voorbij gaan dat China een meer
geavanceerd, dynamischer en succesvoller land dan Rusland is
geworden. Met de enorme daadkracht van de 1,2 miljard mensen is de
economische macht van China op weg naar de historische vergelijking
tussen de twee landen van de grond af om te keren, waarbij de lege
ruimtes van Siberië naar Chinese kolonisten wenken. Deze
adembenemende nieuwe omstandigheden kunnen voor het Russische
veiligheidsbewustzijn in de regio van het Verre Oosten evenals voor
haar belangen in Centraal-Azië niet zonder gevolgen blijven. Vergeleken
met deze ontwikkeling zou binnenkort het verlies van de Oekraïne in zijn
geopolitieke betekenis kunnen verbleken. Vladimir Lukin, de eerste
post-communistische Russische ambassadeur bij de Verenigde Staten
en later voorzitter van de Commissie Doema Buitenlandse Zaken, heeft
de daaruit voortvloeiende strategische conclusies heel goed uitgedrukt:
"In het verleden zag Rusland zich als voorhoede van Azië, t.o.v. Europa
in een achterstandspositie. Maar Azië heeft zich sindsdien veel sneller
ontwikkeld ... we moeten ons realiseren dat we niet zozeer tussen het
moderne Europa en het achtergebleven Azië staan, maar veel meer een
vreemde positie tussen twee Europas innemen". (12)
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Kortom Rusland, tot een paar jaar geleden, smeedde een groot rijk en
leidde een ideologische blok van schatplichtige staten die zicht tot in het
hart van Europa uitstrekte en op één punt zelfs tot in de Zuid-Chinese
Zee, is een onrustige staat geworden, die geografisch gezien geen
gemakkelijke toegang tot de buitenwereld heeft en aan de westelijke-,
zuidelijke- en oostelijke- flank aan slopende conflicten met zijn buren
wordt blootgesteld. Alleen de onbewoonbare ontoegankelijke noordelijke
permafrost gebieden lijken geopolitiek nog veilig.
Geostrategische wensdenken
Een fase van historische en strategische verwarring was dus in de postimperiale Rusland onvermijdelijk. De ineenstorting van de Sovjet-Unie
en onverwachte ineenstorting van de Grote Russische Rijk stortte
Rusland in een mentale crisis en gaf overeenkomstig de aanzet tot een
breed debat over de nieuwe huidige (1997) historische situatie.
Plotseling werden zowel publiekelijk als privé kwesties besproken, die
tot nu toe nog niet eens de meeste grote landen aan de orde waren:
Wat is Rusland? Waar is Rusland? Wat het betekent Russisch te zijn?

Deze vragen zijn niet alleen theoretisch: Elk antwoord bevat een
belangrijke geopolitieke stelling.
(12) In: "Oure Security Predicament," Foreign Policy 88 (Fall 1992): 60
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Is Rusland is een natie-staat, die is gebaseerd op een puur Russische
bevolking, of is Rusland per definitie iets meer (zoals het Verenigd
Koninkrijk meer is dan Engeland) en dus voorbestemd om een
imperium te zijn? Waar liggen - historisch, etnisch en strategisch - de
werkelijke grenzen van Rusland? Indien de onafhankelijkheid van
Oekraïne in die historische, strategische en etnische aspecten worden
beschouwd als een tijdelijke verwarring. (Veel Russen neiging naar deze
zienswijze) Moet je om Russisch te zijn, etnisch een Russkij zijn, of kan
enige in de politieke zin Russe (dat is een Ross Janin - het equivalent
van de Britse, niet Engels)? Jeltsin en enkele andere Russen hebben
bijvoorbeeld (met tragische gevolgen) beweerd dat men Tsjetsjenen inderdaad, moet - beschouwen als de Russen. Een jaar voor het einde
van de Sovjet-Unie klaagde een Russische nationalist, een van de
weinigen die het einde zag komen, bitter en wanhopig:
"Als de verschrikkelijke ramp, die voor het Russische volk ondenkbaar
is, toch optreedt en de staat is verscheurd en het volk misleid is door
zijn duizend jaar oude geschiedenis, plotseling op zichzelf staat, omdat
degenen die tot voor kort je broeders waren het zinkende schip verlaten
hebben samen met hun bezittingen in hun nationale reddingsboten zijn
verdwenen - nou ja, waar gaan we dan heen? - Nergens ... Russische
soevereiniteit, wat de politieke, economische en geestelijke expressie
van het Russische idee is zal opnieuw opstaan. Ze zal het beste uit haar
duizend jaar rijksgeschiedenis en het verleden van de zeventig jaar
Sovjet-geschiedenis samenbundelen."(13)
(13) Alexander Proehanow, ~ ~ Tragedy of centralism, literaturnaja Nou Rossija januar 1990, pp 4-5.
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Maar hoe? De historische crisis van de Russische staat heeft de
moeilijkheid om een aanvaardbare oplossing voor het Russische volk
te formuleren, en toch realistisch is, zelfs is uitvergroot. Bijna door de
hele geschiedenis was deze staat gelijktijdig een instrument voor
territoriale expansie en economische ontwikkeling. Het was bovendien
een staat die niet wordt gezien als een zuiver nationaal instrument in de
West-Europese traditie, maar als uitvoerder van een speciale
supranationale missie, waarvan het achterliggende Russische idee was
dat het als religieus, geopolitiek of ideologisch geïnterpreteerd moest
worden. Toen de staat wezenlijk op het door Russen bevolkte deel

ineenkromp, was deze missie plotseling niet meer relevant. Verergering
van de crisis, na het einde van de Sovjet-Unie, waarin de Russische
staat (de essentie ervan bij wijze van spreken) terecht kwam, was het
gevolg van het feit dat Rusland plotseling niet alleen van zijn imperiale
gevoel van een missie was beroofd, maar ook door binnenlandse
politieke vernieuwers (en hun adviseurs uit het Westen) die gepusht
werden om van het staats-kapitalistische economische systeem
afscheid te nemen om daarmee de gapende kloof tussen haar sociale
achterstand en de meer geavanceerde delen van Eurazië weg te
nemen. Dit vergde een revolutionaire beperking van de internationale en
binnenlandse politieke rol van de Russische staat. Het shockeerde zelfs
diep de meest bekende patronen van het Russische leven en droeg er
toe bij dat zich binnen de politieke elite een gevoel van desoriëntatie
ontstond en verdeeldheid zaaide. Tegen deze verwarrende achtergrond
kwam de vraag: Waarbij hoort Rusland en wat is Rusland? - En zoals
men zich kan voorstellen - gaf het alle mogelijke antwoorden. Rusland's
omvang en ligging in het centrum van Eurazië brengen het met zich
mee dat zijn politiek leiderschap al lange tijd in termen van geopolitiek
denkt.
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De eerste minister van Buitenlandse Zaken van het post-imperiale en
post-communistische Rusland, Andrei Kozyrev, bevestigde deze
denkrichting in één van zijn vroege pogingen om de positie van het
nieuwe Rusland op het internationale toneel te bepalen. Nauwelijks een
maand na de ontbinding van de Sovjet-Unie, merkte hij op, "We geven
iedere aanspraak de mensheid te verlossen op en nemen de koers van
pragmatisme ... we hebben snel begrepen dat geopolitiek ... op de
plaats van ideologie komt" (14) In het algemeen kan worden gezegd dat
in reactie op de ineenstorting van de Sovjet-Unie drie omvattende en
deels overlappende geostrategische opties naar voren zijn gekomen,
waarvan elke samenhangt met de zorgen van Rusland over zijn status
t.o.v. de Verenigde Staten en elk meerdere varianten bevat. Deze
verschillende denkrichtingen kunnen als volgt worden ingedeeld:
1. Die, voor het volledig ontwikkelde strategische partnerschap met
Amerika prioriteit heeft dat sommige van hun volgelingen het zullen
opvatten als een codewoord voor een wereldwijde heerschappij van
meerdere staan over één gebied;
2. De voornaamste zorg van Rusland; Hoe de relatie met het Nabije
Buitenland moet zijn, waarbij er een aantal in een vorm van
economische integratie onder leiding van Moskou toetreden, en anderen
lonken naar een mogelijk herstel van een in zekere mate imperiale

macht, omdat daarmee een macht zou opstaan die een beter antwoord
op Amerika en Europa vormt; en tenslotte
3. diegenen die een contra-alliantie, dat wil zeggen een soort EuroAziatische anti-Amerikaanse coalitie en die gericht is op het
verminderen van het overwicht van de Verenigde Staten in Eurazië.
(14) interview in Rossiyskaya Gaseta 12 januari 1992
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Hoewel de eerste van deze opties in de nieuwe regering van president
Jeltsin in eerste instantie duidelijk voorrang genoot, kwam kort daarna
de tweede op de voorgrond; de derde was een beetje later, in het
midden van de jaren negentig, in reactie op het om zich heen grijpende
gevoel dat Rusland's post-Sovjet geostrategie onduidelijk en een
mislukking was. Het toeval wil dat alle drie historisch ongeschikt bleken
te zijn, maar ze zijn gebaseerd op nogal misleidende evaluaties van: De
huidige (1997) macht van Rusland, haar internationale mogelijkheden
en haar buitenlandse belangen. Aanvankelijke houding van Jeltsin
onmiddellijk na de ineenstorting van de Sovjet-Unie monde uit in de
oude, maar nooit echt succesvolle Westers-concept in het politieke
denken van Rusland, volgens welke Rusland een deel van het Westen
zou worden, en in hun eigen binnenlandse politieke ontwikkeling het
westen zoveel mogelijk moet imiteren, Jeltsin en zijn minister van
Buitenlandse Zaken waren voorstander van deze visie en de president
hekelde het imperiale erfgoed van Rusland vrij expliciet. In een
toespraak op 19 december 1990 in Kiev, sprak hij welsprekend de
woorden die de Oekraïners en Tsjetsjenen later tegen hem gebruikten,
nl: "Rusland heeft niet de ambitie om het centrum van een nieuw rijk te
worden ... Beter dan andere kent Rusland de schadelijkheid van een
dergelijke rol, terwijl het deze rol lange tijd gespeeld heeft. Wat was het?
Zijn de Russen daardoor vrijere mensen geworden? Rijker?
Gelukkiger? ... De geschiedenis heeft ons geleerd dat een natie die
heerst over anderen, geen geluk kan worden verleend". De bewuste
vriendelijke houding, die het Westen, met name de Verenigde Staten,
tegenover de nieuwe Russische leiders aannamen was een bron van
aanmoediging voor de post-Sovjet-westerlingen in het Russische
ministerie van Buitenlandse Zaken.
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Ze versterkten hen in hun pro-Amerikaanse tendensen en verdraaiden
hun voorvechters het hoofd. De nieuwe leider voelde zich gevleid, door
de politieke vertegenwoordigers van de enige supermacht in de wereld
om "je" en "jouw" te zeggen, en geloofden kritiekloos in hun zelfbedrog,

ook aan de top van een supermacht te staan. Toen de Amerikanen de
slogan over het volledig ontwikkelde strategische partnerschap tussen
Washington en Moskou in de wereld zetten, leek het voor de Russen,
dat zij met een nieuw democratisch Amerikaans-Russische Kondominat
(Heerschappij van meerdere landen over 1 gebied) - in de plaats van de
voormalige concurrentiestrijd - nu werd gesanctioneerd. Aangezien deze
vorm van samenwerking een wereldwijd toepassingsgebied zou
hebben, werd Rusland als de opvolger van de voormalige Sovjet-Unie
en de facto partner in een wereldwijde overeenkomst, die was
gebaseerd op echte gelijkberechting. Zoals de nieuwe Russische
heersers nooit moe werden om te betogen, zou dit betekenen dat de
rest van de wereld Rusland als gelijke van Amerika moet erkennen, en
verder dat er geen mondiaal probleem zonder participatie en / of
toestemming van Rusland kan worden aangepakt of opgelost. Hoewel
het niet openlijk werd uitgesproken, voedde deze illusie het idee dat op
één of andere manier Centraal-Europa als regio in een bepaalde
politieke nabijheid van Rusland zou blijven, of zelfs wilde blijven. De
opheffing van het Warschaupact en Comecon zou, zo dacht men, geen
vlucht naar de voormalige leden van de NATO, zelfs niet naar de EU tot
gevolg hebben.
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In de tussentijd zou de Russische regering dankzij de westerse hulp in
de positie zijn gebracht, om interne hervormingen te overwegen, in de
loop daarvan zou de staat zich terugtrekken uit het economische leven
en zou de consolidatie van democratische instellingen toelaten.
Het economische herstel van Rusland, zijn bijzondere status als een
gelijkwaardige partner van Amerika en haar aantrekkelijkheid werden
voor de onlangs onafhankelijk geworden GOS-landen - dankbaar dat
het nieuwe Rusland hen niet meer bedreigde, en zich van de voordelen
van een soort unie met Rusland in toenemende mate bewust - een
uitnodiging om deel te nemen aan een steeds nauwere economische en
geleidelijk politieke integratie met Rusland, die op zijn beurt de reikwijdte
vergroot van de macht van Rusland. Het probleem met deze benadering
is dat het gebaseerd op een volkomen onrealistisch inschatting van
zowel de internationale- als de binnenlandse politieke situatie van
Rusland. Het idee van een volwaardig strategisch partnerschap was
even zo vleiend als misleidend. Amerika voelde er niets voor om zijn
wereldmacht met Rusland te delen, en dat zou totaal onrealistisch zijn
geweest. Het nieuwe Rusland was gewoon te zwak, haar economie die
in drie kwart eeuw van communistische overheersing ten gronde gericht

was en het land sociaal te ver achterstelde om een echte partner op
wereldwijde schaal te laten zijn. In de ogen van het Amerikaanse
leiderschap waren Duitsland, Japan en China minstens zo belangrijk en
invloedrijk. Bovendien gingen in enkele voor de Verenigde Staten
nationale belangen centrale geostrategische vraagstukken - in Europa,
het Midden-Oosten en het Verre Oosten - de Amerikaanse en Russische
inspanningen niet in dezelfde richting. Waarna bleek heel onvermijdelijk,
nadat de eerste verschillen plaatsgevonden, het volledig ontwikkelde
strategisch partnerschap door de tussen de VS en Rusland bestaande
onbalans in politieke macht, financiële kracht, technologisch innovatie
potentieel en culturele attracties, een lege huls te zijn. En bij steeds
meer Russen, versterkte zich de indruk dat deze formule bewust was
opgezet om Rusland te duperen.
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Misschien kon de teleurstelling zijn afgewend worden als Amerika
eerder - tijdens de Amerikaans-Russische wittebroodsweken - het plan
van de uitbreiding van de NATO zich eigen had gemaakt en Rusland
tegelijkertijd een deal had aangeboden, waar ze geen "NJET" tegen kon
zeggen, namelijk een bijzonder samenwerkingsverband tussen Rusland
en de NATO. Zouden de Amerikanen vanaf het begin duidelijk en
vastbesloten zijn geweest bij de uitbreidingen van de alliantie Rusland
te betrekken dan had de teleurstelling van Moskou over het volledig
ontwikkeld strategisch partnerschap vermeden kunnen worden evenals
de voortschrijdende verzwakking van het pro-westerse kamp in het
Kremlin. Het juiste moment daarvoor zou in de tweede helft van 1993
zijn geweest, direct nadat Jeltsin in augustus de belangstelling van
Polen in deelname aan de trans-Atlantische bondgenootschap als
verenigbaar met de belangen van Rusland goedgekeurde. In plaats
daarvan vervolgde de regering-Clinton onverdroten haar Rusland-gaatvoor-beleid, die nog twee jaar voort kabbelde, en het Kremlin van
gedachten veranderd was door de opduikende vage aanwijzingen over
de bedoeling van de Verenigde Staten, nl. uitbreiding van de NATO, een
steeds vijandiger houding aannam. Toen Washington uiteindelijk in 1996
besloot de uitbreiding van de NATO als een ontwerp van een grotere en
veiligere Euro-Atlantische gemeenschap prioriteit te geven hebben de
Russen de hakken in het zand gezet. Hierdoor zou men het jaar 1993
als een jaar van de gemiste historische kans kunnen zien.
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Toegegeven moet worden, dat niet alle Russische bezwaren tegen de
uitbreiding van de NATO uit de lucht waren gegrepen of kwaadaardig
van nature waren. Sommige tegenstanders, vooral in het Russische
leger, volhardden in een tijdens de Koude Oorlog aangenomen houding
en zagen in de uitbreiding van de NATO geen wezenlijk onderdeel van
de uitbreiding van Europa, maar het oprukken door de Amerikanen
geleide, nog steeds vijandige, alliantie tegen Rusland. Veel
vertegenwoordigers van het Russische ministerie van Buitenlandse
Zaken - de meesten van hen voormalige ploeg - klampte zich vast aan
de lange termijn geostrategische overtuiging dat Amerika in Eurazië
niets te zoeken heeft en uitbreidingen van de NATO grotendeels terug te
voeren zijn naar de wens van de Amerikanen om hun invloedssfeer te
vergroten. Deels werd hun weerstand gevoed door de hoop dat een
neutraal Midden-Europa op een dag zal terug te keren naar de
geopolitieke invloedssfeer van Moskou, als Rusland economisch weer
op de been is gekomen. In tegenstelling vreesden veel Russische
democraten dat Rusland door de uitbreiding van de NATO van Europa
uitgesloten en politiek verbannen zou blijven en voor een lidmaatschap
van een institutioneel raamwerken van Europese beschaving als
onwaardig zou worden beschouwd. Een gevoel van culturele inferioriteit
versterkte angst van het publiek en liet de uitbreiding van de NATO
voorkomen als het hoogtepunt van een lange termijn-beleid van het
Westen om Rusland te isoleren, die uiteindelijk alleen komt te staan en
weerloos tegen de verschillende vijanden zal zijn. Bovendien begreep
niemand van de democratische kringen in Rusland, hoe diep de
ontevredenheid over een halve eeuw suprematie van Moskou in de
Centraal-Europeanen heeft gezeten, en hoe graag ze willen deel
uitmaken van een groter Euro-Atlantische systeem. Al met al
beschouwd, is waarschijnlijk noch de teleurstelling, noch de
verzwakking van de pro-westerse kamp te vermijden geweest.
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De intern verdeelde nieuwe Russische elite met een president en een
minister van Buitenlandse Zaken aan het hoofd, waarvan geen van
beiden een geostrategische leiding te verwachten was, waren noch in
staat om duidelijk te definiëren wat Rusland in Europa wil, noch in staat
de mate van de benarde situatie van Rusland realistisch te beoordelen.
De politiek zo strijdvaardige democraten van Moskou konden zichzelf er
niet toe brengen om te zeggen dat een democratisch Rusland zich niet
heeft te verzetten tegen de uitbreiding van de democratische
transatlantische gemeenschap en zich daarbij wenste aan te sluiten.
Verblind door de waan de status als wereldmacht met de VS te delen,

kon de politieke elite van Moskou moeilijk met het feit omgaan dat
Rusland zowel op het grondgebied van de voormalige Sovjet-Unie zelf
als ook in relatie tot de voormalige schatplichtige staten in CentraalEuropa geen bevoorrechte geopolitieke positie meer bezaten. Deze
ontwikkelingen bliezen de nationalisten, die in 1994 hun taal weer
herontdekten, maar ook de militanten de wind in de zeilen, die inmiddels
Jeltsin's belangrijkste ondersteuners waren geworden voor diens
binnenlandse politiek. Hun groeiend schrille- en soms bedreigende
geluiden tegen de Centraal-Europese landen moedigde de voormalige
schatplichtige staten alleen meer aan in hun vastberadenheid om de
veilige haven van de NATO te bereiken. De weigering van het Kremlin,
om van alle veroveringen van Stalin af te zien verdiepte de kloof tussen
Washington en Moskou verder. De publieke opinie in het Westen, vooral
in Scandinavië, maar ook in de Verenigde Staten was bezorgd over de
ambivalente houding van Rusland ten opzichte van de Baltische
republieken. Zelfs democratische leiders, die de onafhankelijkheid van
deze landen erkenden en niet op het lidmaatschap van het GOS
aandrongen, schikten zich herhaaldelijk vanwege bedreigingen om de
Russische bevolkingsgroepen, die in het Stalin-tijdperk naar deze
landen waren overgeplaatst, bewust in deze landen een
voorkeursbehandeling te geven.
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Een verslechtering in de sfeer kwam toen Moskou weigerde, de
geheime aanvullende overeenkomst van het Hitler-Stalin-pact van 1939,
dat voor de gedwongen overname van deze republieken door de SovjetUnie de weg vrijmaakte, nietig te verklaren. Nog vijf jaar na de
ineenstorting van de Sovjet-Unie volhardden Kremlin-woordvoerders er
in (in een officiële verklaring van 10 september 1996) dat de Baltische
staten zich vrijwillig in 1940 met de Sovjet-Unie hadden "verbonden". De
post-Sovjet-autoriteiten hadden kennelijk verwacht dat het Westen
Rusland behulpzaam zou zijn zich weer als de daarvoor bestemde
macht te manifesteren en dat te tonen in het gebied van hun voormalige
Sovjet-Unie, of op z'n minst daarin niet gehinderd zouden worden.
Daarom namen ze het Westen kwalijk dat het bereid was om de nieuwe
onafhankelijke post-Sovjet-staten te ondersteunen bij het consolideren
van hun eigen staat. In ruil voor hun waarschuwing voor een
confrontatie met de VS vermeenden topanalisten van de Amerikaanse
buitenlandse politiek (niet geheel te onrechte) dat de Verenigde Staten
in heel Eurazië naar een reorganisatie van de intergouvernementele
betrekkingen streven ..., waarbij op het continent geen enkele leidende
macht bestaat, maar wel veel middelmatige relatief stabiele landen van

matige sterkte, die echter zowel collectief als individueel onvermijdelijk
ondergeschikt zijn aan de Verenigde Staten.(15) Van cruciaal belang in dit
opzicht was de Oekraïne.
-15 A. Bogaturow en W Kremenjuk (beide hoogleraren aan Amerika Canada -Institute van de Academie van
Wetenschappen), in: "The Americans Themselves will never stop's Nesawissimaja Gaseta, 28Juni 1996
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In de sinds 1994 nieuwste trend van de VS, kregen de AmerikaanseOekraïense betrekkingen de hoogste prioriteit toebedeeld en werd de
Oekraïne geholpen zijn nieuwe nationale vrijheid te behouden, wat
velen in Moskou zagen - zelfs de zogenaamde westerlingen - als een
tegen de vitale Russische belangen gevoerde politiek, en streefden de
Oekraïne uiteindelijk terug te halen in de moederschoot van de
gemeenschap. Dat de Oekraïne op enig moment zal laten re-integreren,
is nog steeds een credo van veel leden van de Russische politieke elite.
(16) De botsing was onvermijdelijk: Het feit dat Rusland de soevereiniteit
van Oekraïne op geopolitieke en historische redenen in twijfel trekt
stond tegenover de Amerikaanse overtuiging dat een imperialistisch
Rusland geen democratisch Rusland kan zijn. Er waren louter
binnenlandse politieke redenen voor, dat een volledig ontwikkeld
strategisch partnerschap tussen twee democratieën een illusie bleek te
zijn. Rusland was gewoon te ver achter gebleven en door het
communisme economisch te ver achterop gekomen, om een bruikbare
democratische partner van de Verenigde Staten te zijn. Dit
kernprobleem kon niet door volledig-partnerschap-retoriek verborgen
worden. Ook had het post-Sovjet-Rusland deels gebroken met zijn
verleden. Bijna al zijn democratische politici - zelfs de door de Sovjetverleden grondig gedesillusioneerden - waren niet alleen het product
van het Sovjet-systeem, maar zijn ook hooggeplaatste leden van de
heersende elite geweest.
(16) Zo werden topadviseurs van Jeltsin, Dmitry Rjurikow, van Interfax (20 november 1996), zodanige
geciteerd dat hij de Oekraïne, voor "een tijdelijk fenomeen hield terwijl Moskou Obschtchaja Gaseta (10
december 1996) meldde dat "in de nabije toekomst de gebeurtenissen in de Oost-Oekraïne Moskou met
zeer moeilijke problemen zullen confronteren. Massale protesten uit onvrede zullen appelleren of zelfs een
beroep doen op Rusland om de regio over te nemen. Heel weinig mensen in Moskou waren bereid om
dergelijke projecten te ondersteunen. ~ De eisen van Moskou naar de Krim en Sebastopol hebben de
zorgen van het Westen over de Russische bedoelingen evenmin weggenomen zoals de provocerende
acties, zoals het opzettelijk opnemen van Sebastopol in de nachtelijke weerberichten van de publieke
Russische televisie voor Russische steden einde 1996
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Ze kwamen niet zoals in Polen of Tsjechië uit dissidente kringen. De
belangrijkste instellingen van de Sovjet-Unie werden - zo verzwakt,
gedemoraliseerd en beschadigd als ze waren - voortgezet. Het
Mausoleum van Lenin, nog steeds het historische hart van Moskou, is

een symbool van de voortdurende invloed van het communistische
verleden. Stelt U zich voor dat Duitsland na het einde van het nazisme
door de voormalige nazi-leiders, die zelf democratische leuzen riepen,
geregeerd zou worden en dat in het midden van Berlijn een Hitlerstandbeeld stond! Aanvullend belast de economische misere, waar het
land onder gebukt gaat, de politiek zwakke nieuwe democratische
regering. De behoefte aan ingrijpende hervormingen - de terugtrekking
van de Russische staat uit het economisch leven - riep overdreven de
verwachtingen van de westerse-, vooral Amerikaanse hulp. Hoewel
deze hulp, vooral van de kant van Duitsland en de Verenigde Staten,
steeds grotere proporties aannamen konden deze, zelfs niet onder de
beste omstandigheden, leiden tot een snel economische herstel. De
gelijktijdige maatschappelijke onvrede was koren op de molen voor
teleurgestelde critici die zeiden dat het partnerschap met de Verenigde
Staten een farce was, en alleen de Amerikanen dienden en Rusland nog
meer schaadde. Kortom, in de jaren die na de ineenstorting van de
Sovjet-Unie volgden, vormden noch subjectief noch objectief de
voorwaarden voor een effectief mondiaal partnerschap. De
democratische Westerlingen wilden gewoon te veel maar konden te
weinig gewicht in de schaal brengen. Ze wilden een gelijkwaardig
partnerschap, of liever, een consortium met Amerika, een relatief vrije
hand in het GOS en een geopolitieke niemandsland in Centraal-Europa.
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Maar hun ambivalente houding ten opzichte van het Sovjet-verleden,
hun onrealistische wereldmacht-fantasieën, de ernstige economische
crisis en het gebrek aan steun in brede kringen van de samenleving
hebben ertoe geleid dat het stabiele en werkelijk democratische
Rusland niet kon worden voortgebracht, waar het concept van een
gelijkwaardig partnerschap stilzwijgend vanuit ging. Voordat Rusland
niet een langdurig proces van politieke hervormingen, een evenzo
langdurig proces van democratische stabilisering en een nog langer
proces van sociaal-economische modernisering doormaakte en
daarmee gepaard gaande veranderingen naar een nieuwe politieke
situatie zich voltrok, niet alleen in Centraal-Europa, maar ook in de
voormalige Russische Rijk, kon een echt partnerschap voor Amerika
geen geschikte geopolitieke optie zijn. Onder deze omstandigheden is
het niet verwonderlijk dat de belangrijkste kritiek tegen de pro-westerse
oriëntatie uit die kringen kwam die van het begin af een buitenlandse
politiek gericht op de buurlanden de hoogste prioriteit gaven. In die
kringen was het uitgangspunt dat het partnerschap-concept, wat voor
Rusland het belangrijkste zou moeten zijn, namelijk hun betrekkingen

met de voormalige Sovjet-republieken. Het motto "Nabije Buitenland"
was daarmee een politieke richting die in de eerste plaats ging om een
soort confederatie te herbouwen met Moskou als centrum van de
besluitvorming in de eens door de Sovjet-Unie bezette geopolitieke
ruimte. In het kader van dit uitgangspunt bestond er een brede
overeenstemming over dat een zich op het Westen, vooral op Amerika,
geconcentreerde politiek te veel ging kosten. Ze vergemakkelijkten het
voor het Westen, zo werd gesteld, te profiteren van de mogelijkheden
van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Echter, deze denkrichting gaf
de ruimte aan zeer verschillende geopolitieke voorstellingen.
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Ze verenigden niet alleen de economische functionalisten en filosofen
(waaronder enkele "westerlingen" die geloofden dat het GOS kon
worden ontwikkeld tot een vanuit Moskou gestuurde versie van de EU),
maar ook anderen die in de economische integratie van meerdere tools
een imperiale restauratie waarnamen, dat ofwel onder het dak van het
GOS of door speciale (in 1996 gemaakte) overeenkomsten tussen
Rusland en Wit-Rusland, Wit-Rusland en Kirgizië effectief zouden
kunnen zijn. Evenzo behoorden daartoe de "slavofiele romantici" die
voor een uit Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland bestaande Slavische
unie pleiten, en ten slotte de voorstanders zijn van een ietwat mystieke
eurazianisme als de uiteindelijke definitie van blijvende historische
missie van Rusland. Onder een kleine noemer gebracht schuilt achter
de prioriteit van de "Nabije Buitenland" het doorgaans goed doordachte
verlangen dat Rusland zich in de eerste plaats moet richten op de
relaties met de nieuwe onafhankelijke staten, vooral omdat zij allemaal
dankzij het Sovjetbeleid, nog steeds aan Rusland gebonden zijn, die de
onderlinge economische afhankelijkheden onder hen had bevorderd. Ze
was zowel economisch en geopolitiek gezien zinvol. Het
gemeenschappelijke economische gebied waarover de nieuwe
Russische leiding zo vaak heeft gesproken was een feit die de leiders
van de nieuwe onafhankelijke staten niet konden negeren.
Samenwerking was, en zelfs voor sommige integratie, een economische
noodzaak. Zo leek niet alleen normaal, maar ook geboden om een
gemeenschappelijke GOS-instelling op poten te zetten om de door het
politieke verval van de Sovjetunie ontstane moeilijkheden weer onder
controle te krijgen. In de ogen van veel Russen was het bevorderen van
de economische integratie een handige, effectieve en politiek
verantwoorde reactie. Vaak stelt men in de context van de post-Sovjetsituatie een analogie met de EU voor.
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Een herstel van het imperium werd uitdrukkelijk door de meer
gematigde voorstanders van economische integratie afgewezen. Zo
pleitte een invloedrijk rapport met de titel "Een strategie voor Rusland",
die de Raad voor buitenlands- en defensiebeleid, een groep van
prominente persoonlijkheden en overheidsfunctionarissen al in augustus
1992 hadden uitgebracht zeer nadrukkelijk voor een postimperialistische, verlichte integratie als het meest geschikte programma
voor het post-Sovjet gemeenschappelijke economische gebied. De
nadruk van het Nabije Buitenland was niet alleen maar een politieke
gezegende leer van de regionale economische samenwerking. Hun
geopolitieke inhoud had imperiale ondertonen. Zelfs een relatief
gematigd rapport van 1992 waarin stond dat een genezen Rusland,
uiteindelijk een strategisch partnerschap met het Westen zal aangaan,
moet Rusland de aangelegenheden regelen met Oost-Europa, CentraalAzië en het Verre Oosten. Andere voorstanders van deze prioriteit
waren schaamteloos, ze spraken expliciet over een unieke rol voor
Rusland in de post-Sovjet-ruimte en beschuldigden het Westen een
anti-Russisch beleid te voeren, want zij zouden de Oekraïne en de
andere nieuwe onafhankelijke staten hulp geven. Een typisch, maar niet
extreem voorbeeld was de stelling, dat J. Ambartsumow, de voorzitter
van de commissie Buitenlandse Zaken in het Parlement en voormalig
advocaat, een prioriteit voor het partnerschap van 1993 opstelde: Hij
beweerde openlijk dat het grondgebied van de voormalige Sovjet-Unie
de geopolitieke invloedssfeer van Rusland is en dat geen enkele andere
staat daar iets te zoeken heeft. In januari 1994 sloeg de tot nu toe
krachtige pleitbezorger van de pro-westerse optie, de Russische
minister van Buitenlandse Zaken Andrei Kozyrev dezelfde toon aan,
toen hij verklaarde dat Rusland zijn militaire aanwezigheid in de regio's
die al eeuwen zijn interessegebied zijn moet behouden.
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En op 8 april 1994 meldde de Iswestija, dat Rusland niet minder dan 28
militaire bases op het grondgebied van de nieuwe onafhankelijke staten
kan behouden - en verbindt men op de kaart, de Russische militaire
bases in Kaliningrad, Moldavië, de Krim, Armenië, Tadzjikistan en op de
Koerilen-eilanden met elkaar met een lijn, geeft deze ongeveer de
buitengrenzen van de voormalige Sovjet-Unie weer, zoals de kaart toont
op pagina 159. In september 1995 gaf president Jeltsin een
communiqué uit over de Russische politiek ten aanzien van het GOS,
waarin Russische doelen alsvolgt zijn vastgelegd: "De belangrijkste
doelstelling van de politiek van Rusland tegenover het GOS is om een

economisch en politiek geïntegreerde confederatie op te zetten, die in
staat is om zijn rechtmatige plaats in de wereld gemeenschap te doen
gelden ... om Rusland als leidende macht in de structuur van het nieuwe
intergouvernementele territorium te consolideren evenals de
economische betrekkingen op het grondgebied van de voormalige
Sovjet-Unie." Let op de nadruk die op het politieke aspect van de
inspanningen wordt gelegd en op de daarin genoemde belichaming die
haar plaats beweert te hebben in de wereldgemeenschap, en op de
dominante rol van Rusland in dit nieuwe orgaan. Geheel in deze geest
stond Moskou er op dat ook de politieke en militaire betrekkingen tussen
Rusland en het onlangs gelanceerde GOS zouden worden versterkt, dat
er een militaire opperbevel zou worden gecreëerd dat de strijdkrachten
van de GOS-landen zou verbinden door een formeel contract; dat de
buitengrenzen van de GOS-centrale (lees: Moskou) zal worden
onderworpen aan een controle; dat de Russische troepen bij iedere
vredeshandhaving binnen het GOS een doorslaggevende rol zullen
spelen en dat het GOS een gemeenschappelijk buitenlands beleid moet
ontwikkelen, de meest belangrijke instellingen waren om zich te
vestigen in Moskou (en niet Minsk, zoals in 1991 werd
overeengekomen) en de Russische president de voorzittersstoel bij de
GOS-top moet behouden. Dat was nog niet alles. Het document van
september 1995 kondigde ook aan dat:
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>>De uitzending van Russische radio- en televisieprogramma's in de
buurlanden te garanderen en ondersteuning van de verspreiding van de
Russische pers in de regio ondersteunt alsmede dat het nationale kader
voor het GOS moet worden opgeleid vanuit Rusland. Bijzondere
aandacht moet worden besteed aan de positie van Rusland als het
belangrijkste opleidingscentrum op het grondgebied van de voormalige
Sovjet-Unie, en er voor te zorgen dat de jonge generatie in de GOSstaten worden opgeleid in de geest van de vriendschappelijke
betrekkingen met Rusland.<<

160 Het Grote Schaakbord
De Russische Doema ging in het begin van 1996 zover om de
ontbinding van de Sovjet-Unie ongeldig te verklaren. In de lente van dat
jaar, ondertekende Rusland twee overeenkomsten voor nauwere
economische en politieke integratie van Rusland met de bereidwillige
GOS-landen. De ene met veel toeters en bellen gepresenteerde

akkoord stelde in feite een unie tussen Rusland en Wit-Rusland voor,
binnen een nieuwe gemeenschap van soevereine republieken (de
Russische afkorting SSR herinnerde aan de SSR van de Sovjet-Unie),
en de andere door Rusland, Kazachstan, Wit-Rusland en Kirgizië
ondertekende overeenkomst toonde op lange termijn het creëren van
een gemeenschap van geïntegreerde staten. Beide initiatieven wijzen in
de richting dat voor Rusland het integratieproces binnen het GOS te
langzaam ging en vastbesloten was het onverschrokken door te
drukken. Met de nadruk op het aansturen van een verbetering van de
centrale mechanismen van het GOS, had een heel objectieve
economische realiteit ten grondslag, maar een sterke dosis van
subjectieve imperiale bepalingen waren onmiskenbaar. Geen van de
beide componenten leverde een filosofisch of zelfs geopolitiek antwoord
op de prangende vraag: Wat is Rusland, wat is zijn ware missie en zijn
wettige reikwijdte? Net als op dit vacuüm probeerde eveneens het
Nabije Buitenland van het geconcentreerde "Eurazianisme" te proeven,
wat steeds meer weerklank vond.
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Deze nogal cultuur-filosofische, ja zelfs mystiek gekleurde groepering
ging uit van de veronderstelling dat Rusland geopolitiek en cultureel nog
echt een Aziatisch land is, en stelde zijn eigen Euro-Aziatische identiteit.
Deze identiteit bestaat uit de erfenis van het roemrijke verleden van
Rusland, dat ooit over de enorme landmassa tussen Midden-Europa en
de kusten van de Stille Oceaan regeerde, de erfenis van het rijk dat
Moskou door voortdurende uitbreiding naar het oosten in vier eeuwen
had gesmeed. Als gevolg van deze uitbreiding werden vele nietRussische en niet-Europese volkeren van Rusland geassimileerd zowel
politiek en cultureel die de basis voor een uniek Euro-Aziatische volk
verschafte. Het Eurazianisme als wereldbeschouwing ontstond niet
alleen in de post-Sovjet-tijdperk. In de 19-de eeuw werd er voor het
eerst over gesproken, maar won in de 20e eeuw als een duidelijk
alternatief voor het Sovjet-communisme en als reactie op de vermeende
decadentie van het Westerse invloed. Russische emigranten
propageerde deze leer bijzonder actief als een alternatief voor de
Sovjet-ideologie, omdat ze beseften dat het nationale ontwaken van de
niet-Russische bevolking binnen de Sovjet-Unie een ingrijpende
transnationale doctrine nodig heeft, en daarmee te voorkomen dat de
mogelijke ondergang van het communisme niet tot de ontbinding van
het oude Grote Russische Rijk zal leiden. In het midden van de jaren
twintig had deze visie Prins NS Trubetzkoi, een belangrijke verdediger
van eurazianisme, overtuigend betoogd: "Met zijn vernietiging van de

geestelijke fundamenten en nationale uniciteit van het Russische leven,
de verspreiding van het materialistische wereldbeeld dat zelfs Europa
en Amerika eigenlijk al beheerst, was het communisme in werkelijkheid
een verkapte versie van het Europanisme ...
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Onze taak is om een geheel nieuwe cultuur te creëren, onze eigen
cultuur, die niet hetzelfde is als de Europese beschaving ... wanneer
Rusland geen kloon van de Europese cultuur meer is ... als het eindelijk
weer zichzelf vindt: Rusland-Eurazië, die zichzelf als de erfgenaam van
Genghis Khan ziet en zich bewust is van zijn grote erfenis."(17) Deze
boodschap vond in de verwarring na de ineenstorting van de SovjetUnie gewillige oren. Enerzijds werd het communisme veroordeeld als
een verraad aan het Russisch-orthodoxe geloof en aan het bijzondere
mystieke Russische idee, en aan de andere kant wees men de
verwesterse tendensen af omdat het Westen, vooral Amerika, als
corrupt, en voor de Russische cultuur zowel als schadelijk en gewild
gold, en die bereid was Rusland's historische en geografisch gewortelde
aanspraak op de exclusieve zeggenschap over de Euro-Aziatische
landmassa in twijfel te trekken. Een academische schilderring haalt het
eurazianisme in het vaak geciteerde werk van de historicus, geograaf en
etnograaf Lev Gumilev aan, in wiens boeken Das Mittelalterliche
Russland en Die Große Steppe und Ethnographie in historischer Zeit, hij
een groot voorstander was van de theorie dat Eurazië de natuurlijke
geografische omgeving voor de speciale ethos van de Russische
bevolking is. En dat resultaat, van een historische symbiose tussen de
Russen en niet-Russische steppebewoners, die cultureel en spiritueel
gezien een unieke Euro-Aziatische identiteit hebben gemaakt. Gumilev
wees erop dat een aanpassing aan het Westen voor het Russische volk
direct het verlies van zijn nationaliteit en zijn ziel zou betekenen. Deze
opvattingen vonden bij nationalistische politici in Rusland, hoewel
primitief, enige weerklank.
(17) N.S. Trubetzkoi, "The Legacy of Genghis Khan," Cross Currents 9 (1990): 68
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Jeltsin's voormalig vice-president Aleksandr Roetskoj claimde
bijvoorbeeld dat Rusland wegens zijn geopolitieke ligging de enige brug
vormt tussen Azië en Europa. Wie dit gebied domineert, is de meester
van de wereld geworden.(18) Ondanks de marxistisch-leninistische
achtergrond betoonde Jeltsin's communistische uitdager in de
verkiezing van 1996, Gennadi Zjoeganov, geheel in de zin van het
mystieke eurazianisme, de speciale spirituele en missionaire rol van het

Russische volk in de enorme uitgestrektheid van Eurazië en gaf aan dat
Rusland voorbestemd was zich te wijden aan zijn cultuur en op grond
van zijn gunstige geografische ligging wereldwijd te fungeren als een
leidende macht. Een iets meer nuchtere en pragmatische versie bracht
de minister-president van Kazachstan, Noersoeltan Nazerbajev naar
voren. Omdat hij thuis met een deel van de Russische kolonisten te
doen had, en naar een recept zocht de druk van Moskou naar een
politieke integratie af te zwakken, bepleitte Nazerbajev het plan van een
Euro-Aziatische Unie als een alternatief voor het gezichtloze en
ineffectieve GOS. In zijn versie ontbraken ook de mystieke inhoud van
de traditionele Euro-Aziatische leer en de speciale missionaire rol die
voor de Russen als de leider van Eurazië is weggelegd, gebaseerd op
het idee dat Eurazië - geografisch zo ongeveer het gebied van de
Sovjet-Unie weergeeft - een organisch geheel vormt, die ook een
politieke dimensie toekomt.
(18) Interview met L'Espresso (Rome) 15. Juli 1994
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De inspanningen van het Nabije Buitenland om de hoogste prioriteit
krijgen in het geopolitieke denken van Rusland waren, tot op zekere
hoogte, gerechtvaardigd toen het minimale aan ordening en
overeenkomst tussen het post-imperiale Rusland en de nieuwe
onafhankelijke staten aangeboden werd betreffende de veiligheids- en
economische politiek. Een surrealistische trek behield de discussie door
het diepgewortelde idee dat een soort van politieke integratie van het
voormalige rijk de moeite waard en haalbaar is, ongeacht of dit vrijwillig
(om economische redenen) tot stand komt of onder druk van een
oplevende Russische staat, om maar niet te spreken over de bijzondere
Slavische- en Euro-Aziatische missie. In dat opzicht verwaarloost het zo
aangeprezen vergelijk met de EU een heel belangrijk verschil: zelfs
rekening houdend met de specifieke invloed van Duitsland, wordt de EU
niet gedomineerd door een enkele macht, alle andere leden
samenvoegt m.b.t. het bruto binnenlands product, die het
bevolkingsaantal of de territoriale expansie in de schaduw stelt. Ook is
de EU niet de opvolger van een staat van een vroeger rijk, die de
bevrijde medeleden met een diep wantrouwen koestert en waarin
integratie een codewoord voor een nieuwe onderwerping zou kunnen
zijn. Echter onafhankelijk daarvan kan men zich de reactie van de
Europese staten goed voorstellen als Duitsland officieel had verklaard
dat zij van plan is om haar leiderschap in de EU, als de hierboven
geciteerde Russische verklaring van september 1995, wenst te
consolideren en uit te breiden. De vergelijking met de EU gaat niet op

vanwege een andere reden. De open en relatief hoog ontwikkelde
economieën van West-Europa waren klaar voor een democratische
integratie, en de meerderheid van de West-Europeanen zag in een
dergelijke integratie tastbare economische- en politieke voordelen.
De armere West-Europese landen profiteerden bovendien van een
aanzienlijke subsidiëring.
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Anderzijds vormen de thans nieuwe onafhankelijke staten in Rusland
een onstabiel politieke systeem, dat nog steeds hegemoniale ambities
herbergt, en ze in economische opzicht op hun weg naar de
wereldeconomie en in hun toegang tot de broodnodige buitenlandse
investeringen tegenhoudt. Vooral in de Oekraïne stuiten Moskou's
ideeën over integratie op een massale oppositie. Hun politieke leiders
beseften al snel dat een dergelijke integratie, gegeven het Russische
voorbehoud over de legitimiteit van de Oekraïense onafhankelijkheid,
uiteindelijk zou kunnen leiden tot het verlies van nationale soevereiniteit.
Daartoe had de minder prettige omgang met de nieuwe Oekraïense
staat - de onwil om hun grenzen te erkennen, het betwisten van de
Oekraïense recht op de Krim, zijn aandringen op de exclusieve extraterritoriale controle over de haven van Sebastopol - het nieuw ontwaakte
Oekraïense nationalisme een uitgesproken anti-Russische scherpte
toegekend. Tijdens de kritieke opbouwfase van de nieuwe staat won de
Oekraïne hun nationale identiteit niet zoals voorheen hun anti-Pools en
anti-Roemeense oriëntatie, maar in plaats daarvan richtte zich op de
weerstand tegen alle Russische voorstellen voor een meer geïntegreerd
GOS, een speciale Slavische gemeenschap (met Rusland en WitRusland) of een Euro-Aziatische Unie, die allen werden geïnterpreteerd
als een imperialistische tactiek van de Russen. Oekraïense
vastberadenheid om zijn onafhankelijkheid te behouden, kreeg steun
van buitenaf. Hoewel het Westen, met name de Verenigde Staten, het
geopolitieke belang van een soevereine Oekraïense staat rijkelijk laat
erkende, waren rond het midden van de 90er jaren zowel Amerika als
Duitsland fervente aanhangers van een onafhankelijke identiteit van
Kiev geworden.
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In juli 1996 verklaarde de Amerikaanse minister van Defensie: Het
belang van een onafhankelijke Oekraïne is niet voor de veiligheid en
stabiliteit van heel Europa te overschatten, en in september was de
Duitse bondskanselier Helmut Kohl - ondanks zijn sterke steun voor

Boris Jeltsin - nog verder met de verzekering dat de vaste plaats van de
Oekraïne in Europa door niemand meer in twijfel getrokken kan worden,
en dat niemand hun onafhankelijkheid en territoriale integriteit kan
betwisten. Ook Amerikaanse politici geven nu betekenis aan de
Amerikaanse-Oekraïense relatie als een strategisch partnerschap en
maakten bewust gebruik van hetzelfde concept, waarmee ze de relatie
van de Verenigde Staten en Rusland hadden beschreven. Zoals reeds
vermeld, is een imperiale restauratie zonder Oekraïne, of op basis van
het GOS, of in een pan-eurasische identiteit, geen realistische optie.
Zonder Oekraïne, zou een Russisch rijk Aziatischer worden en zich
verder van Europa verwijderen. Bovendien voelden de nieuwe
onafhankelijke staten van Centraal-Azië, waarvan er slechts enkelen
enthousiast waren voor een nieuwe unie met Moskou, niet bijzonder
aangesproken door het idee van het eurazianisme. Nadrukkelijk
ondersteunde Oezbekistan de door de Oekraïne naar voren gebrachte
bezwaren tegen een opwaardering van het GOS tot een supranationale
eenheid en voerde oppositie tegen de Russische initiatieven om het
GOS te versterken. Andere GOS-landen, die de bedoelingen van
Moskou met dezelfde argwaan volgden, schaarden zich eerder achter
de Oekraïne en Oezbekistan om zich te verzetten tegen druk van
Moskou voor een nauwere politieke en militaire integratie of door zich
daaraan te onttrekken. Bovendien won in bijna alle nieuwe staten het
nationale zelfbewustzijn in kracht dat het inzicht met zich meebracht dat
de vroegere onderwerping onder Moskou als kolonialisme te verwerpen
is en dat daarvan de erfenis opgeruimd dient te worden.
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Zo sloot zelfs het etnisch kwetsbare Kazachstan zich bij de andere
Centraal-Aziatische landen aan, toen deze het Cyrillische alfabet
vervingen door het Latijnse alfabet, zoals eerder door Turkije werd
gedaan. In het midden van de 90-er jaren was onder de stilzwijgende
leiding van Oekraïne en het insluiten van Oezbekistan, Turkmenistan,
Azerbeidzjan, als ook Kazachstan, Georgië en Moldavië officieus een
blok gecreëerd om de Russische inspanningen van het GOS een
instrument voor politieke integratie te maken te verijdelen. Omdat de
Oekraïne alleen bereid was tot een beperkte en vooral economische
integratie, verloor het idee van een Slavische Unie alle praktische
betekenis. Dit, door sommige Slavofielen aangeprezen idee is beroemd
geworden omdat Alexander Solzjenitsyn het ondersteunde, en werd in
geopolitieke zin onbetekenend nadat de Oekraïne het had afgewezen.
Nu bleven alleen Rusland en Wit-Rusland als potentiële leden over
voor die Unie, die stilzwijgend de splitsing van Kazachstan inhield,

waarvan de noordelijke regio's met hun Russische volk die deze
supranationale entiteit gevormd hadden, lid konden worden. Begrijpelijk
werkte zo'n optie niet bij de nieuwe autoriteiten van Kazachstan als
geruststellend en versterkte alleen de anti-Russische stootkracht van
hun nationalisme. Voor Wit-Rusland zou een Slavische Unie zonder de
Oekraïne praktisch met een inlijving bij Rusland overeenkomen die
tegen hen onvoorspelbaar nationalistische wrok had laten ontbranden.
Deze hindernissen om een op het Nabije Buitenland geostrategie te
formuleren werden door een belangrijk binnenlands politiek probleem
enorm versterkt: De stem van het Russische volk.
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Ondanks alle retoriek en ophef, en door de vertegenwoordigers van de
verschillende partijen in Rusland tijdens bijzondere missie in de
gebieden van de voormalige Sovjet-Unie bezworen, toonde het
Russische volk - deels uit pure verveling, deels uit gezond verstand weinig enthousiasme voor het ambitieuze programma van de imperiale
restauratie. Het was voor open grenzen, vrije handel, de vrijheid van
reizen, een speciale status van de Russische taal, maar de politieke
integratie, vooral wanneer het verbonden was aan materiële kosten of
bloedvergieten, wekte geen groot enthousiasme. Het uiteenvallen van
de Unie werd inderdaad betreurd, het herstel werd goed bevonden;
maar de publieke reactie op de oorlog in Tsjetsjenië wees erop dat elk
beleid van inzet van economische invloed en / of politieke druk onder de
bevolking geen steun zou vinden. Kortom, een beleid dat aan het Nabije
Buitenland prioriteit gaf, bleek tenslotte ontoereikend te zijn, omdat
Rusland's politiek niet sterk genoeg was om de nieuwe staten hun wil op
te dringen, en omdat het economisch niet aantrekkelijk genoeg was om
deze vrijwillig naar een nauwere samenwerking te bewegen. Russische
druk veroorzaakte alleen dat ze nog meer naar buiten gericht werden. In
de eerste plaats naar het westen, in sommige gevallen naar China en
naar de belangrijkste islamitische staten in het zuiden. Toen Rusland
dreigde een apart militair blok in reactie op de oostwaartse uitbreiding
van de NATO te vormen, was de vraag: met wie? Op zijn best,
misschien met Wit-Rusland en Tadzjikistan. Daarvoor al waren de
nieuwe staten uit vrees voor de mogelijke politieke gevolgen, zelfs
volkomen legitiem en noodzakelijk voor vormen van economische
integratie met Rusland steeds meer wantrouwiger geworden. Met de
ideeën van zijn vermeende Euro-Aziatische missie en Slavische mystiek
isoleerde Rusland zich op hetzelfde moment nog meer van Europa en
het Westen.
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Als gevolg daarvan was de post-Sovjet-crisis vastgelopen en de
noodzakelijke modernisering en verwestersing van de Russische
maatschappij - zoals Kemal Atatürk na de ineenstorting van het
Ottomaanse Rijk die weg heeft gevolgd - vertraagd. De optie "Nabije
Buitenland" gaf Rusland geen politieke oplossing, maar een geopolitieke
illusie. Maar als er geen consortium met Amerika, en evenmin met het
Nabije Buitenland mogelijk is; Welke andere geostrategische optie staat
voor Rusland dan nog open? Aangezien de westerse oriëntatie voor
een democratisch Rusland niet leidde tot de gewenste globale gelijkheid
met Amerika, en een holle frase bleek te zijn, werd de teleurstelling
onder de democratisch Rusland wijd verbreid. Aan de andere kant
verleidde het tegenstrijdige inzicht dat een re-integratie van het oude rijk
op zijn best een verre mogelijkheid is, enkele Russische geopolitiek er
toe met het idee te spelen van een contra-alliantie, die gericht moet zijn
tegen de hegemonie van de Verenigde Staten in Eurazië. In het begin
van 1996 verving president Jeltsin zijn westers georiënteerde minister
van Buitenlandse Zaken Andrei Kozyrev door de meer ervaren, maar
tijdens het Sovjettijdperk de communistische partij-lijn trouwe expert - op
het internationale betrekkingen - Jevgeni Primakov, die al lang het
belang van Iran en China zag. Sommige Russische commentatoren
vermeldden de veronderstelling dat het snel onder Primakov tot een
nieuwe anti-hegemonische coalitie van deze drie machten zou komen
die het grootste geopolitieke belang heeft bij verzwakking van de
Amerikaanse positie. Deze indruk werd versterkt door de eerste reizen
die Primakov ondernam als de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken,
evenals enkele van zijn aanvankelijke opmerkingen.
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Daarnaast lijken de Chinees-Iraanse bindingen in de wapenhandel,
evenals de neiging van Rusland om Iran meer toegang tot nucleaire
energie te geven, de ideale omstandigheden voor een alliantie om een
nauwere politieke dialoog en tot slot een bondgenootschap te bieden.
Het resultaat kan zo zijn, althans in theorie, dat de toonaangevende
Slavische macht, de militantste islamitische macht en de dichtst
bevolkte en meest machtige Aziatische land elkaar vinden om een
sterke coalitie op de been te zetten. Voor iedere optie van een dergelijke
contra-alliantie moet eerst de bilaterale Chinees-Russische relatie
worden vernieuwd: Daarbij laat zich de afkeer die beide staten hebben
tegen het optreden van de USA als enige wereldmacht, prachtig
combineren. In het begin van 1996 reisde Jeltsin naar Peking en een
ondertekende een verklaring waarin de zoektocht naar wereldwijde

hegemonie expliciet werd veroordeeld, een duidelijke aanwijzing dus dat
de twee staten tegen de Verenigde Staten zich zouden verenigen. In
december beantwoorde de Chinese premier Li Peng het bezoek, en
beide partijen herhaalden niet alleen hun afwijzing van een vanuit één
enkele macht internationaal bestuurd systeem, maar spraken zich uit
voor het uitbreiden van de bestaande allianties. Russische
commentatoren verwelkomde deze ontwikkeling, ze zagen het als een
positieve verschuiving in de mondiale machtsverhoudingen en een
passend antwoord op het optreden van Amerika inzake de oostwaartse
uitbreiding van de NATO. Velen konden zelfs een zeker leedvermaak
niet verbergen omdat de Chinees-Russische alliantie aan de Verenigde
Staten de verdiende rekening presenteerde. In ieder geval kan een
coalitie, die Rusland met China en Iran met elkaar verenigingen, zich
alleen ontwikkelen als de Verenigde Staten zo kortzichtig is om van
China en Iran tegelijkertijd een vijand te maken.
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Zowaar kan deze eventualiteit niet worden uitgesloten, en het gedrag
van de Verenigde Staten in 1995 en 1996 leek het er bijna op dat ze
zowel tegen Teheran als Peking op ram-koers wilden varen. Maar noch
Iran noch China was bereid om troepen in strategische termen te
bundelen met een onstabiel en zwak Rusland. Beiden erkenden dat
wanneer ze in zo'n coalitie verder gaan dan af en toe wat tactisch
wapengekletter, de toegang tot de geïndustrialiseerde landen van het
Westen, de investeringsmogelijkheden en hun broodnodige technologie
belemmerd zal worden. Rusland had te weinig te bieden om een echt
nuttige partner te zijn in een dergelijke anti-hegemonische coalitie. Bij
het ontbreken van een verbindende ideologie en louter en alleen vanuit
anti-hegemonische sentimenten een dergelijke coalitie zou het een
Derde Wereld groep tegen de leidende naties van de Eerste Wereld
zijn. Geen van zijn leden konden daar veel mee winnen, en vooral
China zou de enorme instroom van investeringen in gevaar brengen.
Ook voor Rusland zou "het spook van een Russisch-Chinese alliantie ...
het risico verergeren om opnieuw afgesneden te zijn van westerse
technologie en westers kapitaal" zoals een kritisch ingestelde Russische
geopoliticus bemerkte.(19) Het samenspannen zou misschien voor alle
deelnemers of twee of drie eindigen in een veroordeling tot een
langdurige isolatie en nog meer achterstand. Daarnaast viel elke
serieuze poging van Rusland, om dergelijke anti-hegemonische coalitie
tot stand te brengen, in het voordeel van China uit.
(19) Alexeij Bogaturow, "Current Relations and Prospects for Interaction Between Russia and the United
States“. Nesawissimaja Gaseta, 28. Juni 1996.
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Omdat het over een grotere, efficiënt werkende, innovatieve en
dynamische bevolking beschikt en mogelijkerwijze zekere territoriale
bedoelingen tegen Rusland heeft, zal China Rusland onvermijdelijk
degraderen tot de status van een junior partner, terwijl het hun aan de
middelen (en waarschijnlijk de oprechte wens) ontbreekt, Rusland uit
het huidige dal te bevrijden. Rusland zou dus de buffer tussen een
groeiend Europa en een expansionistische China worden. En tot slot,
koesteren enkele buitenland-experts van Rusland de hoop dat een
stilstand van het Europese integratieproces, waaronder misschien de
westerse onenigheid over de toekomstige vorm van de NATO,
uiteindelijk tot tenminste tactische opties voor een Russisch-Duitse of
Russisch-Franse flirt kunnen leiden, ten nadele van de transatlantische
betrekkingen tussen Europa en de VS. Dit perspectief was niet nieuw,
want tijdens de Koude Oorlog, probeerde Moskou steeds opnieuw de
Duitse of Franse kaart te spelen. Dan nog was het voor een aantal
Moskouse geo-politici niet de moeite waard te overwegen wat een
stagnatie in de EU voor mogelijkheden zou kunnen opleveren, die ten
nadele van Amerika zelf kunnen uitpakken. Maar dat is vrijwel alles wat
er mee bereikt kan worden: puur tactische opties. Frankrijk noch
Duitsland zullen makkelijk hun relatie met de USA opgeven. Af en toe
een flirt, vooral met de Fransen, die zich beperkt tot eventuele beperkte
kwesties kan niet worden uitgesloten - maar een geopolitieke
verandering van richting moet voorafgegaan aan een massale
verschuiving in de Europese politiek, een mislukking van de Europese
integratie en een ineenstorting van de transatlantische banden. En zelfs
dan, zijn de Europese staten nauwelijks geneigd om de geopolitieke
lijnen op een gedesoriënteerd Rusland te richten. Uiteindelijk biedt geen
van de opties, inzake een contra-alliantie, een levensvatbaar alternatief.
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De oplossing voor het geopolitieke dilemma van Rusland is niet te
vinden in een contra-alliantie, noch in de mogelijkheid van de illusie over
een gelijkwaardig strategisch partnerschap met de Verenigde Staten of
door een nieuwe politieke of economische integratie op het grondgebied
van de voormalige Sovjet-Unie te bereiken. Allen wijzen in de richting
van de enige keuze die voor Rusland overblijft.
Het dilemma van enkele alternatieven

Rusland's enige geostrategische optie - de optie die het een
realistische rol op het internationale toneel geeft en ook zijn kansen
vergroot voor een sociale verandering en modernisering - is Europa. En
niet zomaar een Europa, maar een transatlantisch Europa met een
uitgebreide EU en NATO. Zo'n Europa krijgt gestalte, zoals we in
hoofdstuk 3 gezien hebben, en wat naar alle waarschijnlijkheid nauw
met Amerika geassocieerd zal blijven. Aan dit Europa zal Rusland zich
moeten houden wanneer zij het risico van geopolitieke isolatie wil
vermijden. Als partner is Rusland veel te zwak voor de VS, maar het is
te sterk om haar patiënt zijn. Het kan tot problemen komen, tenzij
Amerika een sfeer creëert waarin de Russen sneller tot de conclusie
komen dat dit de beste keuze voor hun land is. Een voor altijd meer
organische relatie met een transatlantische Europa. Hoewel een
langdurige Russisch-Chinees en Russisch-Iraanse strategische alliantie
onwaarschijnlijk is, moet Amerika in ieder geval een politiek vermijden,
die Rusland tot het maken van deze geopolitieke keuze dwingt.
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Daarom moeten de Amerikaanse betrekkingen met China en Iran zo
geformuleerd zijn, dat de gevolgen daarvan voor Rusland's geopolitieke
plannen niet uit het oog worden verloren. Voortbestaande illusies over
de grote geostrategische opties kunnen bovendien ook de historische
keuze, die Rusland moet maken om uit zijn diepe malaise te komen,
vertragen. Slechts een Rusland dat bereid is in het reine te komen met
de nieuwe economische en politieke geografie van Europa, zal met haar
binnenlandse politieke profiteren van de steeds uitgebreidere
transcontinentale Europese samenwerking in het handelsverkeer, in de
communicatie, de investeringen en in de onderwijssector. Russische
deelname aan de vergaderingen van de Raad van Europa is daarom
een stap in de goede richting. Het is een voorproefje van verdere
institutionele banden tussen het nieuwe Rusland en het groeiende
Europa. Deze weg in te slaan betekent voor Rusland dat het geen
andere keuze heeft, maar uiteindelijk dezelfde koers volgt, als in die tijd
het post-Ottomaans Turkije, toen ook zij afzagen van hun grootmachtfantasieën en bewust zich bewogen in de richting van modernisering,
Europeanisering en democratisering. Geen andere optie kan de
voordelen beloven, wat een modern, rijk, democratisch, en aan de USA
gekoppeld Europa aan Rusland te bieden heeft. Europa en Amerika zijn
geen bedreiging voor de niet-op-expansie-uitzijnde, democratische
Russische staten. Ze hebben geen territoriale verlangens tegen
Rusland, wat niet kan worden gezegd over China, maar ze delen met

hen een onzekere en explosieve grens die etnisch en territoriaal
onduidelijk is met de islamitische volkeren in het zuiden. Integendeel,
voor Europa en Amerika is een nationaal en democratisch Rusland een
geopolitieke wenselijke grootheid, een bron van stabiliteit in het
onvoorspelbare Euro-Aziatische complex.

175 Het Zwarte gat
Als gevolg daarvan staat Rusland voor het dilemma dat de keuze voor
Europa en Amerika omwille de tastbare voordelen wat in de eerste
instantie vereist dat ze het imperiale verleden helder en duidelijk
afzweren en ten tweede dat zij hun houding ten opzichte van de
groeiende politieke en veiligheidssituatie, de binding van Europa aan
Amerika, niet iedere keer mogen veranderen. Het eerste betekent
aanpassing aan geopolitieke pluralisme, wat is uitgegroeid tot op het
grondgebied van de voormalige Sovjet-Unie. Een dergelijke aanpassing
sluit de economische samenwerking naar het voorbeeld van de oude
Europese Vrijhandelszone niet uit, maar ze kunnen niet in de politieke
soevereiniteit van de nieuwe staten ingrijpen - om de eenvoudige reden
dat deze dat niet willen. Het belangrijkste in deze context is dat Rusland
de onafhankelijkheid van Oekraïne zonder mitsen en maren respecteert,
zich bewust is van haar grenzen en onafhankelijke nationale identiteit.
Het tweede punt is waarschijnlijk moeilijker te slikken. Een echt
samenwerkingsverband met de transatlantische gemeenschap kan niet
worden gebaseerd op het idee dat die democratische Europese landen
die willen deelnemen, worden uitgesloten omdat de Russen dat zo
bepaalt. De uitbreiding van de Gemeenschap hoeft niet te worden
gehaast, en ze moet niet voortkomen uit een anti-Russische ondertoon.
Maar ze kan of mag niet door een politiek veto tot stilstand gebracht
worden die het al lang achterhaalde idee over de Europese
veiligheidsstructuur weerspiegelt. Een groeiend en democratisch Europa
moet een naar voren geopend historisch proces zijn en mag niet aan
politiek willekeurig geografische beperkingen onderworpen zijn. Voor
veel Russen zal dit dilemma, van het enige alternatief, niet zo snel en
gemakkelijk te overwinnen zijn.
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Het zal een enorme politieke wilskracht vergen en misschien ook een
uitstekend leider die in staat is om de keuze te maken en de visie
vereisen om een democratisch, nationaal beperkt, werkelijk modern en
Europees Rusland te ontwerpen. Dit kan een tijdje duren. Het
overwinnen van de post-communistische en post-imperialistische crises

zal niet alleen meer tijd kosten dan de transformatie van Midden-Europa
na de val van het communisme, maar ook een vooruitziende blik en een
stabiel politiek leiderschap nodig hebben. Een Russische Atatürk is
thans (1997) nog niet in zicht. Niettemin zullen de Russen uiteindelijk
moeten begrijpen dat een nationaal zelf-ontdekken van Rusland geen
soort capitulatie is, maar een bevrijding is.(20) Ze zullen moeten
accepteren wat Jeltsin in 1990 in Kiev zei, en de kern van de zaak
raakte. En zal ook een niet-imperiaal Rusland nog steeds een
belangrijke machtsfactor zijn die zich ver over Eurasia, als werelds
grootste territoriale eenheid uitstrekt. In ieder geval laat het antwoord op
de vraag: Wat is Rusland en waar is Rusland? zich slechts geleidelijk
aanpassen, en het Westen moet dan een wijze en standvastige houding
aannemen. Amerika en Europa zullen moeten helpen. Ze zullen
Rusland niet alleen een speciale overeenkomst of een charter met de
NATO aanbieden, maar ook een proces in gang zetten waarin ze
samen met Rusland ontdekken hoe een transcontinentale systeem van
veiligheid en samenwerking er zou kunnen uitzien dat zich ver over de
losse structuur van de organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in
Europa (OVSE) uitstrekt. Als Rusland haar democratische instellingen
versterkt en tastbare vooruitgang boekt in een op vrije markt
gebaseerde economie, zullen nauwere banden met de NATO en de EU
niet worden uitgesloten.
(20) In het begin van 1996, Een door Generaal Aleksandr Lebed opmerkelijk gepubliceerd artikel ("The
Fading of Empire and the Rebirth of Russia“, Segodnja, 26. April 1996), die veel bijdraagt in de
verduidelijking.
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Voor het Westen en vooral voor Amerika geldt intussen dat ze een
beleid voeren dat het dilemma van het enige alternatief bestendigt
nastreeft. De politieke en economische stabilisatie van de jonge postSovjet-staten is een belangrijke factor om Rusland te dwingen om een
historisch nieuwe identiteit te zoeken. Daarmee moet de rugdekking
voor de nieuwe post-Sovjet-staten - voor een geopolitiek pluralisme in
het gebied van de voormalige Sovjet-macht - een integraal onderdeel
van een beleid zijn, die Rusland er toe moet brengen om zonder mitsen
en maren Europese optie uit te voeren. Drie van deze staten hebben
geopolitiek een bijzonder groot belang, namelijk Azerbeidzjan,
Oezbekistan en Oekraïne. Een onafhankelijk Azerbeidzjan kan voor het
Westen de toegang tot de olie-rijke bronnen Kaspische Zee en CentraalAzië bieden. Omgekeerd zou een onderworpen Azerbeidzjan betekenen
dat Centraal Azië wordt afgesloten van de buitenwereld en kan dus
worden blootgesteld aan Russische politieke druk en wederopname in
het GOS. Oezbekistan, qua bevolking de meest vitale en meest

dichtbevolkte Centraal-Aziatische staat, is een belangrijk obstakel voor
elke nieuwe machtsopbouw van Rusland over deze omgeving. Hun
onafhankelijkheid is van cruciaal belang voor het voortbestaan van de
andere Centraal-Aziatische staten, en weet nog steeds het best de
Russische te weerstaan. Maar het belangrijkste is de Oekraïne.
Aangezien de EU en de NAVO zich uitbreiden naar het oosten, zal
Oekraïne uiteindelijk geconfronteerd worden met een keuze of ze willen
deel uitmaken van één van deze organisaties. Aangenomen wordt dat,
om hun autonomie te versterken, ze bij beiden willen toetreden als hun
leefgebied eenmaal aan hun territorium grenst en ze de noodzakelijke
interne hervormingen voor het lidmaatschap hebben doorgevoerd.
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Hoewel het enige tijd zal duren, kan het Westen - terwijl het haar
veiligheids- en de economische betrekkingen met Kiev uitbreidt - al in
het decennium 2005-2015 als tijdschema voor een opeenvolgende
integratie van Oekraïne - voor ogen nemen. Daardoor vermindert zij het
risico dat de Oekraïners vrezen dat Europa's expansie zal stoppen bij de
Pools-Oekraïense grens. Ondanks zijn protesten, zal Rusland
waarschijnlijk het feit dat de NATO-uitbreiding in 1999 verschillende
Midden-Europese landen omvat accepteren, omdat met name de
culturele en sociale kloof tussen Rusland en Centraal-Europa zich sinds
de ineenstorting van het communisme aanzienlijk heeft verdiept. In
tegenstelling daarmee zal het Moskou onvergelijkbaar veel moeilijker
vallen, zich met een NATO-toetreding van Oekraïne te kunnen
verenigen, omdat ze daarmee toegeven dat het lot van Oekraïne niet
meer organisch verbonden is met Rusland. Maar als Oekraïne als een
onafhankelijke staat wil overleven, dan zal het meer met Europa moeten
samengaan dan met Eurazië. Moet het tot Centraal-Europa behoren, zal
het volledig moeten deelnemen aan de NATO en de Europese Unie.
Accepteert Rusland deze bindingen, dan legt het zijn beslissing vast om
zelf een deel van Europa te worden. Een Russische weigering zou
neerkomen op het toe geven dat ze Europa de rug toedraait ten gunste
van een Euro-Aziatische identiteit. Het hele punt is; en dat moet men
niet vergeten: Zonder Oekraïne, kan Rusland niet tot Europa behoren,
terwijl de Oekraïne zonder Rusland wel deel van Europa kan zijn. Zou
Rusland besluiten om de krachten te bundelen met Europa, is het
uiteindelijk in zijn eigen belang dat Oekraïne zal worden opgenomen in
een groter wordend Europees huis.
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In feite zou de relatie van Oekraïne met Europa het keerpunt voor
Rusland zelf kunnen zijn. Maar dat betekent dat het moment waarop
Rusland beslist over zijn relatie met Europa nog niet in zicht is - een
besluit in die zin dat de keuze van Oekraïne voor Europa ook Rusland
tot een beslissing beweegt over hoe het verder moet gaan: of zij wil
een deel van Europa zijn of een Euro-Aziatische buitenstaander worden,
die in wezen noch bij Europa hoort noch bij Azië, en zichzelf in de
conflicten met het Nabije Buitenland niet meer herkent. Het is te hopen
dat er een coöperatieve verstandhouding tussen een uitdijend Europa
en Rusland niet bij officiële bilaterale contacten ophouden, maar zich
meer tot organische en verbindende vormen van economische en
politieke samenwerking ontwikkelen met een echt
veiligheidspartnerschap. Zo kan Rusland in de loop van de eerste twee
decennia van de 21-ste eeuw toenemend een integraal deel van Europa
worden, die niet alleen Oekraïne maar ook de Oeral omvat en zelfs
overstijgt. Een verbinding of zelfs een vorm van lidmaatschap voor
Rusland van de Europese en transatlantische structuren zouden drie
landen in de Kaukasus (Georgië, Armenië en Azerbeidzjan) die over een
band met Europa twijfelen, de deuren naar een kandidaatschap openen.
Hoe snel dit proces zal gaan is niet te voorspellen, maar één ding is
zeker: Het zal versnellen als er een geopolitieke context wordt
gecreëerd die Rusland in die richting drijft, en tegelijkertijd andere
verleidingen uitsluit. Hoe sneller Rusland zich naar Europa beweegt,
hoe sneller het zwarte gat in het centrum van Eurazië zich zal vullen met
een samenlevingen die steeds meer moderne en democratische
eigenschappen krijgt.
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In feite is het dilemma voor Rusland niet meer dan het maken van een
geopolitieke keuze, want eigenlijk is het een kwestie van overleven.
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5
DE EURO-AZIATISCHE BALKAN
Het woord Balkan roept in Europa beelden van etnische conflicten en
oorlogen van de grootmachten op. Ook Eurasia heeft zijn Balkan, maar
dan veel groter, dichter bevolkt en religieus en etnisch nog heterogener.
De Euro-Aziatische Balkan ligt in de grote rechthoek die, de in hoofdstuk
2 genoemde kernzone van de wereldwijde instabiliteit en delen van

Zuid-Oost-Europa, Centraal-Azië en sommige delen van Zuid-Azië, de
regio om de Perzische Golf en het Midden-Oosten omvat. De EuroAziatische Balkan vormt de kern van de grote rechthoek (zie kaart
pagina 183) en verschilt van zijn externe omgeving door middel van een
bijzonder kenmerk: Het is een machtsvacuüm. Het is waar dat de
meeste landen in de Golfregio en het Midden-Oosten liggen die alles
behalve stabiel zijn, maar als het er op aan komt heeft Amerika in de
praktijk daar een scheidsrechtersfunctie. De instabiele regio is dan ook
onder de hegemonie van een enkele macht die een matigende invloed
uitoefent. In tegenstelling, doet de Euro-Aziatische Balkan ons werkelijk
denken aan de geschiedenis van deze 20-ste eeuw, in de Balkan van
Zuidoost-Europa: de Staten zijn er niet alleen zeer instabiel, de locatie
en de interne politieke grondwet dagen machtige buurlanden uit tot
ingrijpen en iedereen verzet zich met vastberadenheid tegen de
inspanningen van anderen om dominantie te krijgen in de regio.
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Het is dit vertrouwde fenomeen van machtsvacuüm met een eigen
zuigwerking die de karakteristieke benaming Euro-Aziatische Balkan
rechtvaardigt.
In de strijd om de macht in Europa gaat het in de traditionele Balkan om
de geopolitieke prijs. Geopolitiek is eveneens belangrijk in de EuroAziatische Balkan, die de toekomstige transportwegen tussen de rijkste
en meest productieve westelijke en oostelijke uiteinden van Eurazië
betere verbindingen bieden. Bovendien, gaat het om het belang van de
veiligheid, omdat minstens drie van zijn directe en krachtigste
buurlanden al van oudsher, hun verlangens daarop koesteren, en zelfs
China geeft af en toe signaleren van toenemende politieke interesse in
die regio. Veel belangrijker is de Euro-Aziatische Balkan, omdat het zich
economisch tot een "neusje van de zalm" kan ontwikkelen in deze
regio, waar enorme gas- en olievoorraden zich concentreren, en meer
essentiële mineralen, om maar over goud te zwijgen. Het wereldwijde
energieverbruik zal, naar verwachting, drastisch in de komende twee of
drie decennia toenemen. Naar schattingen van het Amerikaanse
ministerie van Energie, stijgt de wereldwijde vraag tussen 1993 en 2015
met meer dan 50 procent, en het is waarschijnlijk dat het Verre Oosten
de grootste stijging noteert. Zelfs nu al roept de economische groei in
Azië om een enorme run op de ontginning en exploitatie van nieuwe
energiebronnen, en het is bekend dat de Centraal-Aziatische regio en
de Kaspische bekken over gas- en olievoorraden beschikken, die de
bronnen van Koeweit, de Golf van Mexico of de Noordzee in de
schaduw stellen.
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Om de toegang tot deze bronnen te behouden en deel te nemen aan
hun rijkdom zijn doelen die nationale ambities wekken, groepsbelangen
te stimuleren, historische aanspraken weer terug naar het bewustzijn
brengen, weer imperiale ambities laten herleven en internationale
rivaliteit aanwakkeren. Nog explosiever wordt de situatie omdat de regio
niet alleen een machtsvacuüm kent maar ook intern instabiel is. Iedere
staat in die regio heeft ernstige interne politieke moeilijkheden, de
individuele staatsgrenzen zijn ofwel het risico van territoriale aanspraken
van hun buren of ze zijn etnische probleemgebieden, slechts een paar
hebben een homogene bevolking, en sommigen zijn betrokken bij
gewelddadige etnische, religieuze of territoriale confrontaties.

184 Het Grote Schaakbord
De etnische heksenketel
De Euro-Aziatische Balkan bestaat uit negen landen waarvoor de
bovenstaande beschrijving min of meer geldt, en misschien komen daar
nog twee andere landen bij. De negen landen zijn Kazachstan, Kirgizië,
Tadzjikistan, Oezbekistan, Turkmenistan, Azerbeidzjan, Armenië en
Georgië - allen maakten ooit deel uit van de voormalige Sovjet-Unie evenals Afghanistan. De twee landen die kunnen worden toegevoegd,
namelijk Turkije en Iran, zijn politiek en economisch levensvatbaar;
beide zijn actief bezig met regionale invloed binnen de Euro-Aziatische
Balkan, en zijn daarmee belangrijke geostrategische spelers in de regio.
Op hetzelfde moment zijn beiden gevoelig voor etnische conflicten. Als
het gaat om de destabilisatie van één van deze staten of beide, zouden
de interne problemen van de regio niet meer beheerst kunnen worden,
en zelfs een regionale hegemonie van de Russen zou niet meer
vermeden kunnen worden. De drie republieken van de Kaukasus Armenië, Georgië en Azerbeidzjan - kunnen worden gebaseerd op
historisch gegroeide volkeren, die een duidelijk - bij alle lagen van de
bevolking - een doordrongen gevoel van nationaliteit hebben; hun
gemeen goed wordt vooral bedreigd door externe conflicten. De vijf
nieuwe Centraal-Aziatische staten daarentegen bevinden zich
voornamelijk in een nationale opbouwfase, waarin saamhorigheid en
etnische identiteiten als voorheen een belangrijke rol blijven spelen,
zodat interne onenigheid het grootste probleem is. Beide groepen van
staten wekken daarmee het verlangen om de machtige en door
grootmacht fantasieën gedreven buren in deze situatie te benutten. De
Euro-Aziatische Balkan is een etnische mozaïek (zie. Tabel Bladzijde
185).

185 De Euro-Aziatische Balkan

186 Het Grote Schaakbord
In de jaren twintig en dertig van de 20e eeuw hebben de Sovjetcartografen de grenzen van de toenmalige formeel opgerichte Sovjetrepublieken nogal willekeurig getrokken. (De uitzondering is
Afghanistan, die nooit tot de Sovjet-Unie behoorde.) Hoewel men zich
bij het trekken van de grenzen zich grotendeels liet leiden door etnische
gezichtspunten, weerspiegelde het tegelijk de belangen van het Kremlin
om in het zuidelijke deel van het Russische imperium geen combinaties
van afzonderlijke etnische groepen toe te laten die misschien in opstand
kunnen komen tegen de centrale macht. Dienovereenkomstig wees
Moskou voorstellen Centraal-Aziatische nationalisten af, om de
verschillende Centraal-Aziatische volkeren (waarvan de meeste in het
beste geval een summier gevoel van nationaliteit ontwikkeld hadden) te
fuseren tot een politieke eenheid - die de naam van Turkestan moest
dragen - en riep liever vijf republieken in het leven, gaf ze elk nieuwe
namen en zigzag grenzen. Waarschijnlijk om dezelfde redenen wees het
Kremlin plannen voor een federatie in de Kaukasus af. Daarom is het
niet verwonderlijk dat na de ineenstorting van de Sovjet-Unie, zowel de
drie Kaukasus-republieken als de vijf Centraal-Aziatische staten
nauwelijks waren voorbereid op hun nieuwe onafhankelijkheid en de
nodige regionale samenwerking. Prompt geraakten in de Kaukasus de

minder dan vier miljoen Armeniërs en de meer dan acht miljoen Azeri in
een oorlog over de status van Nagorno-Karabach, een enclave met een
overwegend Armeense bevolking in Azerbeidzjan. Het conflict mondde
uit in grootschalige etnische zuiveringen, en honderdduizenden
vluchtelingen en ontheemden sloegen op de vlucht in beide richtingen.
Omdat de Armeense christenen en de Azeri's moslims zijn, droeg het
geschil de eigenschappen van een geloofsoorlog. Het in economisch
oogpunt verwoestende conflict maakte het voor beide landen moeilijk
hun onafhankelijkheid te consolideren.
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Armenië werd gedwongen om zich meer op Rusland te verlaten, die een
aanzienlijke militaire hulp beschikbaar had gesteld, terwijl Azerbeidzjan
in zijn nieuwe onafhankelijkheid en interne stabiliteit door het verlies van
Nagorno-Karabach werd bedreigd. Azerbeidzjan's kwetsbaarheid levert
gevolgen op voor de gehele regio, omdat de ligging van het land een
geopolitiek scharnierpunt maakt. Het is in zekere zin de vitale kurk die
de toegang tot de fles met de minerale rijkdommen van de Kaspische
Zee en Centraal-Azië controleert. Een onafhankelijk, Turkstalig
Azerbeidzjan met pijpleidingen, dat zich met de etnisch verwante en
politiek als steun gearrangeerde Turkije verbindt, belette Rusland een
monopoliepositie in de toegang tot de regio en beroofde het daarmee
van het doorslaggevende politieke drukmiddel op de politiek van de
nieuwe Centraal-Aziatische staten. Dan nog is Azerbeidzjan van 2
kanten onder sterke druk gezet: Door Rusland in het noorden en Iran in
het zuiden. In het noord-westen van Iran wonen twee keer zoveel Azeri's
- sommige schattingen spreken zelfs over 20 miljoen - als in
Azerbeidzjan. Omdat Iran de separatistische neigingen onder zijn
Azeri's vreest, beschouwen zij de soevereiniteit van Azerbeidzjan met
nogal gemengde gevoelens, hoewel beide landen tot de islam behoren.
Bijgevolg dat Azerbeidzjan zich bij haar onderhandelingen met het
Westen voelt blootgesteld aan zowel Russische en Iraanse druk. Anders
dan in Armenië of Azerbeidzjan met zijn etnisch vrij homogene populatie
behoren ongeveer 30 procent van de zes miljoen bij de Georgische
etnische minderheden. Bovendien koesteren deze kleine
bevolkingsgroepen, die in hun organisatie en hun zelfinzicht meer als
stammen leven, wrok tegen de Georgische regering. Na het uiteenvallen
van de Sovjet-Unie, maakten de Osseten en de Abchazen gebruik van
de interne Georgische machtsstrijd om zich af te scheiden van Georgië.
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Dit gebeurde met de stilzwijgende steun van Rusland, wat Georgië
dwong in het GOS te blijven (Georgië wilde aanvankelijk volledig
terugtrekken) en Russische militaire bases op haar territorium moest
gedogen, om het gebied van Turkije af te grendelen. De instabiele
situatie in Centraal-Azië lag voornamelijk aan binnenlandse redenen ten
grondslag. Vier van de vijf nieuwe onafhankelijke Centraal-Aziatische
staten zijn lid van de Turks-sprekende en culturele wereld. Tadzjiekse
taal en cultuur is Perzisch, terwijl Afghanistan (buiten de voormalige
Sovjet-Unie) een mozaïek is van Pathan, Tadzjiekse en Perzische
etnische groepen. De inwoners van alle zes landen zijn moslim, zoals
ook de Tadzjieken hechten de meeste zich aan het sjiitische geloof van

de islam. Hoewel de meerderheid van deze volkeren eeuwenlang onder
Perzische, Turkse en Russische heerschappij leefden, hebben deze
ervaringen geen bewustzijn van een gemeenschappelijk regionaal
belang laten ontstaan. Integendeel, als gevolg van hun verschillende
etnische samenstelling, zijn ze uiterst gevoelig voor interne en externe
conflicten - voor de meer machtige buren is dat een stimulans zich te
mengen in de interne aangelegenheden van deze landen. De
belangrijkste van de vijf onlangs onafhankelijk geworden CentraalAziatische staten zijn Kazachstan en Oezbekistan. Kazachstan is het
schild en Oezbekistan de ziel van het nationale ontwaken van de
verschillende volkeren in de regio. Door zijn omvang en geografische
ligging beschermt Kazachstan de anderen tegen directe Russische
druk, omdat alleen Kazachstan aan Rusland grenst.
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Zijn ongeveer 18 miljoen mensen tellende bevolking bestaat ongeveer
voor 35 procent uit Russen (in die regio krimpt de Russische bevolking
gestaag) en de resterende 20 procent bestaat uit niet-Kasachische
stammen. Dit is een feit dat de nieuwe Kazachse machthebbers - die
zelf steeds een nationalistische toon aanslaan, maar slechts krap de
helft van de totale bevolking van het land vertegenwoordigen, het
moeilijk maakt om hun staat op basis van nationaliteit en taal op te
bouwen. De in de nieuwe staat wonende Russen zijn natuurlijk het
Kazachse leiderschap niet goed gezind. Zoals de voormalige koloniale
meesters, behoren ze tot de meer opgeleide en beter gesitueerde laag
en vrezen voor hun privileges. Bovendien kijken ze ook op het nieuwe
Kazachse nationalisme met een nauwelijks verholen arrogante
minachting neer. Aangezien de Russische kolonisten in het noordwesten
en in de noordoostelijke delen van Kazachstan duidelijk in de
meerderheid zijn, dreigt in Kazachstan een territoriale splitsing in het
geval van een diepgaande verslechtering van de Kazachse-Russische
relaties. Op hetzelfde moment, wonen een paar honderdduizend
Kazachen aan de Russische kant van de grens en het noord-oosten van
Oezbekistan. Een land dat de Kazachen beschouwen als hun
belangrijkste rivalen voor het leiderschap in Centraal-Azië. Oezbekistan
is daarvoor een serieuze kandidaat. Hoewel het kleiner en minder
gezegend met natuurlijke hulpbronnen is dan Kazachstan, heeft het een
grotere bevolking (bijna 25 miljoen) en nog belangrijker, heeft het een
nagenoeg homogene populatie, in tegenstelling tot Kazachstan. Gezien
het hogere geboorte-overschot onder de lokale bevolking en de
geleidelijke uittocht van de Russen zal spoedig driekwart van de

bevolking uit Oezbeken bestaan met een voornamelijk in Tasjkent, de
hoofdstad van het land, onbeduidende Russische minderheid.
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Bekwaam voert de politieke elite van het land de nieuwe staat bewust
en direct naar het middeleeuwse uitgestrekte rijk van Timoer Lenk
(1336-1404) terug, waarvan de hoofdstad Samarkand het beroemde
regionaal centrum voor de studie van religie, astronomie en de kunsten
was. Deze afstamming vervult het moderne Oezbekistan met een dieper
besef van historische continuïteit en regionale zending, zoals het geval
is met zijn buren. Inderdaad beschouwen sommige Oezbeken hun land
als de nationale kern van een gemeenschappelijke Centraal-Aziatische
staatsvorming, waarvan de hoofdstad waarschijnlijk Tashkent zal zijn.
De politieke leiding van Oezbekistan - en in toenemende mate ook de
bevolking - brengen betere subjectieve vereisten van een moderne land
met zich mee als de heersende elites van de andere CentraalAziatische staten - los van de binnenlandse politieke problemenvastbesloten zijn nooit meer terug te vallen in de status van een kolonie.
Als gevolg hiervan komt Oezbekistan bij deze vorderingen, van een
modern nationalisme, een voortrekkersrol toe die bij zijn buren wat
onbehagen oproept. In dezelfde mate als de toonaangevende
Oezbeekse politici bij de staatsvorming en optreden voor grotere
regionale autonomie het tempo aangeven, wekken de grotere nationale
homogeniteit en het sterkere nationale bewustzijn van het land bij de
machthebbers van Turkmenistan, Kirgizië, Tadzjikistan en zelfs
Kazachstan de vrees dat Oezbekistan tot regionale hegemonie kan
uitgroeien. Deze zorg belemmert de regionale samenwerking tussen de
nieuwe soevereine staten - en dat wordt natuurlijk sowieso niet
aangemoedigd door de Russen - en bestendigt de kwetsbaarheid van
de regio. In ieder geval is ook Oezbekistan niet geheel vrij van etnische
spanningen. Zuidelijke delen van het land, vooral de historische en
culturele centra van Samarkand en Bukhara, worden voornamelijk
bevolkt door Tadzjieken die zich niet met de door Moskou getekende
grenzen willen verenigen.
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De situatie wordt nog ingewikkelder door het feit dat in het westelijke
Tadzjikistan Oezbeken wonen en in het economisch belangrijke
Fergana-dal van Kirgizië (waar het in de afgelopen jaren tot bloedige
botsingen tussen etnische groepen is gekomen) zowel Oezbeken als
Tadzjieken zijn gevestigd, om maar niet te spreken van de Oezbeken in

het noorden van Afghanistan. Van de overige drie, voortgekomen uit de
Russische koloniale overheersing, Centraal-Aziatische landen, namelijk
Kirgizië, Tadzjikistan en Turkmenistan, is alleen de laatste etnisch nogal
gesloten. Ongeveer 75 procent van de 4,5 miljoen inwoners zijn
Turkmenen, terwijl Oezbeken en Russen elk goed zijn voor minder dan
10 procent van de bevolking. Dankzij de beschermde geografische
ligging is het relatief niet ver van Rusland. Van veel groter geopolitieke
belang voor de toekomst van het land zijn Oezbekistan en Iran. Als er
eenmaal pijpleidingen door de regio liggen, beloven de werkelijk enorme
aardgasreserves van Turkmenistan zijn volk een welvarende toekomst.
Het vijf miljoen inwoners tellende Kirgizië is veel meer gemengd. De
Kirgizische vertegenwoordigen ongeveer 55 procent van de totale
bevolking en de Oezbeken ongeveer 13 procent, terwijl het aandeel van
de Russen in de afgelopen tijd van 15 procent tot ongeveer 5 procent
terugviel. Vóór de onafhankelijkheid vertegenwoordigden de Russen het
grootste deel van de technische intelligentia; hun massale uittocht heeft
de economie van het land schade toegebracht. Hoewel rijk aan
bodemschatten en een natuurlijke schoonheid die de naam "CentraalAziatische Zwitserland" verdient (het zou een nieuw toeristische gebied
kunnen worden), is het tussen China en Kazachstan ingesloten Kirgizië
sterk afhankelijk van de mate waarin Kazachstan zijn soevereiniteit kan
behouden.
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Tadzjikistan is, etnisch gezien, iets meer homogeen. Zijn 6,2 miljoen
inwoners zijn voor bijna tweederde Tadzjieken en voor meer dan 25
procent Oezbeken (die door de Tadzjieken met een zekere vijandigheid
worden beschouwd), terwijl de resterende Russen ongeveer drie
procent uitmaken. Net als elders, is zelfs de dominerende etnische
gemeenschap strikt - zelfs schaamteloos - naar stammen ingedeeld.
Een nationaal bewustzijn is grotendeels beperkt tot de politieke elite in
de steden. Dientengevolge heeft de onafhankelijkheid niet alleen onrust
veroorzaakt, maar ook Rusland een handig voorwendsel aangeleverd
om delen van zijn leger in het land te houden. De sterke Tadzjiekse
minderheden over de grens in het noord-oosten van Afghanistan, maken
de etnische situatie nog ingewikkelder. Er leven bijna evenveel
Tadzjieken in Afghanistan als in Tadzjikistan, een feit dat er verder toe
bijdraagt de stabiliteit in de regio te ondermijnen. De huidige (1997)
chaos in Afghanistan is eveneens een Sovjet-erfenis, hoewel het land
nooit deel uitmaakte van de Sovjet-Unie. Verscheurd door de Sovjetbezetting en de langdurige guerrilla-oorlog die in het land werd
aangewakkerd, is Afghanistan alleen in naam een land. Zijn 22 miljoen

inwoners zijn strikt langs etnische lijnen gescheiden met als gevolg dat
de kloof tussen de lokale Pashtuns, Tadzjieken en Hazara's nog dieper
is. De jihad tegen de Russische bezetters maakte religie tot een
dominante factor in het politieke leven van het land en heeft zonder
meer de reeds scherpe politieke verschillen met dogmatische ijver
neergezet. Afghanistan is dus niet alleen te zien als een deel van de
etnische heksenketel in Centraal-Azië, maar moet ook aan de EuroAziatische Balkan toegevoegd worden.
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Hoewel de voormalige Centraal-Aziatische Sovjet-republieken als ook
Azerbeidzjan overwegend zijn bevolkt door moslims, hebben hun
politieke elites (grotendeels producten van het Sovjet-tijdperk) bijna
nooit iets te maken met religie in een seculiere zin en in de Grondwet.
Het is echter waarschijnlijk dat de bevolking, als zij de traditionele clanen stamverbindingen door een moderne nationaal bewustzijn
vervangen, zich versterkt met een meer ontwikkeld islamitisch
bewustzijn. Een islamitische revival - die van buitenaf uit Iran, maar ook
uit Saoedi-Arabië steun krijgt - zal waarschijnlijk het agressieve
nationalisme aansporen, die tegen een eventuele reïntegratie onder
Russische - en dus ongelovige - heerschappij verzet zal oproepen. Meer
specifiek; het proces van islamisering kan ook de resterende moslims in
Rusland infecteren . Hun aantal bedraagt ongeveer 20 miljoen en
overstijgt 2x de nu onder vreemde heerschappij in de onafhankelijke
Centraal-Aziatische staten levende Russen (ongeveer 9,5 miljoen). De
Russische Moslims maken ongeveer 13 procent van de Russische
bevolking uit, en het is bijna onvermijdelijk dat zij hun rechten voor een
onafhankelijke religieuze en politieke identiteit zelfbewuster zullen
afdwingen. Ook als deze claim niet de vorm van een eis naar absolute
onafhankelijkheid aanneemt, zoals in Tsjetsjenië, zal het zich met de
onoplosbare problemen overlappen, waarmee Rusland, i.v.m. de
recente grootmacht-avonturen en Russische minderheden in de nieuwe
staten, voortaan van doen krijgt.
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Het feit dat twee van de grotere naburige landen - Turkije en Iran - elk
met historisch gegroeide imperiale, culturele, religieuze en economische
belangen in de regio in hun geopolitieke oriëntatie onvoorspelbaar zijn
en ook zelf met interne problemen te kampen hebben, versterkt de
instabiliteit van de Euro-Aziatische Balkan in ernstige mate en maakt de
situatie nog explosiever. Een destabilisatie van deze twee staten zou

waarschijnlijk de hele regio in chaos dompelen; de lopende etnische en
territoriale conflicten zijn dan niet meer in de hand te houden en dan zal
het fragiele evenwicht van de macht in de regio ernstig verstoord
worden. Als gevolg hiervan, zijn Turkije en Iran niet alleen belangrijke
geostrategische spelers, maar ook op geopolitieke en cruciale punten
als de innerlijke constitutie van de regio van cruciaal belang. Beide zijn
middelgrote mogendheden met sterke regionale ambities en met een uit
hun verleden afgeleid zelfbewustzijn. Echter, de toekomstige
geopolitieke oriëntatie en zelfs de nationale samenhang tussen de twee
staten blijven onzeker. Turkije, een post-imperialistische staat, die nog
steeds op zoek is naar een nieuwe identiteit wordt in vier richtingen
getrokken: (1) de modernisten zien hun land als een Europese staat en
kijken naar het westen, (2) de islamisten neigen naar het MiddenOosten en (3) de islamitische gemeenschappen kijken naar het zuiden.
(4) De historisch denkende nationalisten ontdekken de Turkse volkeren
rond de Kaspische Zee en Centraal-Azië, als een nieuw missiegebied
voor een dominant Turkije in die regio. Elk van deze vier perspectieven
postuleert een andere strategische as, en de onverenigbaarheid van
deze standpunten kondigde zich voor het eerst sinds de revolutie van
Kemal Atatürk aan als enige onzekerheid over de rol van Turkije in de
regio. Turkije zou op zijn minst gedeeltelijk een slachtoffer van etnische
conflicten in de regio kunnen worden. Hoewel 80 procent van de 65
miljoen inwoners zijn overwegend Turken zijn (als dit inclusief een bonte
mix van Tsjerkezen, Albanezen, Bosniërs, Bulgaren en Arabieren is), de
Koerden maken 20 procent of meer uit.
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De in de oostelijke regio's van het land geconcentreerde Turkse
Koerden worden steeds meer betrokken in de strijd van de Iraakse en
Iraanse Koerden voor nationale onafhankelijkheid. De door de politieke
koers van het land veroorzaakte spanningen in Turkije, zullen de
Koerden zeker meer aanmoedigen met nog meer geweld voor een
onafhankelijke natie-staat te strijden. Nog moeilijker is het om de
toekomstige richting van Iran te bepalen. De revolutie van de sjiitische
fundamentalisten, in de late jaren zeventig was een overwinning, die in
een toestand kon ontaarden, die de onzekerheid over de
geostrategische rol van Iran laat toenemen. De ineenstorting van de
atheïstische Sovjet-Unie opende voor Iran aan de ene kant de
mogelijkheid om zijn nieuwe onafhankelijke noorderburen te bekeren tot
de islam. Aan de andere kant neigde Teheran, vanwege de vijandigheid
naar de Verenigde Staten, in een op zijn minst tactische pro-Russische
houding, en de bezorgdheid dat de onafhankelijkheid van Azerbeidzjan

negatief op de eigen nationale cohesie kan uitwerken, moedigde hen
daarin aan. Op die zorg baseert Iran haar gevoeligheid ten opzichte van
etnische spanningen. Van de 65 miljoen inwoners van het land
(numeriek bijna op gelijke voet met Turkije), zijn slechts iets meer dan
de helft Perzen. Ruw geschat zijn het voor een kwart Azeri's, en de rest
bestaat uit Koerden, Baluchi's, Turkmenen, Arabieren en andere
stammen. Afgezien van de Koerden en de Azeri vormen de anderen op
dit moment geen bedreiging voor de nationale eenheid van Iran, vooral
omdat de Perzen een sterk geïnspireerd nationaal- en zelfs een
imperiaal bewustzijn hebben. Maar dat kan snel veranderen als er een
nieuwe politieke crisis in Iran zou ontstaan.
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Verder moet het enkele feit dat er nu een aantal onafhankelijke staten
met de eindlettergreep "-stan" in dit gebied zijn, waar één miljoen
Tsjetsjenen zelf hun politieke aspiraties waarmaken, een aanstekelijk
effect heeft op de Koerden en andere etnische minderheden in Iran. Als
het Azerbeidzjan lukt politieke- en economisch stabiele omstandigheden
te creëren, zullen de Iraanse Azeri zelf zich waarschijnlijk meer en meer
voor een groter Azerbeidzjan inzetten. Dit kan de politieke instabiliteit en
tweespalt in Teheran laten uitgroeien tot een bedreiging voor de
nationale eenheid, die op hun beurt de problemen van de EuroAziatische Balkan drastisch vergroten en versterken.
Concurrentie met veel belanghebbenden
Om de Balkan in Europa streden drie grootmachten: het Ottomaanse
Rijk, de Oostenrijk-Hongaarse Rijk en het Russische Rijk. Daarnaast
waren er drie indirecte deelnemers die bang waren dat de overwinning
van deze protagonisten een negatief effect op hun geopolitieke
belangen zouden kunnen hebben. Dat waren: Duitsland die Russische
macht vreesde, Frankrijk verzette zich tegen Oostenrijk-Hongarije en het
Verenigd Koninkrijk zag liever een verzwakt Ottomaanse Rijk die de
Dardanellen controleerde, dan een andere belangrijke partijen die zich
meester van het Balkan zou maken. In de 19e eeuw lukte het deze
machten nog de oplaaiende Balkan-conflicten in te dammen, zonder
daarbij vitale belangen van de partijen schenden, maar zij faalden in
1914 - met verwoestende gevolgen voor iedereen. Ook de toenmalige
strijd om de suprematie in de Euro-Aziatische Balkan werd door drie
buurlanden uitgevoerd: door Rusland, Turkije en Iran, maar niet in het
minst kan China een belangrijke voorvechter worden.
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Eveneens, hoewel niet direct er bij betrokken; de Oekraïne, Pakistan,
India en het verre Amerika. Alle drie belangrijke partijen hebben niet
alleen de toekomst van geopolitieke en economische voordelen in het
achterhoofd, ook vertrouwen ze op historische aanspraken. Iedereen
was op zijn tijd de politiek en cultureel dominante macht in de regio.
Iedereen benaderde de andere met argwaan. Het is zowaar
onwaarschijnlijk dat het tot een directe confrontatie tussen hen zal
komen, maar hun rivaliteit kan de chaos in de regio nog vergroten. De
vijandige houding van de Russen tegen de Turken krijgt al bijna
obsessieve trekjes: Het beeld wat de Russische media opwerpt over
hun zuiderburen, toont een Turkije dat de hele regio onder de knoet wil
houden, tot lokaal verzet tegen Rusland aanzet (in het geval Tsjetsjenië
was dit verwijt enigszins terecht) en de veiligheid van Rusland in enige
mate bedreigt, wat in geen enkele verhouding tot hun werkelijke
mogelijkheden behoort. De Turken revancheren zich
dienovereenkomstig en zien zichzelf als bevrijders van hun broeders
van jaren lange Russische slavernij. Ook Turken en Iraniërs (Perzen)
streden in het verleden over de suprematie in de regio, en deze rivaliteit
is nieuw leven ingeblazen in de afgelopen jaren, met name heeft Turkije
het concept om voor de islamitische theocratie een modern en werelds
alternatief te bieden. Elk van de drie staten streeft, zo mogen we
aannemen, op zijn minst naar een invloedssfeer; maar de ambitie van
Moskou gaat veel verder, omdat hun herinneringen aan een imperiale
heerschappij nog relatief vers is in een regio waar enkele miljoenen
Russen wonen en het Kremlin Rusland de status van een wereldmacht
wil teruggeven. Verklaringen over het buitenlands beleid door Moskou
zijn hier duidelijk over, waarin zij van mening zijn dat het volledige
grondgebied van de voormalige Sovjet-Unie als een speciaal
geostrategische belang gezien moet worden, van politieke en
economische aard, en waar geen invloeden van buitenaf gewenst zijn.
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Hoewel de Turkse aspiraties voor een regionale invloed aan een verre
imperiaal verleden kleven (het Ottomaanse Rijk bereikte 1590 na de
verovering van de Kaukasus en Azerbeidzjan zijn grootste omvang,
hoewel Centraal-Azië niet inbegrepen), aarden zij toch sterker in de
gemeenschappelijke etnische- en taal- identiteit van de Turkse volkeren
(zie kaart hieronder). Gezien hun veel beperktere politieke en militaire
macht kan Turkije geen dominante positie in de regio vasthouden. Het

ziet zichzelf meer als een leider van een losse Turkssprekende
gemeenschappen. De relatieve moderniteit van de Turkse samenleving,
de taalverwantschap met de Turkse volkeren en economische macht
zijn factoren die Turkije gebruikt om zich te vestigen als momenteel de
meest invloedrijke kracht in een regio waar men voort maakt met het
stichten van onafhankelijke staten. Wat Iran in haar schild voert, is nog
moeilijker te bepalen, maar het kan op de lange termijn voor de
ambitieuze plannen van Rusland niet minder bedreigend zijn. Het
Perzische rijk gaat veel verder terug dan dat van de Ottomanen. Op het
hoogtepunt van zijn macht, rond 500 voor Christus, omvatte dat het
huidige grondgebied van de drie Kaukasus-republieken - Turkmenistan,
Oezbekistan en Tadzjikistan - Afghanistan zoals het grondgebied van
het huidige Turkije, Irak, Syrië, Libanon en Israël. Hoewel de
doelstellingen van Iran momenteel minder omvattend zijn dan die van
Turkije, en zich vooral richten op Azerbeidzjan en Afghanistan, richt het
belang van zijn religieus leiderschap zich op de gehele moslimbevolking
in de regio, tot zelfs binnen Rusland.
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In feite is de opleving van de islam in Centraal-Azië een substantieel
element van de aspiraties van de huidige regering in Teheran geworden.
De concurrerende belangen van Rusland, Turkije en Iran worden
weergegeven op de volgende kaart (pagina 201): Het geopolitieke
oprukken van Rusland wordt weergegeven met twee pijlen die gericht
zijn op Azerbeidzjan en Kazachstan rechtstreeks naar het zuiden; die
van Turkije met een enkele pijl naar het oosten door Azerbeidzjan en
door de Kaspische Zee op Centraal-Azië wijst, en van Iran met twee
pijlen, waarvan er één naar het noorden van Azerbeidzjan en de andere
naar het noordoosten van Turkmenistan, Afghanistan en Tadzjikistan
wijst.
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Deze pijlen wijzen niet alleen de lengte en de breedte; ze kunnen ook
botsen. De rol van China is momenteel beperkter, en de doelen zijn
minder duidelijk. Het spreekt voor zich China op zijn westelijke grens
liever met een verzameling van relatief onafhankelijke staten te doen
heeft dan met een Russisch imperium. Op zijn minst dienen de nieuwe
staten als een bufferzone. Dan nog is China bevreesd dat zijn Turkse
minderheden in de provincie Xin-Jiang een aantrekkelijk voorbeeld zien
in de nieuwe onafhankelijke staten, en om deze reden de zekerheid van
Kazachstan verlangt dat ze het activisme van minderheden in het
grensgebied zal voorkomen.
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Omdat op de lange termijn de energiebronnen van de regio voor Peking
ongetwijfeld van groot belang zullen zijn, mag de directe toegang daar
naar toe niet worden gehinderd door de controle van Moskou, wat de
grootste zorg van China is. De tendens is dat het algemene geopolitieke

belang van China met de zoektocht Rusland botst voor een dominante
rol en is dus een aanvulling op de Turkse en Iraanse doelwitten. Voor
Oekraïne gaat het over het toekomstige karakter van het GOS en vrijere
toegang tot energiebronnen die hun afhankelijkheid van Rusland moet
verminderen. Onder dit aspect komen voor Kiev nauwere betrekkingen
met Azerbeidzjan, Turkmenistan en Oezbekistan meer op de voorgrond.
Ook de rugdekking, die de Oekraïne in het streven naar een grotere
onafhankelijkheid aan andere staten biedt, heeft tot doel haar
onafhankelijkheid van Moskou te versterken. Zo heeft Oekraïne de
inspanningen van Georgië ondersteund om de Azerische olie over zijn
grondgebied te exporteren. Daarnaast spannen ze samen met Turkije
om de Russische invloed in de Zwarte Zee te verzwakken, en steunde
het de Turkse inspanningen om olie uit Centraal-Azië naar Turks
terminals te leiden. Een inzet van Pakistan en India ligt voorlopig meer
in de verdere toekomst, maar geen van beide landen laat het
onverschillig wat er in deze nieuwe Euro-Aziatische Balkan gebeurt.
Pakistan is er op uit om door politieke invloed in Afghanistan
geostrategische diepgang te krijgen - Iran, te verhinderen hetzelfde te
doen en te interfereren in Tadzjikistan - en van iedere nieuwe pijpleiding
profijt te trekken die Centraal-Azië met de Arabische Zee verbindt.
Gezien de Pakistaanse inspanningen en mogelijkerwijze uit bezorgdheid
dat China op de lange duur in het gebied invloed zou kunnen krijgen,
beschouwt India de intenties van Iran in Afghanistan en Rusland als een
sterkere aanwezigheid in het voormalige gebied van de Sovjet-Unie met
meer welwillendheid.
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De VS is ver weg, maar hebben een sterke interesse in het behoud van
een geopolitieke pluralisme in de post-Sovjet-Eurazië. Als een steeds
belangrijker, als ook een niet direct ingrijpende medespeler, die niet
alleen geïnteresseerd is in de exploitatie van de bodemschatten in de
regio, maar ook wil voorkomen dat Rusland deze geopolitieke ruimte
alleen domineert, blijven ze dreigend stand-by op de achtergrond. Naast
de bredere geostrategische doelen in Eurazië vertegenwoordigt Amerika
ook zijn eigen groeiende economische belangen, evenals Europa en het
Verre Oosten voor een onbelemmerde toegang tot deze eerder voor het
Westen afgesloten regio. In deze heksenketel van geopolitieke macht
staan dus hiermee de toegang tot potentieel grote rijkdommen, de
vervulling van de nationale en/of religieuze missies en de veiligheid op
het spel. Op de eerste plaats gaat het vooral om de toegang tot de
regio, waarover tot de ineenstorting alleen de Sovjet-Unie van Moskou
kon beschikken. Al het spoorvervoer, aardgas- en olie pijpleidingen, en

zelfs het luchtverkeer werd door het centrum geleid. De Russische
geopolitiek ziet natuurlijk liever dat dit zo blijft, omdat ze weten dat
iedereen die toegang tot de regio onder controle of onder zijn
heerschappij heeft, naar alle waarschijnlijkheid ook de geopolitieke en
economische winst incasseert. Het is juist deze redenering die de
pijplijn-kwestie voor de toekomst van de Kaspische Zee en CentraalAzië zo'n centrale rol heeft gegeven. In het geval dat de belangrijkste
olieleidingen via Russisch grondgebied naar de Russische afzetmarkt
aan de Zwarte Zee in Novorossiejsk lopen, zullen de politieke gevolgen
zelfs zonder de Russische spierballen merkbaar zijn. De regio zal een
politieke dependance blijven en Moskou kan beslissen hoe de nieuwe
rijkdom van de regio verdeeld zal worden.
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Maar omgekeerd zal door een andere pijpleiding via de Kaspische Zee
naar Azerbeidzjan en van daaruit via Turkije naar de Middellandse Zee
en weer een andere door Iran naar de Arabische Zee, geen enkele staat
het monopolie op toegang hebben (zie kaart pagina 205). Het
twijfelachtige in deze discussie is dat het enkele krachten binnen de
politieke elite van Rusland blijkbaar prefereren als de hulpbronnen van
deze gebieden niet opgeëist worden, zou Moskou niet meer de volledige
controle over de toegang hoeven te hebben. Als het alternatief betekent
dat buitenlandse investeringen een groter economisch en politiek belang
van het buitenland naar de regio toetrekt, de bodemschatten beter
ongebruikt kunnen blijven. Dit gevoel van eigenaarschap heeft zijn
wortels in de imperiale Russische geschiedenis en zal alleen
veranderen met de tijd en onder druk van buitenaf. De tsaristische
expansie in de Kaukasus en in Centraal-Azië vond plaats over een
periode van ongeveer drie honderd jaar, maar het einde daarvan kwam
onlangs schokkend abrupt. Toen het Ottomaanse Rijk in verval was,
drong het Russische Rijk zuidwaarts, langs de oevers van de Kaspische
Zee langs Perzië. Het nam bezit van het Kanaat Astrachan in 1556, en
bereikte in 1607 Perzië. Tussen 1774 en 1784 veroverde het de Krim,
en lijfde in 1801 het Koninkrijk Georgië in, onderwierp in de tweede helft
van de 19e eeuw de stammen in het noorden van de Kaukasus
(waartegen de Tsjetsjenen zich met ongekende hardheid verzetten) en
sloot in 1878 af met de overname van Armenië. Met deze verovering
van Centraal-Azië ging het minder om een rivaliserend rijk te verslaan,
maar in principe isoleerde men meestal de door stammen
gecontroleerde feodale kanaten en emiraten om die aan zich te
onderwerpen, die trouwens zelden in staat waren om enige weerstand
te bieden.
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Tussen 1801 en 1881 werden in een reeks militaire expedities
Oezbekistan en Kazachstan ingenomen, terwijl de vernietiging en
onderwerping van Turkmenistan in de jaren 1873-1886 werd uitgevoerd.
Rond 1850 was de verovering van het grootste deel van Centraal-Azië
nagenoeg voltooid, hoewel het nog in het Sovjet-tijdperk tot lokale
opstanden kwam. De ineenstorting van de Sovjet-Unie heeft voor een
drastisch historisch keerpunt gezorgd. In een tijdsbestek van slechts
twee weken kromp in december 1991 het Aziatische deel van Rusland
met ongeveer 20 procent, en van de 75 miljoen Aziaten die voorheen
onder de Sovjet-bewind leefden, waren er plotseling slechts 30 miljoen
Russisch staatsburgers.
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Daarnaast verloor Rusland nog eens 18 miljoen inwoners van de
Kaukasus. Maar het meeste kwelde de politieke leiding in Moskou het
besef dat zich nu buitenlandse belangen, die over de nodige financiële
middelen beschikken om te investeren, de bodemschatten zullen
opeisen en uitbuiten die tot voor kort alleen toegankelijk waren voor het
Russische economische potentieel. Rusland stond voor een dilemma:
het is politiek te zwak om de regio volledig af te dichten van de
buitenwereld, en te arm om het gebied alleen te ontsluiten. Inzichtelijke
politici in de Russische leiders erkenden ook dat er een
bevolkingsexplosie in de nieuwe staten aan de gang was aan de
Russische zuidgrens die Rusland in een hachelijke situatie zal lokken,
indien deze staten hun economische groei niet kunnen volhouden. De
bittere ervaringen die Rusland in Afghanistan en Tsjetsjenië mee moest
maken konden worden herhaald vanaf de Zwarte Zee tot de
Mongolische grens, te meer omdat een golf van nationale en
islamitische revival de onderdrukte bevolking in haar greep kreeg.
Bijgevolg moest Rusland een manier vinden om zich aan de nieuwe
post-imperiale werkelijkheid aan te passen. Het spant zich in om de
aanwezigheid van Turkije en Iran in de regio onder controle te houden,
het afdrijven van de jonge staten naar zijn belangrijkste rivalen te
voorkomen, het tot stand laten komen van een echt onafhankelijke
regionale samenwerking in Centraal-Azië en de geopolitieke invloed van
Amerika in de onlangs soevereine hoofdsteden te beperken. Het is dus
niet langer een kwestie van het herstel van het voormalige imperium wat te duur is en waarschijnlijk op fel verzet zal stuiten - maar in plaats
daarvan een nieuw netwerk van relaties op te zetten die jonge naties in
hun bewegingsvrijheid beperkt en Rusland's dominante geopolitieke en
economische positie overeind kan houden.
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Voor dit doel bediende Rusland zich tot nu toe bij voorkeur van het
GOS, hoewel op sommige plaatsen het gebruik van Russische militaire
en de bekwame toepassing van de Russische diplomatie op het principe
van verdeel en heers net zo effectief was. Moskou zette de nieuwe
staten onder druk om ze zoveel mogelijk te winnen voor de visie van
een steeds meer geïntegreerd gemenebest. Ze drong aan op een
gecentraliseerd systeem voor de controle van de buitengrenzen van de
GOS, op een nauwere militaire integratie binnen een
gemeenschappelijk kader van buitenlands beleid en de uitbreiding van
het bestaande (oorspronkelijk Sovjet) netwerk van pijpleidingen met het
oog op de aanleg van nieuwe pijpleidingen dat het omzeilen van
Rusland zou kunnen voorkomen. Strategische analyses van Russische

kant hebben uitdrukkelijk aangegeven dat: ~ Moskou dit gebied
beschouwt als zijn voormalige geopolitieke sfeer, ook al is het niet
langer een deel van zijn rijk. De ijver waarmee het Kremlin een militaire
aanwezigheid betracht dat het op het grondgebied van de nieuwe staten
blijven kan, laat de geopolitieke bedoelingen van Rusland raden.
Moskou benutte de Abchazische onafhankelijkheidsbeweging om
steunpunten in Georgië te verkrijgen. Zijn militaire aanwezigheid op
Armeense bodem werd gelegitimeerd met de stelling dat het de benarde
situatie van Armenië benut omdat het in oorlog tegen Azerbeidzjan op
Russische steun is aangewezen. Met politieke en financiële druk werd
de toestemming van Kazachstan afgeperst voor het voortbestaan van
de Russische militaire bases aldaar. Bovendien, leverde de
burgeroorlog in Tadzjikistan het voormalige Sovjet-leger een excuus om
in de regio te blijven. Het beleid van Moskou is blijkbaar er nog steeds
op gericht zijn post-imperiale netwerk met Centraal Azië de nieuwe nog
zwakke staten geleidelijk hun soevereiniteit te brengen en de
commandocentrale bij het geïntegreerde GOS onder te brengen.
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Om dit doel te bereiken, raadt Rusland lokale overheden af eigen legers
op te zetten, hun eigen taal te gebruiken (waarin ze Cyrillische alfabet
geleidelijk vervangen door het Latijnse vervangen), nauwe banden met
de buitenwereld te onderhouden en nieuwe pijpleidingen naar de
havens aan de Arabische of de Middellandse Zee aan te leggen. Als dit
beleid succes heeft, kan Rusland de betrekkingen van deze landen met
andere landen dicteren en beslissen over de verdeling van de
inkomsten. Bij het nastreven van deze doelen beroepen woordvoerders
van de Russische regering zich, zoals we hebben gezien in hoofdstuk 4,
vaak op het voorbeeld van de Europese Unie. In feite herinnert het
beleid van Rusland naar de landen van Centraal-Azië en de Kaukasusrepublieken meer aan de Franstalige Afrikaanse gemeenschap - waar
de Franse militaire contingenten het budget van subsidies en het
economische beleid van de Franse post-koloniale staten bepalen.
Terwijl het de Russen in het algemeen zo veel mogelijk gaat om het
herstel van hun vroegere politieke en economische invloed in de regio
en daarvoor vooral gebruik maken van het GOS, lijkt het er op dat
Moskou's geopolitiek in de eerste plaats gericht is op Azerbeidzjan en
Kazachstan. Om een succesvol politiek tegenoffensief te starten, moet
Rusland niet alleen toegang tot de regio afdichten, maar ook hun
geografische schild doorbreken. Moskou heeft, boven alles, haar zinnen
gezet op Azerbeidzjan. Zou dat land zich aan het Kremlin ondergeschikt

maken dan laat Centraal-Azië zich van het Westen, vooral met
betrekking tot Turkije, isoleren.
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Daardoor kan Rusland de druk op het recalcitrante Oezbekistan
verhogen en op het even uitdagende Turkmenistan. Dus dient de
tactische samenwerking met Iran in strijdige aangelegenheden zoals de
verdeling van de oliewin-rechten in de Kaspische Zee een belangrijkere
doelstelling. En dat is Bakoe te dwingen zich aan de wensen van
Moskou aan te passen. Een onderworpen Azerbeidzjan zou het voor
Moskou gemakkelijker maken haar machtspositie in Georgië en Armenië
te consolideren. Ook Kazachstan is erg verleidelijk voor Rusland, omdat
het vanwege zijn etnische problemen in een open confrontatie met
Moskou aan het kortste eind zal trekken. De angst van de Kazachen
voor een steeds dynamischer China en de groeiende ontevredenheid
van de Kazachse regering over haar inspanningen om de door
Kazachse stammen bevolkte provincie Xin-Jiang op één lijn te krijgen
over hun grenzen komt Moskou goed van pas. Zou Kazachstan
geleidelijk buigen voor de Russische druk, dan vallen Kirgizië en
Tadzjikistan bijna automatisch in de invloedssfeer van Moskou, die dan
vervolgens zowel Oezbekistan en Turkmenistan meer onder druk zet.
Echter, de strategie van Rusland is in strijd met de aspiraties van bijna
alle op de Euro-Aziatische staten die op deze Balkan gevestigd zijn.
Hun nieuwe politieke elites zullen zeker niet vrijwillig afstand doen van
de macht en privileges die zij door de onafhankelijkheid hebben
gewonnen. Terwijl de Russen geleidelijk hun voormalige bevoorrechte
posten verlaten, ontwikkelen de nieuwe managers snel de persoonlijke
interesse in de staatssoevereiniteit - een dynamische en aanstekelijk
proces, dat ook wordt waargenomen in de eens politiek passieve
populatie, waarin zich een nationalistisch denken en, m.u.v. Georgië en
Armenië, een sterker islamitische bewustzijn ontwikkelt. Wat
buitenlandse politiek betreft zoeken Georgië en Armenië (hoewel de
laatste van de Russische steun tegen Azerbeidzjan afhankelijk is)
steeds nauwere banden met Europa.
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De Centraal-Aziatische staten met hun rijke natuurlijke bodemschatten
als Azerbeidzjan willen graag nog meer Amerikaans-, Europees-,
Japans-, en meer recentelijk Koreaans kapitaal naar hun landen
trekken. Op deze manier hopen ze hun economische ontwikkeling
aanzienlijk te versnellen en om hun onafhankelijkheid te consolideren.

Daarmee begroeten zij het ook dat Turkije en Iran een steeds
belangrijkere rol spelen, die zij als een tegenwicht zien tegen de
Russische macht en als een brug naar de grote islamitische wereld in
het zuiden. Aangemoedigd door Turkije en de Verenigde Staten, heeft
Azerbeidzjan zich niet alleen tegen de claims van Rusland verzet om
militaire bases te bouwen op hun bodem, maar ook zich tegen de
suggestie van Moskou dat alle olie door de Russische Zwarte Zeehaven Baku geleid moet worden. In plaats daarvan is gekozen voor een
tweeledige oplossing die in een tweede door Georgië naar Turkije
liggende olieleiding voorziet. (Een pijpleiding naar het zuiden door Iran,
dat een Amerikaans bedrijf zou financieren moest van worden afgezien
vanwege het Amerikaanse handelsembargo tegen Iran.) Met veel
bombarie werd in 1995 een nieuwe spoorwegverbinding tussen
Turkmenistan en Iran geopend; op deze manier kunnen Europa en
Centraal-Azië via een omweg, om het grondgebied van Rusland heen,
met elkaar handeldrijven. Deze heropening van de oude Zijderoute had
iets zeer symbolisch, want Rusland is nu niet meer in staat om Europa
van Azië te scheiden. Ook Oezbekistan komt steeds meer tegen de
integratie-inspanningen van Rusland het geweer. Zijn minister van
Buitenlandse Zaken verklaarde in augustus 1996 botweg dat
Oezbekistan tegen de creatie van een supranationale instelling GOS is,
die als middel voor gecentraliseerde controle kan worden gebruikt.
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De sterk nationalistische houding van de Oezbeekse leiders hebben in
de Russische pers scherpe veroordelingen losgemaakt wegens
Oezbekistan's strikt pro-Westerse oriëntatie in de economie, heftige
uitvallen tegen de integratie afspraken binnen het GOS, resolute
weigering om zich aan te sluiten bij de douane-unie, en wegens een
systematisch anti-Russisch nationaliteiten beleid (zelfs kleuterscholen,
die de Russen gebruikten werden gesloten) ... Voor de Verenigde Staten
die een beleid van verzwakking van Rusland in Azië voorstaan, is deze
positie is zeer attractief. (21) Als reactie op de Russische druk is intussen
zelfs Kazachstan voor een niet-Russische zijde-route voor zijn olieexport. Umirserik Kasenow, de adviseur van de Kazachstaanse
president, zei het als volgt: "Het feit dat Kazachstan op zoek is naar
alternatieve pijpleidingen heeft Rusland deels aan zichzelf te wijten,
bijvoorbeeld omdat de transportbeperkingen werden opgelegd voor de
Kazachstaanse aardolie naar Novorossiejsk en van Tjumen Öl naar de
Pavlodar-raffinaderij. En Turkmenistan vergemakkelijkt de aanleg van
een gaspijpleiding van Iran, niet in het minst omdat de GOS-landen
slechts 60% betalen van de wereldmarktprijs of het geleverde gas

helemaal niet betalen. " (22) Om soortgelijke redenen heeft Turkmenistan
actief de mogelijkheden van een nieuwe pijpleiding door Afghanistan en
Pakistan naar de Arabische Zee onderzocht, nog afgezien van de
energetisch gedreven bouw van nieuwe spoorverbindingen met
Kazachstan en Oezbekistan in het noorden en naar Iran en Afghanistan
in het zuiden. Ook vonden de eerste verkennende gesprekken plaats
tussen Kazachen, Chinezen en Japanners over een ambitieus
pijpleiding-project, dat zou uitstrekken van Centraal-Azië naar de OostChinese Zee.
(21) Zawtra 28 (juni 1996).
(22) "What Russia Wants in the Transcaucasus and Central Asia", Nesawissimaja Gaseta, 24 Januari 1995.
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Omdat het Westerse zich met investeringen in olie- en gasproductie in
Azerbeidzjan met een bedrag van meer dan 13 miljard dollar en in
Kazachstan waar het zelfs de 20 miljard dollar (1996) overschreed,
voor de lange termijn had vastgelegd, kan gezien de mondiale
economische druk en de beperkte financiële middelen van Rusland de
economische en politieke isolatie van deze regio niet meer worden
gehandhaafd. De angst voor Rusland leidde de Centraal-Aziatische
staten ook tot een grotere regionale samenwerking. De in januari 1993
opgerichte Centraal-Aziatische Economische Unie, die in eerste
instantie alleen op papier bestond, werd geleidelijk werkelijkheid. Zelfs
de Kazachstaanse president Noersoeltan Nazarbajev eerst groot
voorstander van een nieuwe Euro-Aziatische Unie, bekeerde zich
geleidelijk naar het idee van een nauwere Centraal-Aziatische
samenwerking. Hij pleitte voor een sterkere militaire samenwerking
tussen de landen van de regio en de ondersteuning van Azerbeidzjan in
zijn streven om olie uit de Kaspische Zee en uit Kazachstan via Turkije
te sluizen. Bovendien bepleitte hij ook de Russische en Iraanse
pogingen om de opdeling van het Kaspische platform en haar
bodemschatten onder de oeverstaten te voorkomen en zich daar
gezamenlijk tegen verzetten. Gezien het feit dat de regeringen in de
regio tot een zeer autoritair leiderschap neigen, werd de persoonlijke
afstemming door de belangrijkste leiders misschien nog belangrijker.
Het was een publiek geheim dat de President van Kazachstan,
Oezbekistan en Turkmenistan geen groentjes waren (daarover maakten
ze naar buitenlandse bezoekers geen geheim) en het Kremlin op grond
van deze persoonlijke antipathieën de één zo makkelijker tegen de
ander kon uitspelen.
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Halverwege de jaren negentig zagen de drie tenslotte in dat een
nauwere samenwerking voor het behoud van hun nieuwe soevereiniteit
van essentieel belang was. Vanaf toen, stelden ze hun zogenaamd
nauwe betrekkingen publiekelijk ten toon en benadrukte dat ze hun
buitenlands beleid in de toekomst op elkaar wilden afstemmen. Nog
belangrijker was het ontstaan van een informele coalitie binnen het GOS
onder leiding van Oekraïne en Oezbekistan, die zich aan het idee van
een coöperatie, maar niet aan een geïntegreerde confederatie verbond.
Voor dit doel ondertekenden de Oekraïne, Oezbekistan, Turkmenistan
en Georgië verschillende overeenkomsten over militaire samenwerking;
en in september 1996 gaven de ministers van Buitenlandse Zaken van
Oekraïne en Oezbekistan als een hoogst symbolische daad een
verklaring af waarin ze eisten dat Rusland niet langer permanent, maar
bij toerbeurt een ander lid voorzitter moet zijn over de GOS-top. Het
voorbeeld van de Oekraïne en Oezbekistan ontbrak het niet aan effect,
zelfs niet onder de leiders die hadden aangetoond zich meer
gehoorzaam op te stellen richting Moskou. Met enige verbazing vernam
het Kremlin de verklaring van Kazachstan Noersoeltan Nazarbajev en
van Georgië Eduard Sjevardnadze in september 1996, dat "zouden ze
zich bedreigd voelen in de onafhankelijkheid," ze uit het GOS zullen
opstappen. De Centraal-Aziatische staten en Azerbeidzjan versterkten
ook haar activiteiten in de Organisatie voor Economische
Samenwerking, een nog relatief losse alliantie van islamitische staten in
de regio - waaronder Turkije, Iran en Pakistan - die op het monetaire,
economische en verkeerstechnisch gebied de relaties wil verbeteren
tussen de leden.
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Moskou heeft zich publiekelijk kritisch over deze initiatieven geuit, en
ziet daarin - volledig terecht - een poging om de samenhang van het
GOS te verzwakken. Op soortgelijke wijze zijn de verbindingen met
Turkije continu, en in mindere mate met Iran, verbeterd. De Turkstalige
landen hebben de aanbiedingen van Turkije; een nieuw nationaal
officierskorps te vormen en voor tienduizenden studenten hun
universiteiten open te stellen, graag aanvaard. In de vierde top van
Turkstalige landen, gehouden in Tasjkent in oktober 1996, werd
voorbereid met Turkse steun, het ging over de versterking van de
transportverbindingen, over de toegenomen handel evenals om
gemeenschappelijke normen in opleidingen en nauwere culturele
samenwerking met Turkije. Turkije en Iran waren bijzonder actief om de
nieuwe lidstaten te helpen met hun tv-programma's via welke weg ze
een directe invloed op een groot publiek kunnen krijgen. Een ceremonie

in AlmaAta, de hoofdstad van Kazachstan, in december 1996 bracht
duidelijk tot uitdrukking hoezeer Turkije de onafhankelijkheid van de
nieuwe landen tot hun eigen zaak maakt. Ter gelegenheid van de vijfde
verjaardag van de onafhankelijkheid van Kazachstan woonde de Turkse
president Süleyman Demirel naast president Nazarbajev de onthulling
van een monument bij: Een 28 meter hoge gouden pijler die op een
roofdierachtig wezen staande legendarische Kazachse-Turkse krijgers
kroont. Bij deze gelegenheid bracht Kazachstan een hommage aan
Turkije die hun bij elke stap van haar ontwikkeling naar een
onafhankelijke staat had bijgestaan, waarop de Turken het land een
lening van $ 300.000.000 toekende als aanvulling op de circa 1,2
miljard, die Turkse zakenlieden reeds hebben geïnvesteerd in
Kazachstan.
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Aangezien noch Turkije noch Iran over de middelen beschikken om iets
tegen de regionale invloed van Rusland in te brengen, hebben beiden
(Iran in een beperkte context) de nieuwe staten er in gesteund om zich
tegen een re-integratietraject met hun noordelijke buren en vroegere
meester te verweren. En dit draagt er ongetwijfeld toe bij de
geopolitieke toekomst van de regio open te houden.

USA in de wachtstand
De geostrategische implicaties voor de Verenigde Staten liggen voor de
hand: Amerika is geografisch te ver weg om een dominante rol te
spelen in dit deel van Eurazië, maar het is te sterk om lijdzaam toe te
kijken. Alle landen in de regio nemen aan dat Amerika's betrokkenheid
nodig is voor hun overleving. Rusland is enerzijds te zwak om de regio
weer onder zijn controle te krijgen of anderen daarvan af te houden en
anderzijds te dichtbij en te sterk om te worden uitgesloten. Turkije en
Iran zijn sterk genoeg om hun invloed geldend te maken, maar hun
gevoeligheid voor etnische conflicten kunnen er toe leiden dat deze
regio met de bedreiging in het Noorden en de interne conflicten niet
zomaar de zaak op orde krijgen. China is te machtig om niet te worden
gevreesd door Rusland en de Centraal-Aziatische staten, doch China's
aanwezigheid in de regio en zijn economische dynamiek
vergemakkelijken het de Centraal-Aziatische staten ook de aandacht
van de wereld op zichzelf te vestigen. Amerika's primaire belang moet
dus zijn, ervoor te zorgen dat geen enkele macht op de controle van dit
gebied aanspraak maakt en dat de wereldgemeenschap een

ongehinderde financiële en economische toegang ertoe heeft.
Geopolitiek pluralisme zal slechts een permanente realiteit worden, als
een netwerk van pijpleidingen en transportroutes die deze streek direct
met de belangrijkste economische centra in de wereld verbindt, over de
Middellandse Zee en de Arabische Zee, alsmede over land.
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Zo kan t.a.v. de inspanningen van Rusland, om alleen over de toegang
te beschikken, niet worden weggenomen dat die voor de regionale
stabiliteit onaanvaardbaar is. Rusland uitsluiten uit de regio, is in dit
geval noch wenselijk noch haalbaar en evenmin is het een goed idee
vijandigheid te zaaien tussen de nieuwe landen van de regio en
Rusland. De actieve economische deelname van Rusland in de
ontwikkeling van de regio is in feite essentieel voor de stabiliteit - in
tegenstelling tot Rusland als exclusieve heerser, kan een partnerschap
met Rusland aanzienlijke economische vruchten afwerpen. Grotere
stabiliteit en verhoogde welvaart in de regio zal direct bijdragen aan het
Russische welzijn en zijn "Gemenebest", en wat de afkorting GOS
belooft ook werkelijk zin geeft. Maar deze coöperatieve optie zal
Rusland zich alleen dan eigen te maken, als het zijn veel ambitieuzere-,
historisch anachronistische- plannen voor eens en voor altijd laat varen.
Plannen die pijnlijke herinneringen aan de Europese Balkan oproepen.
De staten die het sterkst de geopolitieke steun van Amerika verdienen
zijn Azerbeidzjan, Oezbekistan en (buiten de regio) de Oekraïne, omdat
alle drie geopolitieke knooppunten zijn. De rol van Kiev bevestigt
ongetwijfeld de theorie dat de Oekraïne het kritieke punt is, als het gaat
om de toekomstige ontwikkeling van Rusland. Tegelijkertijd verdient
Kazachstan - gezien haar omvang, haar economisch potentieel en zijn
geografisch strategische ligging - voorzichtige internationale steun en
duurzame economische hulp. Met de tijd kan misschien een
economische groei in Kazachstan de etnische verdeeldheid overwinnen,
die het Centraal-Aziatische schild tegen de Russische druk zo weerloos
maakt.
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In deze regio, heeft Amerika een gemeenschappelijk belang, niet alleen
met een stabiel pro-Westen-Turkije, maar ook met Iran en met China.
Een geleidelijke verbetering in US-Iraanse betrekkingen zullen
wereldwijde toegang tot de regio aanzienlijk uitbreiden en in het
bijzonder de onmiddellijke dreiging afwenden waaraan Azerbeidzjan is
blootgesteld. De groeiende economische aanwezigheid van China in de

regio en zijn interesse in hun onafhankelijkheid zijn ook congruent met
de belangen van de Verenigde Staten. De rugdekking die Pakistan van
China ontvangt voor zijn inspanningen in Afghanistan is een positieve
factor, omdat nauwere Pakistaans-Afghaanse relaties de internationale
toegang tot Turkmenistan zullen vergemakkelijken en daarom (indien
Kazachstan zal aarzelen) deze staat, evenals Oezbekistan, ten goede
zullen komen. Beslissend voor de toekomst van de Kaukasus
republieken zullen de verdere ontwikkeling en de politieke oriëntatie van
Turkije zijn. Als ze hun koers op Europa behouden - en als Europa haar
deur niet dichtslaat - zullen de Kaukasus Staten vermoedelijk naar de
invloedssfeer van Europa streven, een vooruitzicht waartoe ze
smachten. Maar als de Europeanisering van Turkije vanwege
binnenlandse of externe redenen hapert, dan zullen Georgië en Armenië
geen andere keuze hebben dan zich aan de wil van Rusland aan te
passen. Hun toekomst zal afhankelijk van Rusland's eigen
ontwikkelende relatie met het groter wordende Europa afhangen, zowel
positieve als negatieve zin. De rol van Iran is waarschijnlijk nog
problematischer. Een terugkeer naar een pro-westerse houding zou de
stabilisatie en consolidatie van de regio zeker vergemakkelijken, daarom
is het strategisch wenselijk voor Amerika om een dergelijke wending in
het gedrag van Iran te bevorderen.
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Maar voor nu (1997) dreigt Iran een negatieve rol te spelen en de
vooruitzichten van Azerbeidzjan zelfs dan nadelig te beïnvloeden,
wanneer zij positieve stappen, zoals de openstelling van Turkmenistan
tegenover de wereld, zet en in weerwil van het huidige Iraanse
fundamentalisme, die het bewustzijn van de Centraal Aziaten voor hun
religieus erfgoed versterkt. Uiteindelijk zal misschien de toekomst van
Centraal-Azië van meer complexe omstandigheden afhangen en zal het
lot van zijn landen worden bepaald door het moeilijke wisselspel van
Russische, Turkse, Iraanse en Chinese belangen. Van cruciaal belang is
de mate waarin de Verenigde Staten hun betrekkingen met Rusland
daarvan laten afhangen en van de vraag of Moskou de
onafhankelijkheid van de nieuwe staten respecteert. Aangezien deze
gecompliceerde situatie is er geen ruimte voor elke grootmacht-fantasie
of monopolisering van de deelnemende geostrategische spelers zelve.
Veel meer blijft in principe de keuze tussen 1) een delicaat regionaal
evenwicht - welke de voorwaarde biedt om de regio geleidelijk in de
opkomende economische wereldorde te integreren, terwijl de staten van
de regio zich consolideren en waarschijnlijk een meer uitgesproken
islamitische identiteit aannemen - en 2) etnische conflicten, politieke

fragmentatie en misschien zelfs openlijke vijandigheden langs de ZuidRussische grens. Het primaire doel van een uitgebreide Amerikaanse
geo-strategie voor Eurazië is dus dit regionale evenwicht te brengen en
het te versterken.
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6
HET VERRE OOSTEN ANKER
Een effectief beleid van de VS voor Eurazië moet ook in het Verre
Oosten worden verankerd, een essentiële voorwaarde daarvoor is dat
Amerika op het Aziatische vasteland present blijft. Noch uitgesloten
wordt, noch zichzelf uitsluit. Een nauwe relatie met het Japanse eiland is
essentieel voor de Amerika's wereldpolitiek en een
samenwerkingsrelatie met China is voor de Euro-Aziatische geostrategie dringend nodig. Deze situatie moet in haar volle omvang
overzien worden, omdat door het wisselspel van de drie grootmachten
in het Verre Oosten - Amerika, China en Japan - in die regio een
gevaarlijke heksenketel kan ontstaan met zeer waarschijnlijke
ingrijpende geopolitieke gevolgen en een vergaande verschuivingen van
de macht. Voor China, zouden de Verenigde Staten als buren aan de
andere kant van de Stille Oceaan een natuurlijke bondgenoot zijn,
omdat Amerika niets tegen het Aziatische vasteland in haar schild voert,
en in het verleden, zowel tegen de Russische als Japanse aanvallen op
zwakkere China is opgetreden. Het geheel van de vorige (19de) eeuw
was Japan voor de Chinezen, de voornaamste vijand. Het heeft Rusland
lange tijd gewantrouwd en ook India staat nu als een potentiële
tegenstander op.
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Het principe "mijn buurman is mijn bondgenoot" voldoet precies aan de
geopolitieke en historische relatie tussen China en de Verenigde Staten.
Maar Amerika is niet meer de Japanse tegenstanders aan de andere
kant van de zee, maar nauw verbonden met hem. Het onderhoudt ook
goede relaties met Taiwan en andere Zuid-Oost-Aziatische Naties. De
Chinezen zijn gevoelig voor de Amerikaanse beschuldigingen wegens
het restrictieve binnenlands beleid van hun huidige regime. Daarom ziet
China de Verenigde Staten als het belangrijkste obstakel zowel in zijn
inspanningen om een prominente rol op mondiaal niveau te krijgen als
in zijn streven op het primaat in de regio. Is daarmee een conflict tussen

Amerika en Japan onvermijdelijk? Voor Japan was de Verenigde Staten
de paraplu waaronder zij veilig kon herstellen van de verwoestende
nederlaag in de Tweede Wereldoorlog, economisch weer op de been te
komen en vervolgens geleidelijk te stijgen tot één van de leidende naties
van de wereld. Maar deze zelfde paraplu beperkt Japan in zijn vrijheid
van handelen en heeft tot de paradoxale situatie geleid dat het zowel
een wereldmacht als een protectoraat is. Amerika blijft voor Japan bij
zijn opmars tot internationaal leidende macht ook een onmisbare
partner. Tegelijkertijd is Amerika de belangrijkste reden waarom het
Japan inzake het veiligheidsbeleid aan nationale zelfstandigheid
ontbreekt. Hoe lang kan deze situatie duren? Met andere woorden:
Twee geopolitieke kwesties van centraal belang - die nauw met elkaar
verbonden zijn - zullen de rol van de VS in het Verre Oosten Eurazië tot
nader order te bepalen:
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1. Wat betekent het in de praktijk wanneer China naar een dominante
regionale macht stijgt en in toenemende mate ernaar streeft om
een wereldmacht te zijn, en in hoeverre kunnen de Verenigde
Staten de uitbreiding van China's invloedsgebied accepteren?
2. Hoe moet Amerika, omdat Japan voor zichzelf een rol in de
wereldpolitiek wil definiëren, met regionale gevolgen die daar
onvermijdelijk uit voortvloeien omgaan, als voor Japan de status
van een Amerikaans protectoraat steeds minder ge-accepteerd
wordt?
Het geopolitieke toneel van Oost-Azië wordt momenteel gekenmerkt
door meta-stabiele machtsverhoudingen. Metastabiliteit beschrijft een
situatie externe starheid, maar relatief lage sterkte, zogezegd in ijzer
denken in plaats van staal. In een dergelijke structuur, kan reeds een
krachtige slag tot een kettingreactie leiden met rampzalige gevolgen.
Het Verre Oosten beleeft momenteel een soort economische wonder
naast toenemende politieke onzekerheid. Waar mogelijk draagt zelfs
de Aziatische economische groei bij aan deze onzekerheid, omdat de
welvaart de politieke zwakheden van de regio bedekt, vooral omdat het
de nationale ambities versterkt en sociale verwachtingen verhoogt. Dat
het Aziatische economische wonder in de geschiedenis van de
mensheid zijn gelijke niet kent, spreekt voor zich. Zelfs een paar
eenvoudige statistische gegevens maken dit overduidelijk. Minder dan
vier decennia was Oost-Azië (inclusief Japan) goed voor ongeveer 4%
van het BBP van de wereld, terwijl Noord-Amerika met ongeveer 35 tot

40 % aan de top stond; Halverwege de jaren negentig, zijn beide regio's
bijna gelijk komen te liggen (ongeveer 25 %). Ook historisch ongekend
is de groei in Azië. Economen hebben erop gewezen dat het Verenigd
Koninkrijk in de vroege stadia van de industrialisatie meer dan vijftig jaar
en de VS krap vijftig jaar nodig hadden om hun productie per hoofd van
de bevolking te verdubbelen, terwijl China en Zuid-Korea dit in ongeveer
tien jaar presteerden.
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Als het tot stevige turbulentie in de regio komt, zal Azië waarschijnlijk
binnen een kwart eeuw met zijn bruto nationaal product in zowel NoordAmerika en Europa inhalen. Echter, Azië is niet alleen het economisch
zwaartepunt van de wereld aan het worden, het kan ook een politieke
kruitvat blijken te zijn. Hoewel het de economische groei in Europa
overtreft, staat het met zijn politieke ontwikkeling nog in de
kinderschoenen. Het ontbreekt hen aan structuren voor multilaterale
samenwerking die het politieke landschap van Europa bestempelen en
de territoriale-, etnische- en nationale conflicten, die er altijd zijn
geweest, verzwakken, dempen en indammen. Er is in Azië niets met de
Europese Unie of de NATO vergelijkbaar (1997). Geen van de drie
regionale verbanden -ASEAN (Vereniging van Zuidoost Aziatische
landen), ARF (Aziatisch Regionaal Forum, veiligheidsbeleid-forum van
de ASEAN-landen) en de APEC (Groep voor economische
samenwerking in de regio Azië-Stille Oceaan) - komen overeen met het
web van multilaterale en regionale relaties tussen de landen van
Europa. Integendeel: Als geen ander deel van de wereld is Azië thans
een broeinest voor tot voor kort sluimerend nationalisme. Aangewakkerd
door de plotselinge toegang tot de massamedia, worden ze gevoed door
de groeiende sociale verwachtingen, die wederom de economische
welvaart en zichtbaar groeiende kloof tussen arm en rijk naar voren
hebben gebracht. Bevolkingsexplosie en voortschrijdende
verstedelijking maken het makkelijker om mensen te mobiliseren. De
dramatische stijging in de Aziatische wapenpotentieel maakt deze
situatie nog meer bedreigender.
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Volgens de bevindingen van het Internationale Instituut voor
Strategische Studies was de regio in 1995 de grootste wapenimporteur
in de wereld en overtrof Europa en het Midden-Oosten. Kortom, OostAzië zindert van dadendrang en energie die tot nog toe door het snelle
tempo van de regionale economische groei in vreedzame banen geleid
is. Maar deze veiligheidsklep kan op een dag verzaken als de politieke

passies de overhand krijgen. En er zijn aanleidingen genoeg gezien het
aantal onopgeloste problemen en omstreden kwesties die een uitkomst
zijn voor demagogen en daarmee potentieel zeer explosief zijn:
• Het Chinese ongenoegen met de speciale status van Taiwan ~
groeit naarmate het zelf machtiger wordt en het welvarende
Taiwan begint te flirten naar de officiële status van een soeverein
land.
• De Paracel- en Spratly-eilanden in de Zuid-Chinese Zee bergen
het risico dat het vanwege de vraag naar de toegang naar de
waardevolle bronnen van olie op de zeebodem tot een botsing
tussen China en diverse Zuidoost-Aziatische landen kan leiden,
met name omdat China de Zuid-Chinese Zee als zijn legitieme
nationale erfenis claimt.
• Op de Senkaku-eilanden, maken zowel Japan en China aanspraak
(hiermee is de rivaal Taiwan het met China eens), en de
eeuwenoude rivaliteit tussen Japan en China voor de regionale
suprematie geeft dit geschil ook een symbolische betekenis.
• De verdeling van Korea en de inherente instabiliteit in Noord-Korea
- die door het streven naar het bezit van kernwapen door NoordKorea - nog gevaarlijker wordt, houdt het risico in van een
plotselinge explosie die het schiereiland in een oorlog kan storten,
die op zijn beurt de Verenigde Staten erbij zal betrekken en indirect
van invloed op Japan zal zijn.
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•
•

De Vraag van de zuidelijke Koerilen-eilanden, door de Sovjet-Unie
in 1945 ingelijfd, verlammen en vergiftigen blijvend de RussischJapanse relatie.
Andere latente conflicten met een territoriaal- e/o etnisch karakter
hebben te maken met de Russisch-Chinese, Chinees-Vietnamese,
Japans-Koreaanse en Chinees-Indische grensgeschillen, alsmede
mogelijke etnische onrust in de provincie Xin-Jiang en ChineesIndische geschillen over oceanische grenslijnen (zie kaart pagina
225) ,

Daarbij komt de onevenwichtige machtsverdeling in de regio. China zet
met zijn nucleaire arsenaal en zijn grote leger duidelijk de dominante
militaire macht neer (zie kaart hieronder). De Chinese marine heeft
reeds een strategie van "zee gebaseerde defensie" en streeft binnen de
komende 15 jaar een oceaan-potentieel voor de "effectieve controle van
de wateren binnen het eerste eiland keten" na (dat betekent de Straat
van Taiwan en de Zuid-Chinese Zee). Hoewel ook Japan haar militaire

slagkracht versterkt, wiens kwaliteit in de regio naar zijn gelijke zoekt.
Op dit moment echter, zijn de Japanse strijdkrachten geen instrument
van de buitenlandse politiek van het eilandenrijk en worden ze meestal
als verlengde arm van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in het
Verre Oosten beschouwd. Het sterkere gewicht dat China intussen in de
internationale arena geniet, heeft inmiddels haar zuidoostelijke buren tot
een grotere dienstbaarheid tegenover de Chinese buren bewogen.

225 Het Verre Oosten anker

Het is opmerkelijk dat tijdens de mini-crisis rond Taiwan in het begin van
1996 (waarin China een aantal dreigende militaire manoeuvres
uitvoerde en de lucht- en zeewegen afgrendelde en daarmee een
demonstratief bevel voor verdere vlootuitbreiding van de VS in het leven
riep), de Thaise Minister van Buitenlandse Zaken zich haastte om te
verklaren dat zo'n blokkade heel normaal was, zijn Indonesische collega
beweerde dat het een puur Chinese aangelegenheid is, terwijl de

Filippijnen en Maleisië een politiek van neutraliteit in dit geschil bepleitte.
Het niet-bestaande machtsevenwicht in de regio heeft Australië en
Indonesië - die met veel wantrouwen tegenover elkaar stonden onlangs verleidt tot een steeds nauwere militaire samenwerking. Beide
landen maken geen geheim van hun bezorgdheid over de vooruitzichten
t.a.v. China op de lange termijn in de regio en het uithoudingsvermogen
van de Verenigde Staten als zekerheidsgarantie.
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Aziatische legersterktes
Actieve
sterkte
China
Pakistan
India
Thailand

3.030.000
577.000
1.100.000
295.000

Pantservoertuigen

(x)

9.400 500

Mil.vliegtuigen

(x)

5.224 124

Marinevaartuigen

(x)

Duikboten

(x)

57 40

53 7

1.890 40

336 160

11 8

6 6

3.500 2.700

700 374

21 14

18 12

633 313

74 18

14 6

0 0

143 6

0 0

0 0

Singapore

55.500

350 0

Nrd-Korea

112.700

4.200 2.225

730 136

3 0

23 0

Zuid-Korea

633.000

1.860 450

334 48

17 9

3 3

Japan

237.700

1.200 929

324 231

62 40

17 17

Taiwan*

442.000

1.400 0

460 10

38 11

4 2

Vietnam

857.000

1.900 400

240 0

7 5

0 0

Maleisië**

114.000

26 26

50 0

2 0

0 0

Filipijnen

106.500

41 0

7 0

1 0

0 0

Indonesië

270.900

235 110

54 12

17 4

2 2

(Getallen in kolom (X) hebben betrekking op technologische
hoogwaardige systemen van de midden-60er jaren)
* Taiwan heeft 150 F16, 60 Mirage en 130 andere
jachtbommenwerpers besteld en bouwt met der tijd aan meerdere
oorlogsbodems
** Maleisië koopt 8 F18 en waarschijnlijk 18 MIG-29
gevechtsvliegtuigen
Bron: "General Accounting Office-bericht", Uitwerking van China's
militaire modernisering in de Indische Oceaan-regio, juni 1995
Deze zorg heeft ook Singapore bewogen een nauwere samenwerking
op veiligheidsgebied met de genoemde naties te verkennen. Inderdaad
stellen strategen in de hele regio nu de centrale, maar nog steeds
onbeantwoorde vraag: "Hoe lang kunnen 100.000 Amerikaanse
militairen de vrede in de meest bevolkte en nu bijna de hoogste
bewapende regio in de wereld nog steeds veiligstellen? En hoelang
zullen ze blijven? In deze explosieve atmosfeer van altijd uitgesproken
nationalisme, snel groeiende bevolking, toenemende welvaart,

exploderende verwachtingen en overlappend streven naar macht spelen
zich diep ingrijpende veranderingen af in het geopolitieke landschap van
Oost-Azië:
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•

China is een opkomende en binnenkort misschien een dominante
macht, ongeacht wat zijn bedoelingen in detail er uitzien.
• De rol van Amerika als een veiligheidsgarantie krijgt een steeds
grotere afhankelijkheid van de samenwerking met Japan.
• Japan is op zoek naar een duidelijke en autonome rol in de
wereldpolitiek.
• Rusland heeft veel van haar invloed verloren, terwijl de vroegere
door de Sovjetunie gedomineerde tegenstand thans een
internationale wedstrijd is geworden.
Deze verwerpingen geven beide centrale problemen, die in het begin
van dit hoofdstuk werden gepresenteerd, extra gewicht.
China:
Een regionale, maar geen wereldmacht
China kan terugkijken op een grote geschiedenis. Het huidige sterke
nationale gevoel van het Chinese volk is alleen in zijn sociale verdeling
nieuw, want nog nooit eerder identificeerden zich zo veel Chinezen, ook
emotioneel, met hun staat en het lot van hun land. Anders dan in het
begin van deze (20ste) eeuw, waar vooral studenten pleiten voor een
politieke nationalisme en daarmee voor de Kuomintang en de
Communistische Partij van China de weg van het Chinees nationalisme
vrijmaakte is uitgegroeid tot een massa-fenomeen en bepaalt het
bewustzijn van de meest bevolkte staat in de wereld.
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Dit besef heeft diepe historische wortels. Vanwege de nationale
geschiedenis neigen de Chinese leiders er toe om China voor het
natuurlijke middelpunt van de wereld aan te zien. Nu betekent het
Chinese woord voor China - Chungkuo of "Rijk van het Midden 'enerzijds, het idee van de centrale rol van China in de wereld van zaken
en bevestigt anderzijds, het belang van de nationale eenheid. Het begrip
houdt tevens in dat de invloed van één machtscentrum uitgaat en in
hiërarchische gradaties de randzones detecteert; China verwacht dan
ook als het centrum van zijn buren achting en respect. Sinds
ondenkbare tijden is China met zijn enorme bevolking een
onafhankelijke en trotse beschaving van een heel bijzondere aard

geweest. Deze beschaving is sterk ontwikkeld op alle gebieden: in de
filosofie, cultuur, kunst, sociale vaardigheden, technisch vernuft en
politieke macht. De Chinezen herinneren zich daaraan dat China tot het
begin van de 17e eeuw de hoogste productiviteit in de landbouw en
industriële innovatie en de hoogste levensstandaard ter wereld had.
Maar in tegenstelling tot de Europese en de islamitische beschaving,
waarvan ongeveer 75 staten naar voren zijn getreden, is China in haar
geschiedenis bijna altijd de enige staat gebleven die al ten tijde van de
Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring meer dan 200 miljoen
inwoners telden en hun weverijen de leiders in de wereld waren. In die
zin is China's neergang - de deemoediging van de afgelopen 150 jaar een dwaling, een ontheiliging van een bijzonder niveau, en een
persoonlijke belediging voor elke Chinees.
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Ze moet worden terugbetaald, en degenen die deze misdaad hebben
begaan, moet goed worden gestraft. Het waren, in verschillende mate,
vier grootmachten, t.w.: het Verenigd Koninkrijk, Japan, Rusland en
Amerika - het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de Opiumoorlog en de
daaruit voortvloeiende beschamende vernedering van China; Japan
vanwege de roofzuchtige oorlogen in de afgelopen honderd jaar, die de
Chinese bevolking verschrikkelijk (en tot op heden on-verzoend) leed
aandeed; Rusland vanwege de voortdurende aanvallen op Chinees
grondgebied in het noorden en Stalin die de Chinese eigenwaarde
vertrapte; en tenslotte Amerika, die China's buitenlands politieke
inspanningen in de weg staat met zijn militaire aanwezigheid in Azië die
tot steun van Japan dient. Twee van de vier machten zijn al gestraft
door de geschiedenis in het zicht van China. Groot-Brittannië is niet
langer een wereldrijk, en met het ophalen van de Union Jack uit Hong
Kong is dit bijzonder pijnlijke hoofdstuk voor eens en voor altijd
beëindigd. Rusland moest in zijn positie, zijn prestige en het
grondgebied inderdaad zware verliezen lijden, maar toch blijft de directe
buur. Maar de meest ernstige problemen voor China zijn de relaties met
Amerika en Japan. Welke rol het zal spelen in de regio en in de wereld,
hangt grotendeels af van de vorm van deze relatie. Op de eerste plaats
komt het er op aan hoe China zich ontwikkelt, hoe machtig het
uiteindelijk op economisch en militair gebied wordt. Daarom zijn over de
voorspellingen wat betreft China, een aantal grote onzekerheden die
onder enig voorbehoud over het algemeen veelbelovend zijn.

230 Het Grote Schaakbord

Zowel vanwege de groei van de Chinese economie als ook het volume
van de buitenlandse investeringen - met beiden beweegt China zich
hoog op de internationale schaal - kan men thans (1997) voorspellen
dat China zich binnen, ruw geschat, de volgende twee decennia tot een
wereldmacht zal stijgen, en op één lijn komt met de Verenigde Staten en
Europa (voorop gezet dat het daar tot een uitbreiding en eenwording
komt). Tot die tijd kan China een bruto binnenlands product bereiken dat
Japan aanzienlijk overtreft. De Russische overtreft het al aanzienlijk.
Gezien deze economische dynamiek kan China zich een militaire macht
veroorloven die al zijn buren kan intimideren, misschien zelfs ook
tegenstanders van de Chinese ambitie die geografisch verder weg
liggen. Met de inlijving van Hong Kong en Macao en misschien ook door
een uiteindelijke daaruit voortvloeiende politieke ondergeschiktheid van
Taiwan zal er een Groot-China ontstaan dat niet alleen het Verre
Oosten domineert, maar ook een wereldmacht van de eerste orde is. In
ieder geval herbergt elke prognose een onvermijdelijke opleving van
"Het rijk van het Midden" bepaalde misvattingen die duidelijk te maken
heeft met het rotsvaste vertrouwen in de statistische voorspellingen.
Juist met deze drogreden vielen onlangs degenen, die voorspelde dat
Japan de VS zou inhalen als grootste economische macht ter wereld en
onvermijdelijk zal stijgen naar nieuwe superstaat, door de mand. Deze
zienswijze hield noch rekening met de kwetsbaarheid van de Japanse
economie noch met het probleem van de politieke discontinuïteit - en
dezelfde fout maken zij die de onvermijdelijke opkomst van China als
wereldmacht verkondigen en dit vrezen. Allereerst is het verre van zeker
of China haar explosieve groei in de komende twee decennia (1997 2017) kan handhaven. Een economische vertraging laat zich niet
uitsluiten, en dat alleen al trekt de gangbare voorspelling in twijfel.
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Om zulke groeicijfers over een lange periode van tijd te handhaven, zou
een ongewoon gelukkige samenloop van gunstige omstandigheden
vereisen, zoals dat er een succesvol bestuur zit, vrede in het land blijft,
er sociale discipline heerst, een hoge groei en veel besparingen, een
aanhoudend sterke instroom van buitenlandse investeringen en de
regionale stabiliteit. Een aanhoudende verbinding van deze positieve
factoren is meer dan twijfelachtig. Hiervoor zal China's enorme
economische groei politieke bijwerkingen moet oplossen die haar
vrijheid van handelen beknot. Het energieverbruik van het land neemt
nu in die mate toe dat het de binnenlandse productie veruit overschrijdt.
Deze kloof tussen vraag en aanbod zal zeker groter worden, vooral als
China's groei zo groot blijft. Hetzelfde geldt voor de voedselsituatie. Ook

als de demografische groei zich nu een beetje vertraagd, groeit de
Chinese bevolking gestaag, zodat de invoer van levensmiddelen voor
menselijke welzijn en politieke stabiliteit steeds belangrijker worden. De
afhankelijkheid van de invoer zal niet alleen gevolgen hebben voor
China's financiën als gevolg van de hogere kosten, ze maken het land
ook weerloos tegen externe druk. Militair gezien, zou China zich deels
kunnen kwalificeren als een wereldmacht omdat de zuivere omvang van
zijn economie en hun hoge groeicijfers die de heersers voor de
mogelijkheid plaatsen, een aanzienlijk deel van het bruto nationaal
product voor een belangrijke uitbreiding en modernisering van de
strijdkrachten te reserveren, met inbegrip van de toename van haar
arsenaal aan strategische kernwapens. Als hierin overdreven wordt (en,
naar schattingen van de westerse kringen verzwolgen de militaire
uitgaven in het midden van de jaren negentig, ongeveer 20 procent van
China's bruto nationaal product), kan dit de zelfde negatieve uitwerking
op de lange termijn hebben op de economische ontwikkeling van China,
zoals de nederlaag van de Sovjet-Unie in de wapenwedloop met
Amerika op de Sovjet-economie had.
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Bovendien zouden meer Chinese defensie-inspanningen zeer
waarschijnlijk het zelfde bij Japan uitlokken, waardoor de politieke
voordelen van de groeiende militaire kracht van China deels teniet
gedaan zullen worden. En we moeten niet vergeten dat het China is,
afgezien van zijn nucleaire wapens, die het waarschijnlijk in de nabije
toekomst aan de nodige middelen zal ontbreken om zich buiten de regio
zich te laten gelden als een militaire macht. Ook binnen China kunnen
de spanningen escaleren omdat de hoogst versnelde, door
ongebreidelde uitbuiting van de marginale opbrengsten gedreven,
economische groei onvermijdelijk tot een sociale scheefgroei leidt. De
zuidelijke en oostelijke kuststrook waren net als de belangrijkste
stedelijke gebieden - die voor buitenlandse investeringen en de
overzeese handel toegankelijker zijn - tot nu toe de belangrijkste
begunstigden van de indrukwekkende economische groei. Daarentegen
blijven de landelijke gebieden in het binnenland en sommige afgelegen
gebieden ver achter (meer dan 100 miljoen werkelozen onder de
plattelandsbevolking). Het ongenoegen over de regionale verschillen en
woede over sociale ongelijkheid kunnen escaleren. China's snelle groei
vergroot de kloof in de verdeling van de rijkdom. Eens zullen deze
spanningen, die invloed hebben op de politieke stabiliteit van het land,
toenemen. Hetzij omdat de overheid zou kunnen proberen deze

verschillen te beperken of er gaat van onderaf een maatschappelijke
onvrede ontstaan.
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De tweede reden tot voorzichtig scepsis tegenover de wijd verbreide
prognoses, die China binnen de komende kwart eeuw tot een
dominante kracht in de wereld zien stijgen, is de toekomst van de
Chinese politiek. Het dynamische karakter van de fundamentele
economische veranderingen in China, met inbegrip van haar openheid
naar de rest van de wereld, is op de lange termijn niet verenigbaar met
een relatief gesloten- en starre bureaucratische communistische
dictatuur. In het communisme, wat deze dictatuur verkondigt, gaat het
minder om ideologische persoonlijke inzet dan om de persoonlijke
belangen in de partij-bureaucratie. De organisatiestructuur van het
Chinese politiek leiderschap is nog steeds een gesloten, starre,
gedisciplineerde, door intolerantie en mening-monopolie gekenmerkte
hiërarchie die nog steeds op rituele wijze hun loyaliteit als een dogma
verkondigen en die hun macht zal rechtvaardigen, maar dezelfde elite
niet meer in het maatschappelijke leven vervuld. Als het Chinese beleid
zich niet langzaam begint aan te passen aan de sociale behoeften van
de Chinese economie en de sociale werkelijkheid zullen deze beide
kanten uiteindelijk frontaal met elkaar in botsing komen. Een
democratisering laat zich op den duur niet langer tegenhouden, tenzij
China plotseling hetzelfde besluit neemt die het in 1474 heeft genomen:
Afsluiten van de buitenwereld, zoals het huidige (1997) Noord-Korea.
Daarvoor moet China meer dan 70 000 studenten die momenteel in
Amerika studeren terugroepen, buitenlandse zakenlieden het land
uitzetten, zijn computer uitzetten en van miljoenen Chinese huizen
schotelantennes verwijderen. Het zou een daad van waanzin zijn, die
vergelijkbaar is met de Culturele Revolutie. Voor een tijdje kan
misschien een dogmatische vleugel van de heersende klasse, van de
steeds zwakker wordende Communistische Partij proberen de
binnenlandse machtsstrijd Noord-Korea te imiteren, maar dat zou in het
beste geval een korte episode zijn.
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Hoogstwaarschijnlijk, zou een dergelijke poging tot economische
stagnatie en leiden en een politieke explosie veroorzaken. Een vrijwillige
isolatie zal in ieder geval het einde van elke serieuze Chinese
aanspraak op regionale hegemonie betekenen, laat staan op een
leidende rol in de internationale machtsstructuur. Bovendien, hangt voor
het land te veel van de toegang tot de wereld af en deze wereld verschilt

te veel van die van 1474 om effectief buitengesloten te kunnen blijven.
Daarom is er voor een verdere openstelling van China aan de wereld
geen praktisch en economisch levensvatbaar en politiek haalbaar
alternatief. De vraag naar democratisering zal de Chinese leiders niet
loslaten. Ze kan zich noch haar eigen noch haar bondgenoten laten
ontsnappen aan de gelieerde kwestie van mensenrechten. Daarom zal
de toekomstige vooruitgang van China evenals zijn opkomst als
grootmacht in grote mate afhangen van hoe behendig zijn heersende
elite zorgt voor de overdracht van de macht, van de huidige heersergeneratie op een jonger team, en zal omgaan met de groeiende
spanningen tussen de economische en politieke structuren van het land.
Misschien lukt het de Chinese leiders een langzame en evolutionaire
overgang door te voeren naar een autoriteit met beperkt stemrecht,
waarin een politieke participatie van de bevolking op een lager niveau
aanvaard wordt. Daarna kan het zich in de richting van een echt meerpartijen-systeem bewegen, die een grotere nadruk legt op het begin van
een constitutionele regering. Een dergelijke gecontroleerde overgang
beantwoordt meer aan de behoeften van een steeds meer open
dynamische economie van het land dan het vasthouden aan het
machtsmonopolie door één partij.
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Zo'n gecontroleerde democratisering vereist van politieke leiding van
China buitengewone vaardigheden, een door gezond verstand geleid
pragmatisme: Ze moet een relatieve geslotenheid behouden en bereid
zijn iets van hun machtsmonopolie op te geven (en hun persoonlijke
privileges) - terwijl de bevolking in dit geheel geduld op moet brengen en
geen al te hoge eisen stelt. Deze samenloop van gelukkige
omstandigheden zal zich waarschijnlijk niet zo gemakkelijk voordoen.
De ervaring leert dat de druk van onderuit, van degenen die zich
economisch uitgebuit voelen (de nieuwe stedelijke arbeidersklasse en
de armen op het platteland) of politiek onderdrukt (intellectuelen en
studenten) worden, meestal sterker is dan de bereidheid van de
heersers hieraan toe te geven. Ergens zullen waarschijnlijk de politieke
dissidenten en de sociale ontevredenen zich verenigen om samen op te
komen voor meer democratie en vrijheid. En respect zullen eisen voor
de mensenrechten. In 1989 op het Plein van de hemelse Vrede was dat
niet het geval, maar de volgende keer kan het heel goed wel gebeuren.
Bijgevolg dat China voor een periode van politieke onrust waarschijnlijk
niet gespaard zal blijven. Gezien de grootte van het land, de groeiende
regionale verschillen en de erfenis van vijftig jaar leerstellige dictatuur
kunnen de politieke leiders ten val te brengen, en de economie in een

ernstige crisis storten. Daarmee lijken zelfs de Chinese leiders rekening
te houden. Zo voorspellen interne onderzoeken van de Communistische
Partij van begin jaren 90 een potentieel van ernstige politieke onrust (23)

(23) De "Official Document Anticipates Disorder During the Post-Deng Period", Hong Kong, 1 februari 1995
geeft een gedetailleerde samenvatting van 2 analyses die partijleiding voorbereidde op verschillende vormen
van politieke onrust. Een westerse zienswijze ziet in Richard Baum, "China After Deng: Ten Scenarios in
Search of Reality" China Quarterly (Maart 1996)
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Sommige deskundigen voorspellen zelfs dat China in de nasleep van
haar geschiedenis in een cyclus van interne versplintering terecht zou
kunnen komen; waarmee de opmars naar de wereldmacht ten einde is
gekomen. In ieder geval verminderen de sterke invloed van het
nationalisme en het moderne communicatie-systeem, die beiden in het
voordeel werken voor de Chinese staat, de kans dat het tot zo'n extreme
situatie komt. Ten slotte is er nog een derde reden, waarom men het
vooruitzicht dat China in de komende twintig jaar naar een echte
grootmacht en - in de ogen van sommige Amerikanen zelfs een
bedreigende - wereldmacht zal groeien, met scepsis bekeken moet
worden. Zelfs als China bespaard wordt voor een ernstige politieke
crises en zelfs als het haar uitzonderlijk hoge groeicijfers meer dan een
kwart eeuw kan behouden - beiden zijn nog steeds de vraag - blijft het
nog steeds een relatief arm land. Zelfs bij een 3 keer hoger bruto
nationaal product zal de Chinese bevolking in de "inkomen-per-hoofdranking" van landen nog steeds een lage plaats bezetten, om maar te
zwijgen over de werkelijke armoede van een aanzienlijk deel van de
Chinese bevolking. (24) Het aantal telefoonlijnen, auto's en computers,
om de consumptiegoederen niet te noemen, is naar internationale
normen heel laag. Conclusie: Zelfs in het jaar 2020 en zelfs onder
optimale omstandigheden, is het zeer onwaarschijnlijk dat China in de
voor een wereldmacht maatgevende normen de concurrentiestrijd aan
kan. Niettemin is China goed op weg om de dominante regionale macht
in Oost-Azië.
(24) In een meer optimistische rapport, dat werd gepubliceerd in 1996 door het Chinese Institute for
Quantitative Economic and Technological Studies is uitgegeven zal het Chinese inkomen-per-hoofd van de
bevolking in 2010 naar schatting ongeveer $ 735,- zijn en dus minder dan $ 30 hoger liggen dan de definitie
die de Wereldbank in hun definitie voor landen met een laag inkomen als basis heeft neergelegd.
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Geopolitiek gezien overheerst het al het vasteland. Op militair en
economisch gebied stelt het haar directe buren, met uitzondering van
India, duidelijk in de schaduw. Het is dan ook logisch dat China geheel
in lijn met zijn historische, geografische en economische projecten,
steeds meer de overhand krijgt op regionaal niveau. Chinese studenten
die zich bezighouden met de geschiedenis van hun land, weten dat de

macht van China in het jaar 1840 van heel Zuidoost-Azië tot aan de
Straat van Malakka strekte, inclusief Birma, delen van het huidige
Bangladesh evenals Nepal, gebieden van het huidige Kazachstan, het
gehele Mongolië en de huidige Verre- Oosten-provincie van Rusland ten
noorden van de Argoen-monding (zie fig. Kaart pagina 31). Deze
gebieden stonden onder ofwel een vorm van Chinese controle of waren
vazalstaten van China. Tussen 1885 en 1895 verdrongen de Britten en
de Fransen in hun zoektocht naar koloniale expansie de Chinezen uit
Zuidoost-Azië, terwijl twee door de Russen opgedrongen verdragen in
de jaren 1858 en 1864 de territoriale verliezen in het noordoosten en
noordwesten als gevolg hadden. In aansluiting op de Chinees-Japanse
oorlog in 1895 China verloor het ook nog Taiwan. Men kan bijna met
zekerheid aannemen dat de Chinezen door hun geschiedenis en
geografie steeds meer een emotioneel geladen aandrang hebben naar
de hereniging van Taiwan met het vasteland. Bovendien is het
waarschijnlijk dat een machtig ontluikend China, nadat het Hong Kong
economisch geïntegreerd en politiek verwerkt heeft in het eerste
decennium van de volgende (21ste) eeuw zijn belangrijkste focus richt
op dit doel.
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Misschien kan een vreedzame hereniging - onder de formule van "één
natie, verschillende politieke systemen", een variant van de in 1984
gekenmerkte slogans van Deng Xiaoping : " Eén land, twee systemen "
in Taiwan en de VS gehoor en goedkeuring vinden, op voorwaarde dat
China zijn economische ontwikkeling met succes voortzet en belangrijke
democratische hervormingen doorvoert. Anders zal waarschijnlijk niet
één keer een regionaal dominant China zijn wil militair kunnen
doordrukken, zeker niet in het zicht van de Amerikaanse oppositie. In dit
geval zal de kwestie-Taiwan het Chinese nationalisme een enorme
boost geven, terwijl het de Amerikaans-Chinese relatie enorm belast.
Geopolitieke overwegingen staan ook achter het belang van China om
een alliantie met Pakistan aan te gaan en om een militaire
aanwezigheid in Birma te hebben. In beide gevallen heet dit
geostrategische doel India. Een nauwe militaire samenwerking met
Pakistan brengt het veiligheidsbeleid van India in grotere verlegenheid
en voorkomt dat het zich als een regionale hegemonie in Zuid-Azië
neerzet met China als rivaal. Door de militaire samenwerking met Birma
voorziet China zich van toegang tot marine-faciliteiten aan de kust van
de eilanden van Birma in de Indische Oceaan, wat een andere
strategisch drukmiddel in Zuidoost-Azië in het algemeen, en de Straat
van Malakka in het bijzonder inhoudt. En als China de Straat van

Malakka en de geostrategische scharnierpunt van Singapore in de
handen zou krijgen, zou het Japanse toegang tot de olievoorraden in het
Midden-Oosten en Europese markten controleren. Het belang van
China in Korea, heeft naast geografische- ook historische redenen. Een
herenigd Korea als een verlengstuk van de Amerikaanse invloed (en
indirect ook de Japanse) zal ooit onverdraaglijk voor China zijn.
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China zal er tenminste erop staan dat een herenigd Korea een neutrale
bufferstaat wordt tussen China en Japan en er ook op kan rekenen dat
Korea op grond van zijn traditionele vijandschap tegen Japan zich aan
de Chinese kant zal scharen. Voorlopig komt een verdeeld Korea voor
China het beste uit, en zal dus waarschijnlijk voor het voortbestaan van
het Noord-Koreaanse regime instaan. Niet in de laatste plaats bepalen
natuurlijk economische overwegingen de stootrichting van de Chinese
inspanningen in de regio. Zo heeft b.v. China op grond van haar snel
stijgende energiebehoefte reeds zijn recht op inspraak bij ieder
regionaal gebruik van de olievoorraden in de Zuid-Chinese Zee
doorgedrukt. Om dezelfde reden toont China nu een groeiende
belangstelling voor de onafhankelijkheid van de aan grondstoffen rijke
Centraal-Aziatische staten. In april 1996 ondertekende China, Rusland,
Kazachstan, Kirgizië en Tadzjikistan een gezamenlijke grens en
veiligheidsovereenkomsten; en tijdens het bezoek van president Jian
Zemin in Kazachstan in juli van hetzelfde jaar, zou van de Chinese kant
voor de inspanningen van Kazachstan om zijn onafhankelijkheid,
soevereiniteit en territoriale integriteit te verdedigen, ondersteuning zijn
toegezegd. Van wat er tot nu toe is gezegd, is het duidelijk dat China in
de toekomst zich in toenemende mate zal richten op de geopolitiek van
Centraal-Azië. De geschiedenis en economie zijn er gezamenlijk voor
verantwoordelijk dat een regionaal machtig China steeds meer
geïnteresseerd raakt in het Russische Verre Oosten. Voor het eerst
sinds China en Rusland een grens officieel met elkaar delen, is China
economisch het meest dynamisch en politiek de sterkste partij. Intussen
heeft de kolonie van Chinese immigranten en handelaren die op
Russisch grondgebied wonen, significante proporties aangenomen, en
China zet zich steeds meer energieker in voor een Noordoostelijke
Aziatische economische samenwerking, die zich uitstrekt tot in Japan en
Korea. Bij deze samenwerking heeft Rusland nu meer de slechtere
kaarten, terwijl de verre oostelijke provincie in economisch opzicht in
toenemende mate op de nauwe banden met het Chinese Mantsjoerije is
aangewezen.
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Vergelijkbare economische krachten zijn er ook in de betrekkingen
tussen China en Mongolië aan het werk, die geen Russische
schatplichtige meer is en wiens formele onafhankelijkheid door China
met tegenzin erkend wordt. Een regionale invloedssfeer van China is in
opmars. Men moet het begrip invloedssfeer niet verwarren met
schatplichtige en met een zone van politieke overheersing, zoals de
voormalige Sovjet-Unie dat in Oost-Europa uitoefende. Het is sociaaleconomisch meer poreus en toont zich in de politieke sfeer minder
uitgesproken in een monopolie van de staat. Toch ontstaat er een
geografisch gebied waarin de afzonderlijke staten bij het bepalen van
hun politiek op het gebied van de belangen, standpunten en te
verwachten reacties van de regionale macht met bijzondere aandacht
volgen. Kortom, een Chinese invloedssfeer - misschien een is sfeer van
"aandacht voor de Chinese belangen" een meer geschikte formulering laat zich daardoor karakteriseren, dat de eerste vraag die men zich in de
verschillende hoofdsteden bij een opkomende probleem stelt is: "Wat
zegt Peking daarover ?" De volgende kaart (pagina 242) toont het
invloedsgebied dat een in de regio dominant China de komende kwart
eeuw kan claimen en geeft ook de mogelijke invloedssfeer van
wereldmacht China weer, dat het in dat geval - alle genoemde interne
en externe problemen ten spijt - daadwerkelijk een eenheid zal worden.
Een in de regio dominant Groot-China, wat de politieke ondersteuning
van zijn steenrijke en economisch machtige diaspora in Singapore,
Bangkok, Kuala Lumpur, Manilla en Jakarta, om maar over Taiwan en
Hong Kong te zwijgen, zou winnen ( voor enkele verrassende gegevens
zie voetnoot 25) en zowel naar Centraal-Azië als ook in het Verre
Oosten van Rusland zou doordringen geeft de reikwijdte weer van de
uitbreiding van het Chinese Keizerrijk voor de aanvang van zijn verval,
waarbij het door middel van een alliantie met Pakistan zijn geopolitieke
invloed zone zelfs zou kunnen uitbreiden.
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Hoe meer China aan macht en prestige wint, des te verder zullen
waarschijnlijk de talrijke buitenlandse pogingen van Peking reiken om
een krachtige voorhoede te vormen van een China dat op weg is een
grootmacht te worden. De Zuidoost-Aziatische staten kunnen het waar
mogelijk voor wijzer houden om de politieke gevoeligheden van China
en economische belangen in de gaten te houden - en doen dit al in
toenemende mate.(26) Ook beschouwen de nieuwe Centraal-Aziatische
landen China meer en meer als een macht die in hen, als onafhankelijke
bufferstaten tussen China en Rusland, een oprechte interesse heeft.

(25) Volgens Yazhou Zhoukan (Asiaweek) van 25 september 1994, bedroeg het kapitaal van de top 500
Chinese bedrijven in Zuidoost-Azië in het totaal ongeveer 540 miljard dollar. Andere schattingen liggen nog
hoger: In hun uitgave van november / december 1996 meldde de International Economy dat het jaarinkomen
van de 50 miljoen in buitenland wonende Chinezen ongeveer de bovengenoemde som bereikt en komt dus
bijna overeen met het bruto nationaal product van het Chinese vasteland. De buiten China woonachtige
Chinezen hebben bijna 90% van de Indonesische economie, 75% van Thaise, 50-60% van de Maleisische
en van Taiwan, Hong Kong en Singapore de gehele economie onder haar controle. Uit bezorgdheid over
deze situatie zag de Indonesische ambassadeur in Japan zich genoodzaakt om in het openbaar tegen een
"economisch ingrijpen van China in de regio" te waarschuwen, wat niet alleen profijtelijk was voor een de
betreffende Chinezen, maar ook kan leiden tot een "marionetten regeringen" onder auspiciën van China ,
(Saydiman Suryohadiprojo, "How to Deal with China and Taiwan", Asahi Shimbun Tokio), 23 September
1996.
(26) Symptomatisch hiervoor was een in de Engelstalige krant The Nation van Bangkok (31 maart 1997)
gepubliceerd rapport over het bezoek van de Thaise premier Chavalit Yongchaiyudh in Peking. Als doel van
het bezoek werd het opzetten van een vaste strategische alliantie met "Groot China" genoemd. De Thaise
leiding zou "China als een supermacht zien die een mondiale rol heeft" erkend hebben en moet als "een
brug tussen China en de ASEAN" dienen. Singapore is zelfs verder gegaan in zijn demonstratieve alliantie
met China.
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De invloedssfeer van een wereldmacht China zal waarschijnlijk
wezenlijk dieper naar het zuiden uitpuilen, zodat zowel Indonesië als de
Filipijnen er zich op moeten instellen dat de Chinese vloot de ZuidChinese Zee domineert. Een dergelijke China kan veel meer er toe
worden verleid om d.m.v. geweld het Taiwan-probleem op te lossen,
ongeacht de houding van Amerika. In het Westen kon Oezbekistan, dwz
de Centraal-Aziatische staat, die zich tegen Russische inbreuken op
hun vroegere rijksgebied tot het uiterste heeft verzet, voor een alliantie
met China in aanmerking komen, hetzelfde geldt voor Turkmenistan.
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En ook in het etnisch verdeelde, en daardoor kwetsbaar voor etnische
conflicten, Kazachstan kan China zich waar mogelijk sterker laten
gelden. Een China, die een echte, zowel politieke als economische, reus
wordt kan zich bovendien ook openlijk met de interne aangelegenheden
van de verre oostelijke provincie van Rusland inlaten, terwijl zij actief de
eenwording van de Korea's onder Chinese bescherming nastreeft. Maar
zo'n opgeblazen China, zal waarschijnlijk te maken krijgen met een
sterke oppositie van buitenaf. Uit de kaart van pagina 242 blijkt duidelijk
dat in het Westen zowel Rusland als India overtuigende geopolitieke
redenen hebben om gezamenlijk dit gevaar wat van Chana uit gaat af te
weren. De samenwerking tussen hen zal zich waarschijnlijk in de eerste
plaats richten op Centraal-Azië en Pakistan, waar China hun belangen
het meest bedreigt. In het zuiden kwam het heftigste verzet van Vietnam
en uit Indonesië. (waarschijnlijk ondersteund door Australië). In het
Oosten, zou Amerika, waarschijnlijk ondersteund door Japan, elke
poging van China tegemoet treden t.a.v. het winnen van de suprematie
over Korea en het met geweld innemen van Taiwan, vooral omdat een
dergelijke actie de politieke aanwezigheid van de Verenigde Staten in
het Verre Oosten reduceert tot de potentieel onveilige en afgelegen
basis in Japan. Of één van de op de kaart gemarkeerde scenario's
werkelijkheid wordt is niet alleen afhankelijk van de verdere ontwikkeling
van China, maar hangt ook zeer sterk af van de opstelling en de
aanwezigheid van de Verenigde Staten. Blijft Amerika hier afzijdig, dan
wordt het tweede scenario veel meer waarschijnlijker, maar zelfs als het
werkelijkheid zou worden blijft een zekere mate van tegemoetkoming en
zelfbeheersing van de kant van de Verenigde Staten nodig.
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De Chinezen weten dat. Daarom gaat de Chinese politiek primair om de
zorg over de opstelling van Amerika en om het zo belangrijke
Amerikaans-Japanse partnerschap geleidelijk te beïnvloeden en zijn

andere relaties in overeenstemming met deze strategische belangen te
behouden. Het belangrijkste bezwaar van China tegen de Verenigde
Staten richt zich niet zozeer tegen wat zij eigenlijk doen, maar tegen dat
wat de VS op dit moment is en waar ze zijn. In de ogen van China is de
USA momenteel een allesbepalende wereldmacht wiens aanwezigheid
in de regio, gesteund door haar machtspositie in Japan, die de invloed
van China indamt. In de woorden van een analist van de afdeling
Onderzoek van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken: "Het
strategische doel van de VS is om zijn hegemonie over de hele wereld
uit te breiden, en ze kunnen niet accepteren dat een grootmacht in
Europa of Azië ontstaat die hun leidende positie bedreigt."(27) Dus is
Amerika onbedoeld, simpelweg door zijn nationale identiteit en de
geografische ligging, eerder een tegenstander van China in plaats van
een natuurlijke bondgenoot. Dienovereenkomstig is het de taak van de
Chinese politiek - in overeenstemming met het strategisch inzicht van
Sunzi - om de Amerikaanse hegemonie op vreedzame wijze te
overwinnen, zonder daarbij enige latente regionale verlangens van
Japan los te maken. Te dien einde, moet China geostrategische twee
doelen tegelijk nastreven, zoals Deng Xiaoping het iets ingewikkelder
heeft duidelijk gemaakt in augustus 1994: "Ten eerste, om hegemonie
en machtspolitiek tegen te gaan en de wereldvrede veilig te stellen; ten
tweede, een nieuwe internationale politieke en economische orde
te vestigen."

(27) Song Yimin, "Discussion of the Division and Grouping of Forces in the World After the End of the Cold
War" International Studies (China Institute of International Studies, Peking) 6-8 (1996): 10. Dat inschatting
van Amerika de meaning van de Chinese top-politici weerspiegelt, bewijst het feit dat een samenvatting van
de hierboven genoemde studie op 29 april 1996 in te lezen was in de massa-oplage van de officiële
partijkrant Renmin Ribao (People's Daily).
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Het eerste doelt onmiskenbaar op de Verenigde Staten en is gericht op
een verzwakking van het Amerikaanse machtsstreven, terwijl een
militaire confrontatie zorgvuldig vermeden wordt, omdat die de
economisch groei van China zou beëindigen; De tweede eis streeft naar
een herziening van de machtsverdeling in de wereld en slaat munt uit dit
ongenoegen, die enkele belangrijke staten hebben tegen de op dit
moment bestaande internationale wereldorde, waarin de Verenigde
Staten de dienst uitmaken, gesteund door Europa (of Duitsland), in het
uiterste westen en Japan in het uiterste oosten Eurazië. Het tweede
doel van China vraagt van Peking een regionale geo-strategie te
volgen die er naar streeft ernstige conflicten met zijn directe buren te
vermijden, ook al dat ze nog steeds streeft naar een suprematie in de
regio. Een tactische verbetering van de Chinees-Russische relaties
komt dan als geroepen, vooral omdat Rusland nu zwakker is dan China.

Dienovereenkomstig deelden beide landen in een verklaring van april
1996 mede dat elk "streven naar hegemonie" duidelijk verworpen moet
worden en verklaarden de NATO-uitbreiding voor "niet-acceptabel". Het
is echter onwaarschijnlijk dat China een langdurige en uitgebreide
alliantie met Rusland tegen Amerika serieus in overweging neemt. Een
dergelijke alliantie heeft als gevolg dat het VS-Japan partnerschap, dat
China langzaam wil verzwakken, in kracht en omvang zal winnen en
China van relevante bronnen als kapitaal en technologie zal isoleren.
Net als in de Chinees-Russische relaties, is het raadzaam voor China
om iedere directe confrontatie met India te vermijden, ook als het nog
steeds vasthoudt aan haar nauwe militaire samenwerking met Pakistan
en Birma. Een politiek van openlijke vijandigheid heeft het negatieve
effect, dat het China's relatie met Rusland bemoeilijkt, terwijl het India
naar een meer coöperatieve relatie met Amerika zal bewegen.
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Omdat ook India onderhuids een licht anti-westerse voorbehoud tegen
de bestaande "wereldwijde hegemonie" heeft, ligt een vermindering van
de Chinees-Indische spanningen meer in de lijn van China's meer
omvattende geostrategische belangen.
Dezelfde gezichtspunten gelden in het geheel voor de huidige
betrekkingen van China met de Zuidoost-Aziatische landen. Hoewel ze
de Zuid-Chinese Zee eenzijdig voor zichzelf reclameren, onderhouden
de Chinezen tegelijkertijd hun betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische
overheden (met uitzondering van de van oudsher vijandige
Vietnamese). Ze benutten de flagrante anti-westerse opvattingen (in het
bijzonder in de problematiek van de westerse waarden en
mensenrechten), die in de afgelopen jaren zijn uitgesproken door de
regering van Maleisië en Singapore.
In het bijzonder, verwelkomden zij de soms scherpe anti-Amerikaanse
retoriek van de Maleisische premier Datuk Seri Mahathir bin
Mohammad, die tijdens een forum in mei 1996 in Tokio zelfs openlijk de
noodzaak voor de VS en Japan Security Treaty in twijfel trok, met de
vraag tegen welke vijand de alliantie zich moet verweren, en beweerde
dat Maleisië geen bondgenoten nodig heeft. De Chinezen verwachten
heel duidelijk dat iedere vermindering van het Amerikaanse prestige
haar invloed in de regio ten goede zal komen. Op dezelfde manier
schijnt een constante en geduldig uitgeoefende druk op Taiwan het
leidende beginsel te zijn van de Chinese politiek. Terwijl zij zich
enerzijds in een compromisloze houding ten opzichte van de
internationale status van Taiwan volharden, zodanig dat zij bewust
internationale spanning op de koop toe nemen, om duidelijk te maken

dat het Peking in deze zaak ernst is (zoals in maart 1996) - zijn zij zich
ervan bewust dat ze voorlopig niet over de macht zullen beschikken om
Taiwan tot een voor China bevredigende oplossing te dwingen.
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Het is U duidelijk dat een voortijdig gebruik van geweld alleen een
zinloze ruzie met Amerika veroorzaakt, waardoor het de VS zal
versterken in haar rol als hoeder van de vrede in deze regio. Bovendien
geven de Chinezen zelf toe dat de vooruitzichten voor het ontstaan van
een Groot China niet op de laatste plaats zal afhangen van hoe effectief
Hong Kong wordt geïntegreerd in de Volksrepubliek. De minnelijke
schikking, die in de Chinese betrekkingen met Zuid-Korea plaatsvond, is
ook een belangrijk onderdeel van haar politiek de flanken te
consolideren om zich effectief te kunnen richten op het uiteindelijke
doel. In het licht van de Koreaanse geschiedenis en de anti-Japanse
gevoelens in het land draagt een Chinees-Koreaanse eensgezindheid
bij tot een verzwakking van de potentiële rol van Japan in de regio en
effent de weg voor een terugkeer naar de traditionele relatie tussen
China en (een herenigd of verder verdeeld) Korea. Belangrijker nog: De
langs vreedzame weg bereikte verbetering van de Chinese reputatie in
de regio vergemakkelijkt het voor Peking om zijn centrale doel na te
streven wat de oude Chinese strateeg Sunzi als volgt zou hebben
geformuleerd: De macht van Amerika in de regio zo ver te verzwakken
dat een verzwakt Amerika een regionaal dominant China als
bondgenoot en uiteindelijk zelfs een wereldmacht China als partner
nodig heeft. Dit doel zal worden nagestreefd en bereikt op een manier
die noch een uitbreiding van de Amerikaans-Japanse alliantie uitlokt,
noch dat de Japanse macht de Amerikaanse in de regio vervangt. Om
deze centrale doelstelling te bereiken, zoekt China op korte termijn een
manier om de versterking en uitbreiding van de Japanse Amerikaanse
partnerschap voor veiligheid te verhinderen.
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Bijzonder verontrust was China toen hun (Japan+VS) invloedssfeer
begin 1996 indirect van een strikter "Verre Oosten" tot een breder
"Aziatisch-Pacific-gebied" werd uitgebreid. Peking zag het als niet alleen
als een directe bedreiging voor zijn nationale belangen, maar als
uitgangspunt voor een door de USA gedomineerd Aziatische
veiligheidssysteem (waarin Japan het belangrijkste steunpunt werd,
zoals Duitsland tijdens de Koude Oorlog voor de NATO zou zijn), dat
China in toom moest houden.(28) De overeenkomst werd door Peking
gezien als een poging om de Japanse opkomst als een belangrijke

militaire macht te vergemakkelijken, die dan onopgeloste geschillen van
economische aard en op het gebied van het zeerecht misschien alleen
met wapengeweld kan oplossen. China zal dus waarschijnlijk de nog
steeds sterke vrees van Aziaten voor de belangrijke Japanse militaire rol
in de regio stevig aanwakkeren om Amerika te stoppen en Japan te
intimideren. In China's strategische calculatie kan Amerika's hegemonie
niet van lange duur zijn. Hoewel sommige Chinezen, bijzonder in
militaire kringen, er toe neigen Amerika als China's bittere vijand te
beschouwen, gaat men er in Peking vanuit dat de VS in de regio in
isolement terecht zal komen, omdat ze te veel op de Japanse kaart
spelen. Daarom wordt hun afhankelijkheid van de eiland-natie nog
groter, wat in tegenspraak is met de Amerikaanse angsten voor een
Japans militarisme. Deze ontwikkeling brengt China in de situatie
Amerika en Japan tegen elkaar uit te spelen, zoals dit vroeger het geval
was bij de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie.
(28) Een gedetailleerd onderzoek van de vermeende intentie Amerika om dergelijke anti-Chinese Aziatische
systeem op te zetten verkondigt Wang Chunyiun is in "Looking Ahead to Asia-Pacific Security in the Early
Twenty-first Cen- tury", an. Guoji Zhanwang (World Outlook) Februari 1996
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Volgens Peking, zal de tijd komen dat Amerika begrijpt dat het - om een
invloedrijke macht in de regio Aziatische-Pacific te blijven - geen andere
keuze heeft dan zich te wenden tot zijn natuurlijke partner op het
Aziatische vasteland.
Japan:
Niet regionaal maar internationaal
De ontwikkeling van de Amerikaans-Japanse relatie is dus van cruciaal
belang voor de geopolitieke toekomst van China. Sinds het einde van de
Chinese Burgeroorlog in 1949, is de Amerikaanse Verre Oosten politiek
gebaseerd op Japan. In eerste instantie alleen een Amerikaanse
bezettingszone is Japan de basis voor de politieke en de militaire
aanwezigheid van de Verenigde Staten in Aziatische-Pacific regio en
wereldwijd de onmisbare bondgenoot geworden, en op hetzelfde
moment een beschermingsgebied. De opkomst van China roept nu de
vraag op of - en met welk doel - de nauwe Amerikaans-Japanse relaties
in regionale context veranderingen kan verdragen. De rol van Japan in
een anti-China alliantie was duidelijk; maar hoe zal de rol van Japan er
uitzien, als men de opkomst van China, waarmee men wil rekening
houden, zelfs tegen de prijs dat de Amerikaanse hegemonie in de regio
zal moeten afnemen? Net zoals China is Japan een land met een sterk
geloof in zijn uniciteit en bijzondere status. Vanwege zijn eilandenrijk,

haar geschiedenis en haar keizerlijke mythologie hebben de als bijen
hardwerkende en gedisciplineerde Japanners een speciale, aan hun
buren superieure manier van leven, die Japan aanvankelijk verdedigde
door een "splendid isolation", voordat de wereld zich in de 19e eeuw
opdrong, de Europese koninkrijken nabootste en op het Aziatische
vasteland zelf een imperium trachtte te creëren.
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De verpletterende nederlaag in de Tweede Wereldoorlog
bewerkstelligde dat het Japanse volk zich uitsluitend richtte op de
economische wederopbouw zonder een daar boven uit stijgend
zelfinzicht te ontwikkelen. De huidige angsten van Amerika voor een
overweldigend China herinneren aan de niet al te lang geleden paranoia
richting Japan. De Japan-fobie heeft nu plaatsgemaakt voor een Chinafobie. Een decennium geleden (1997 -/- 10 jaar) werd voorspeld dat een
opmars van Japan tot een "wereld superstaat" - niet alleen Amerika zal
onttronen (maar het zal opkopen!), maar ook een soort van "Pax
Nipponica" zal opleggen - het zou onvermijdelijk en reeds op handen
zijn. Zo dreigden Amerikaanse commentatoren en politici. En niet alleen
in Amerika. De Japanners gingen snel over op de zelfde toer met reeks
best-sellers, die de stelling verkondigde dat Japan de high-tech-race
zou winnen van de Verenigde Staten en binnenkort het centrum van een
wereldwijd "informatie-imperium" zal zijn, terwijl het met Amerika, dat
intussen is uitgeput en door gebrek aan sociale discipline bergafwaarts
gaat. Bij deze oppervlakkige interpretaties wordt helemaal vergeten hoe
kwetsbaar Japan als een staat is en blijft. Er is zelfs bij de geringste
verstoring van de wereldwijde hulpbronnen en handelsstroom, om maar
niet te spreken van crises in de internationale stabiliteit, hulpeloos
overgeleverd en wordt intern door demografische, sociale en politieke
problemen overspoeld. Japan is enerzijds een rijk, dynamisch en
economisch sterk land, maar aan de andere kant in de regio geïsoleerd
en beperkt in zijn politieke handelingsvrijheid, omdat het afhankelijk is
van een machtige bondgenoot in veiligheidskwesties, (waarvan Japan
geen afstand kan doen en op hetzelfde moment economisch de
belangrijkste concurrent is).
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In de huidige positie van Japan - aan de ene kant een wereldwijd
gerespecteerde economische reus, aan de andere kant een geopolitieke
uitbreiding van de Amerikaanse macht - mogen voor toekomstige
generaties van Japanners die niet meer getraumatiseerd door de
ervaringen van de Tweede Wereldoorlog en met schaamte vervuld zijn

Dat is op de lange termijn niet aanvaardbaar. Zowel om historische
redenen als uit zelfrespect is Japan, zij het wat trager dan China, niet
helemaal tevreden met de wereldwijde status quo. Met een zekere
rechtvaardiging het is het van mening, aanspraak op een formele
erkenning als een wereldmacht te hebben, maar weet ook dat de
regionaal nuttige (en geruststellend voor zijn Aziatische buren)
afhankelijkheid van Amerika inzake de veiligheid deze erkenning in de
weg staat. Bovendien versterkt de groeiende macht van China op het
Aziatische continent zoals het vooruitzicht dat ze deze spoedig in de
voor Japan economisch belangrijke oceanische gebieden kunnen
uitstralen, de tweeslachtige gevoelens van de Japanners in de
geopolitieke toekomst van het land. Aan de ene kant is er in Japan een
sterk cultureel gevoel van verbondenheid ten aanzien van China zoals
een latent bewustzijn van een gemeenschappelijke Aziatische identiteit.
Sommige Japanners geloven misschien ook dat met de opkomst van
een sterker China en een verzwakking van de Amerikaanse hegemonie
in de regio Japan voor de VS belangrijker wordt. Aan de andere kant, is
China in de ogen van veel Japanners de traditionele tegenstander, een
voormalige vijand en een potentiële bedreiging voor de regionale
stabiliteit. Dit maakt het verbond met Amerika meer dan ooit belangrijk,
zelfs als dit het ongenoegen verhoogt van sommige nationalistische
Japanners, waar de lastige beperkingen van de politieke en militaire
onafhankelijkheid van Japan zijn een doorn in het oog is.
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Oppervlakkig beschouwd bestaat er een zekere overeenkomst tussen
de situatie van Japan in het Verre Oosten Azië en Duitsland in het
uiterste westen van Eurazië. Beide zijn de belangrijkste bondgenoten
van de VS in de regio. Ja, je zou kunnen zeggen, dat Amerika's kracht in
Europa en Azië rechtstreeks gebaseerd is op het strakke allianties met
deze twee landen. Beide hebben een aanzienlijke militaire uitrusting,
maar geen enkele is onafhankelijk in dit opzicht: Duitsland is met zijn de
militaire integratie in de NATO met handen en voeten gebonden, terwijl
Japan door zijn eigen Grondwettelijke (met het handschrift van Amerika
geschreven) clausules, alsmede het Amerikaans-Japans
veiligheidsverdrag aan de ketting ligt. Beide zijn economische en
financiële reuzen, regionale toonaangevend en staan hoog op de
mondiale schaal. Beide kunnen worden omschreven worden als quasiwereldmachten, en beiden zijn een permanente zetel in de VNVeiligheidsraad ontzegd. Maar de verschillen in hun respectievelijke
geopolitieke omstandigheden leggen meer gewicht in de schaal.
Duitsland wordt vanwege zijn specifieke relatie met de NATO en haar

belangrijkste Europese bondgenoten gelijkgesteld en heeft in het kader
van het Noord-Atlantisch pact met de Verenigde Staten wederzijdse
defensieverplichtingen. In het VS-Japans veiligheidsverdrag is bepaald
dat de VS Japan moet verdedigen, maar in de inzet van het Japanse
leger ter verdediging van Amerika voorziet het niet (zelfs niet op papier).
De overeenkomst is in feite een beschermingsverdrag. Dankzij zijn
actieve betrokkenheid bij de Europese Unie en de NATO wordt
Duitsland niet meer gezien als een bedreiging door de buren die het
slachtoffer van zijn agressie waren in het verleden, maar geldt vandaag
de dag als een aantrekkelijke partner op het economische en politieke
vlak.
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Sommigen zouden het zelfs verwelkomen, indien een door Duitsland
geleid Centraal-Europa zou ontstaan omdat Duitsland wordt gezien als
een positieve regionale macht. Dat ligt voor de Japanse Aziatische
buurlanden heel anders, die als gevolg van de Tweede Wereldoorlog
tegen Japan nog wat antipathie koesteren. Tot ergernis van de buren
draagt ook de internationale waardering van de yen hieraan bij, die niet
alleen bittere klaagzang veroorzaakt, maar ook een verzoening met
Maleisië, Indonesië, de Filippijnen en zelfs China heeft gehinderd,
omdat zij de belangrijkste langlopende schulden aan Japan in yen
moeten betalen. Bij gebrek aan een min of meer gelijke regionale
partner, heeft Japan geen Aziatisch equivalent, zoals Duitsland aan
buurland Frankrijk heeft. Er bestaat een sterke culturele affiniteit met
China, waarin zich een zeker schuldgevoel vermengt, maar het is
politiek tweeledig, omdat geen van beide partijen de ander vertrouwt en
geen regionale leiding van de ander accepteert. Evenmin heeft Japan
een equivalent van Duitsland's relatie met Polen: Dat is een veel
zwakker, maar geopolitiek een belangrijk buurland met wie het
geleidelijk aan tot een verzoening kwam, ja zelfs samenwerking een
realiteit geworden is. Misschien kan Korea na een eventuele hereniging
dit equivalent worden, doch de Japanners-Koreaanse relatie is alleen op
papier goed, omdat de herinneringen van de Koreanen uit de
voormalige bezetting alsmede het gevoel van superioriteit van de
Japanners deze belasten.(29) Ten slotte staat de relatie van Rusland met
Japan nog steeds op veel slechtere voet dan met Duitsland.
(29) De Japan Digest meldde op 25 februari 1997, dat naar verluid van een door de regering opgedragen
onderzoek slechts 36% van de Japanners naar Zuid-Korea vriendschappelijk gezind zijn.
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Aangezien Rusland die de Zuidelijke Koerilen tegen het einde van de
Tweede Wereldoorlog nog even snel hebben bezet, en niets van

compensatie wil weten, beweegt de Russisch-Japanse relatie zich rond
het nulpunt. Kortom, Japan is in de regio politiek geïsoleerd, hetgeen
niet gezegd kan worden van Duitsland.
Daarnaast deelt Duitsland met zijn buren, zowel dezelfde democratische
beginselen, alsook Europa's bredere christelijke erfgoed. En het streeft
er naar om in een eenheid op te gaan die groter is dan zijzelf, namelijk
"Europa". Daarentegen is er geen vergelijkbaar "Azië". Hoewel in de
afgelopen jaren in een aantal Aziatische landen de democratie zijn
intrede heeft gedaan, is Japan t.g.v. haar insulaire verleden alsmede zijn
huidige democratische systeem meer een buitenstaander in de AziëPacific regio. In de ogen van veel Aziaten is Japan een land met de
intentie om in een relatie alleen op eigen voordeel uit te zijn, een al te
gewillige nabootser is van het Westen, en vooral omdat Tokio
terughoudend is om de westerse nadruk op de mensenrechten en de
betekenis van het individualisme, samen met andere Aziatische
regeringsleiders aan de orde te stellen. Zo zien veel Aziaten in Japan
geen echt Aziatisch land, evenals dat het Westen zich soms verbaast, in
welke mate Japan westerse eigenschappen heeft overgenomen. In
werkelijkheid voelt Japan zich, hoewel behorend tot Azië, niet echt
prettig als Aziatisch land. Dit feit beperkt de geostrategische
mogelijkheden aanzienlijk. Een werkelijk regionale optie, namelijk die
van een regionaal bepalend Japan, die China domineert - zelfs als het
niet langer is gebaseerd op de Japanse overheersing, maar meer op
een vreedzame samenwerking onder auspiciën van Japan - lijkt niet
haalbaar voor steekhoudende historische-, politieke- en culturele
redenen. Daarbij komt dat Japan ook in de toekomst op de militaire
steun en internationale bescherming onder auspiciën van de Verenigde
Staten is aangewezen.
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Zonder het VS-Japan veiligheidsverdrag, ja zelfs door geleidelijke
verwatering zou Japan direct voor iedere ernstige regionale of
internationale crisis gevoelig zijn. Het enige alternatief zou het
accepteren van de regionale hegemonie van China zijn, of een
omvattend - even zo duur als gevaarlijk - herbewapeningsprogramma
door te voeren. Begrijpelijkerwijze houden veel Japanners de huidige
positie van hun land - een quasi-wereldmacht en tegelijk een
beschermingsgebied - voor abnormaal. Maar aantrekkelijke en haalbare
alternatieven voor de bestaande regeling dienen zich niet aan. Als
China's nationale doelstellingen in zekere mate duidelijk zijn en de
regionale strekking van zijn geopolitieke ambities kunnen worden
beschouwd als relatief voorspelbaar, zo is de geostrategische visie van

Japan nogal wazig en de publieke opinie in het land is veel meer
uiteenlopend. Voor de meeste Japanners is het duidelijk dat een
strategisch belangrijke en abrupte koersverandering gevaren met zich
mee brengt. Kan Japan uitgroeien tot een regionale macht in een regio
waar het nog steeds wrok ondervindt en waar China zich begint te
vestigen als een regionaal dominante macht? Doch zal Japan zich met
de dergelijke rol van China verenigen? Kan Japan een echte grote
mondiale macht worden (in al zijn dimensies) zonder de Amerikaanse
steun op het spel te zetten en zonder de vijandigheid tegen hen in de
regio aan te wakkeren? Voorop gezet dat de VS in ieder geval in Azië
zal blijven, hoe zal dan hun reactie zijn op de groeiende invloed van
China t.a.v. de betrekkingen met Japan, die eerder prioriteit genoot? In
de tijd van de Koude Oorlog waren dergelijke vragen zo goed als geen
thema. Thans domineren ze de strategische discussie en hebben in
Japan een steeds levendiger debat in gang gezet.
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Sinds de 50-er jaren liet de Japanse buitenlandse politiek zich leiden
door vier belangrijke principes, die de eerste minister-president na de
oorlog, Shigeru Yoshida publiekelijk kondigde. De Yoshida Doctrine
postuleerde: 1) Japan moet zich op de eerste plaats richten op de
economische ontwikkeling, 2) Het moet alleen een klein leger
onderhouden en zich buiten internationale conflicten houden, 3) Het
moet de politieke leiding van de Verenigde Staten volgen en hun
militaire bescherming aanvaarden, 4) de Japanse diplomatie moet vrij
zijn van ideologie en op internationale samenwerking worden gericht.
Echter, de mate waarin Japan was betrokken bij de Koude Oorlog, heeft
bij veel Japanners onbehagen uitgelokt, terwijl op het zelfde moment de
fictie van een semi-neutraliteit werd betracht. Zelfs in 1981 moest de
minister van Buitenlandse Zaken Masayoshi Ito aftreden omdat hij het
had toegelaten dat de Amerikaanse-Japanse relaties gekenmerkt
werden met de term "alliantie" (Domei). Dit behoort nu tot het verleden.
Japan was in die tijd in een ontwikkelingsfase, China had zich
geïsoleerd en Eurazië was gepolariseerd. Vandaag (1997), begrijpt de
Japanse politieke elite, dat een rijk, economisch met de wereld
verbonden Japan zelfverrijking niet meer het nationale doel kan zijn
zonder internationale wrok op te wekken. Verder kan een economisch
krachtig Japan, dat concurreert met Amerika, niet simpel een
verlengstuk van de Amerikaanse buitenlandse politiek zijn, terwijl het op
hetzelfde moment elke internationale verantwoordelijkheid uit de weg
gaat. Een politiek invloedrijk Japan, dat wereldwijde erkenning zoekt
(bijvoorbeeld een permanente zetel in de VN-Veiligheidsraad), moet

voor de wereldvrede in verschillende geopolitieke- en
veiligheidsvraagstukken hun standpunt bepalen.
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Het resultaat was dat in de laatste jaren door talrijke studies van de
Japanse instellingen onder privaat en publiek recht een overvloed van,
vaak controversiële, boeken verschenen van beroemde politici en
professoren die de doelstellingen van Japan in de tijd na de Koude
Oorlog wilden omgooien.(30) In veel van deze publicaties ging het onder
andere over de vraag hoe lang de Amerikaanse-Japanse veiliheidsalliantie nog bestaansrechten heeft en of het nog wenselijk is.
Daarnaast riep het op tot een actievere Japanse diplomatie, vooral
tegenover China of sprak het over een krachtige militaire rol van Japan
in de regio. Wil men de stand van de Amerikaanse-Japanse relaties
beoordelen na de openbare dialoog, dan moest men waarschijnlijk tot
de conclusie komen dat de relatie tussen de twee landen in de 90-er
jaren in een crisis terecht gekomen is.
(30) Bijvoorbeeld benadrukte de Higuchi Commissie, een adviesafdeling van de minister-president die het in
de zomer van 1994 gepubliceerde bericht: "Drie pijlers van de Japanse veiligheidsbeleid" schetste, de
prioriteit van VS-Japanse veiligheidsbetrekkingen en sprak zich daarnaast uit voor een multilaterale
Aziatische veiligheidsdialoog; Het verslag van het Ozawa Comité van 1994 "Plan voor een nieuw Japan"
ontworpen door Yomiuri Shimbuns voor "een uitgebreid veiligheidsbeleid" van mei 1995, waarin onder meer
werd gepleit voor het inzetten van de Japanse strijdkrachten in het buitenland t.b.v. het veiligstellen van de
vrede; Met ondersteuning van de Fuji Bank voorbereide rapport van de Japan Association of Corporate
Executives (Keizai Doyukai) "denktank" drong men aan op meer symmetrie in het VS-Japan afweersysteem;
Het rapport met de titel "optie en de rol van een veiligheidssysteem in de regio Azië-Pacific," in juni 1996
aangeboden aan de minister-president door het Japan Forum voor Internationale Zaken; Evenals tal van
boeken en artikelen die zijn verschenen in de afgelopen jaren en vaak veel strijdende en extreme
standpunten vertegenwoordigen en hoofdzakelijk geciteerd worden door de westerse media als de
hierboven genoemde rapporten, die in de eerste plaats aan de massamedia toe te schrijven zijn. Zo kreeg
bijvoorbeeld het boek, uitgegeven door een Japanse generaal in 1996 brede aandacht in de pers, omdat
hierin gissingen werden gemaakt, dat de Verenigde Staten, onder bepaalde omstandigheden, Japan niet
langer zal beschermen en dat daarom Japan zijn nationale defensie-potentieel moet verhogen (Volgens
Yasuhiro Marino , red. Next Generation Ground Self-Defense Force en het artikel daarover "Myths of the
U.S. Coming to Our Aid" in Sankei Shimbun, 4 maart 1996).
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Op het niveau van het officiële beleid zijn de serieus besproken
aanbevelingen over het algemeen vrij sober, gematigd en goed
doordacht. De extreme opties - zowel de onvoorwaardelijke pacifistische
(met een anti-Amerikaanse bij-smaak), evenals de optie van een
eenzijdige en grote herbewapening (waarvoor een herziening van de
Grondwet en waarschijnlijk negatieve reacties van de Verenigde Staten
en de landen in de regio zullen volgen) - vonden weinig medestanders.
Het grote publiek en ongetwijfeld invloedrijke zakelijke kringen voelen
instinctief aan dat geen van beide opties een echt politiek alternatief
oplevert en beiden slechts de welvaart in Japan in gevaar brengen. In

de politiek bepalende publieke discussie ging het vooral om een andere
onderscheidende afweging van de fundamentele rol van Japan in de
internationale arena en in de tweede plaats om de verschillende
interpretaties van zijn geopolitieke prioriteiten. Grofweg zijn er drie
belangrijke punten en misschien nog een 4-de van ondergeschikt
belang die zich als volgt karakteriseren: De standvastige voorvechter
van "Amerika eerst", de globale staathuishoudkunde, de
kosmopolitische pragmatici en de wereldpolitieke visionairs. Maar
uiteindelijk hebben alle vier de delen hetzelfde doel en delen ze
dezelfde zorg: De bijzondere relatie met de VS zich tot voordeel te
maken om Japan aan internationale erkenning te laten winnen,
tegelijkertijd de vijandigheden in Azië te vermijden en niet voortijdig de
veiligheidsparaplu van de Verenigde Staten op het spel te zetten. De
vertegenwoordigers van de eerste richting gingen ervan uit dat het
behoud van de bestaande en weliswaar asymmetrische AmerikaansJapanse relaties de kern van de Japanse geostrategie moet blijven.
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Ze willen, zoals de meeste Japanners, een grotere internationale
erkenning voor Japan en meer gelijkheid in de alliantie, het kardinale
principe van hun geloof is echter, zoals premier Kiichi Miyazawa het in
januari 1993 uitdrukte dat "de vooruitzichten voor de wereld in de 21e
eeuw grotendeels zal afhangen van de vraag of Japan en de Verenigde
Staten kunnen komen tot een gemeenschappelijke visie m.b.t. een
gecoördineerd leiderschap." Deze opvatting heerste tot dan in de
internationalistische vleugel van de politieke elite en bij het buitenlandspolitieke establishment, die de laatste twee decennia in functie waren. In
geostrategische belangrijke kwesties zoals de rol van China in de regio
en de Amerikaanse aanwezigheid in Zuid Korea heeft dit leiderschap de
VS gesteund, maar ziet het als haar taak de VS van een confrontatiekoers met China te weerhouden. In feite, legt zelfs deze groepering
steeds meer de nadruk op de noodzaak van een nauwere JapansChinese betrekkingen die zij direct op het niveau van de belangen
inzake Amerika tillen. De voorstanders van de tweede richting
ontkennen niet dat Japan met de Verenigde Staten aan het zelfde
geostrategische touw moeten trekken. In hun ogen zijn de belangen van
Japan, het best gediend als men openlijk toegeeft en aanvaardt dat
Japan in de eerste plaats een economische macht is. Deze mening
wordt zeer vaak geassocieerd met de historisch invloedrijke
bureaucratie MITI (ministerie van Internationale Handel en Industrie) die
de top-bestuurders van handel en export bij elkaar bracht. Volgens hen,
is de vergaande demilitarisering van Japan een voordeel en de moeite

waard om het te behouden. Zolang Amerika de veiligheid van het land
garandeert, kan Japan vrijelijk over de hele wereld deel te nemen in de
economische sfeer, wat ongemerkt zijn internationale reputatie ten
goede zal komen. In een ideale wereld zullen de voorstanders van deze
tweede richting zeker pleiten voor een neutrale houding. Amerika moet
dus een tegenwicht tegen de macht van China in de regio vormen en
Taiwan en Zuid-Korea bescherming aanbieden, waarbij Japan de vrije
hand zou krijgen om nauwere economische banden met het vasteland
en Zuidoost-Azië te cultiveren.
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Echter, gezien de huidige politieke realiteit, nemen de wereldwijde
staathuishoudkundigen de Amerikaans-Japanse alliantie op de koop toe
inclusief de relatief beperkte "huishoudmiddelen" voor de Japanse
strijdkrachten (die nog altijd nauwelijks 1 % van het bruto nationaal
product overschrijden) zonder het er op aan te sturen de alliantie met,
een regionaal gezien, beduidend bestanddeel bij te staan. De derde
groep, de kosmopolitische pragmatici mogen waarschijnlijk het nieuwe
type politicus en geopolitieke denker belichamen. Zij zijn van mening dat
Japan als een rijke en succesvolle democratie zowel de gelegenheid als
ook de verplichting heeft om zich in de wereld van na de Koude Oorlog
anders op te stellen. Met een andere instelling kan het zich wereldwijd
de erkenning verschaffen die een economische reus zich mag
permitteren, die historisch gezien tot de weinige werkelijk grote naties
die de wereld telt. Reeds in de 80-er jaren, gaf premier Yasuhiro
Nakasone blijk van zo'n beslissende en assertieve houding, maar het
meest bekende betoog van dit punt was in het omstreden rapport van
het Ozawa-Comité van 1994 onder de veelzeggende titel "Plan voor een
Nieuw Japan: de heroverweging van een natie" is gepubliceerd.
Genoemd naar de voorzitter van het comité, Ichiro Ozawa, een
voorname partijleider van het politieke centrum, sprak het rapport zich
uit voor zowel een democratisering van hiërarchische structuren van het
land, evenals voor een heroverweging van de Japanse buitenlandse
politiek. Hij drong er bij Japan op aan om een "normaal land" te worden
en gaf de aanbeveling zich aan het Amerikaans-Japanse partnerschap
voor veiligheid vast te houden, gaf het eilandenrijk tegelijkertijd het
advies om zijn internationale passiviteit los te laten en actief deel te
nemen in de wereld-politiek en wees op nieuwe manieren van
internationale inspanningen t.b.v. de vredeshandhaving.
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Hiervoor zullen volgens het rapport de Grondwettelijke voorbehouden
over het sturen van de Japanse strijdkrachten naar het buitenland
moeten worden opgeheven. Niet uitgesproken - maar door wat de
accentuering "een normaal land" betekent - was ook de gedachte van
een meer merkbare geopolitieke emancipatie van het vangnet van
Amerika. De voorstanders van deze standpunten neigden naar de
zienswijze dat Japan niet moet aarzelen in kwesties van mondiaal
belang, voor Azië moet opkomen, in plaats van zich automatisch te
verschuilen achter de Verenigde Staten.
In zulke heikele kwesties zoals het groeiende belang van China in de
regio of de toekomst van Korea bleven ze bijzonder vaag en verschillen
niet veel van hun traditionele collega's. In termen van de regionale
veiligheid deelden zij de uitgesproken neiging van de Japanners om de
verantwoordelijkheid over beide onderwerpen, vooral aan de Verenigde
Staten over te laten, waarbij Japan de rol toevalt een matigende invloed
uit te oefenen op de overdreven ijver van de Amerikanen. In de tweede
helft van de jaren negentig kreeg het standpunt van de kosmopolitische
pragmatici in de publieke opinie meer bijval en liet ook in het Japans
buitenlands beleid zijn sporen achter. In de eerste helft van 1996 sprak
de Japanse regering plotseling over "Japanse onafhankelijke
diplomatie" (Jishu Gaiko), hoewel het altijd voorzichtige Japanse
ministerie van Buitenlandse Zaken in de Japanse vertaling, voor de
meer vage (voor Amerika meer verteerbare) zinsnede "wereld-open
diplomatie" koos. De vierde richting van de wereldwijde politieke
visionairs, is de minst invloedrijke van allen, het wordt nog wel eens
gebruikt om het Japanse standpunt met idealistische retoriek op te
sieren.
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In het openbaar, werden ze graag met vooraanstaande
persoonlijkheden - zoals Akio Morita van Sony - in contact gebracht die
voorbeeldig demonstreerden, hoe belangrijk het voor Japan is zich
wereldwijd vol energie in te zetten voor moreel wenselijke doelen. Vaak
zich beroepend op een "nieuwe wereldorde" verlangen deze visionairs
van hun land - juist omdat het niet wordt opgezadeld met geopolitieke
verantwoordelijkheden - een leidende rol in de ontwikkeling en
bevordering van een werkelijk humane programma voor de
wereldgemeenschap op zich te nemen. Alle vier richtingen stemmen,
inzake een regionaal belangrijke vraag, met elkaar overeen: Dat een
sterkere multilaterale samenwerking in Azië-Pacific in het belang van
Japan is. Zo'n samenwerking zou met der tijd op drie manieren vruchten
kunnen afwerpen: 1) Hierdoor kan China worden ingebonden (en op

een geraffineerde manier binnen de perken gehouden worden). 2) Ze
kan de Verenigde Staten er toe bewegen ook in Azië present te blijven,
wanneer zijn dominantie afneemt. 3) Kan het helpen om de antiJapanse sentiment te verminderen en daarmee de Japanse invloed
versterken. Het is onwaarschijnlijk dat Japan van de regio zijn
invloedssfeer zal maken, maar het zou misschien op de eilandstaten
voor de Aziatische vasteland, die bezorgd zijn over China's groeiende
macht een zekere mate van respect krijgen. De overeenstemming
tussen de vertegenwoordigers van de vier bovengenoemde standpunten
bestaat daarin dat een behoedzame poging voor betere betrekkingen
met China elke van Amerika uitgaande poging om hun macht
onmiddellijk te verminderen de duidelijke voorkeur heeft. Het idee van
een verdedigingsstrategie tegen China onder leiding van de Verenigde
Staten kreeg in het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken weinig
weerklank, en hetzelfde geldt voor het idee van een informele coalitie,
bestaande uit de eiland-rijken Taiwan, de Filipijnen, Brunei en Indonesië
als tegenwicht tegen China.

263 Het Verre Oosten anker

Naar de Japanse opvatting vereiste iedere inspanning van deze aard
niet alleen voor onbepaalde tijd een aanzienlijke militaire aanwezigheid
van de Amerikanen in Japan en Korea, maar - omdat zich de
geopolitieke belangen met die van het Amerikaanse Japanse verbond
op een gevaarlijk manier overlapt - vertragen waarschijnlijk, in de de zin
van een zelf vervullende profetie, een conflict met China. (31) Het gevolg
hiervan zou zijn dat het de Japanse emancipatie bemoeilijkt en
economische welvaart van het Verre Oosten wordt bedreigd.

(31) Enkele conservatieve Japanners lieten zich verleiden tot het idee van een bijzondere Japans-Taiwanese
relatie en vormden in 1996 een Japans-Taiwanese Parlementariër-verereniging om dit doel te bereiken.
China reageerde, zoals verwacht, vijandig.

264 Het Grote Schaakbord
Om dezelfde reden bepleiten slechts weinigen het tegendeel: Een grote
overeenkomst tussen Japan en China. Zo'n klassieke wending van
allianties zou de hele regio behoorlijk uit balans brengen: Trekken de VS
zich uit het Verre Oosten terug en komen Taiwan als ook Korea onder
Chinese heerschappij, is Japan aan de genade van China overgeleverd.
Dit is geen spannend vooruitzicht, behalve misschien voor een paar
extremisten. Omdat Rusland geopolitiek gezien werd gemarginaliseerd
en van Japan niet veel respect geniet, is er dus geen alternatief meer
voor de consensus waarin de binding met Amerika de centrale
levensader blijft van Japan. Zonder dat, kan Japan noch haar
olietoevoer veiligstellen, noch zich beschermen tegen een Chinese (en
misschien binnenkort een Koreaanse) kernbom. In principe kan de
Japanse politiek dus alleen overgaan tot het gebruik maken van de
relatie met de Verenigde Staten en deze te optimaliseren ten nutte van
het land. Dienovereenkomstig verklaarden de Japanners zich akkoord
toen Amerika een verbetering van de militaire samenwerking tussen de
twee landen bepleitte, en stemden ook in met een schijnbare uitbreiding
van het toepassingsgebied van "Verre Oosten" naar "Aziatische-Pacific".
Begin 1996, breidde de Japanse regering in haar herziening van de
zogenaamde US-Japan defensie-richtlijnen de passage over het
mogelijke gebruik van de Japanse strijdkrachten van "Verre Oostelijke
noodsituaties" tot "noodhulp in Japanse naburige regio's". Achter de
Japanse bereidheid om Amerika tegemoet te komen op dit punt,
stonden ook latente twijfels over de aanwezigheid op lange termijn van
de VS in Azië, evenals bezorgdheid over de opkomst van China - en de
voor de hand liggende zorg van Amerika - die Japan ooit voor de
onaanvaardbare keuze kon stellen: Met Amerika zaken te doen tegen
China en of met China verbonden te zijn.

265 Het Verre Oosten anker
Voor Japan houdt dit fundamentele dilemma ook een historische
verplichting in: Omdat het niet-realistisch is om een dominante
machtspositie in de regio na te streven en de opkomst tot een werkelijke
wereldmacht een regionale basis zonder meer als voorwaarde stelt, kan
Japan daarom de status van een globaal leiderschap op z'n vroegst dan
pas op eisen wanneer het actief betrokken is bij de mondiale
vredeshandhaving en economische ontwikkeling. Indien het van de
Amerikaans-Japanse militaire alliantie gebruik maakt om de stabiliteit in
het Verre Oosten veilig te stellen - maar zonder het tot een anti-China
coalitie te laten komen - kan Japan zich, als de kracht die ervoor zorgt
dat de internationale samenwerking door de oprichting van doeltreffende
instellingen verbetert en wordt uitgebreid, zich in alle rust wijden aan
een nieuwe wereldwijde invloedrijke taak. Japan zou daarmee tot een
veel machtiger en wereldwijd invloedrijker equivalent van Canada
kunnen worden: Een staat die gerespecteerd wordt, omdat het zijn
rijkdom en zijn macht voor constructieve doeleinden aanwendt, maar
geen angst en wrok losmaakt.
Amerika's aanpassing aan
de geopolitieke situatie
Taak van het Amerikaanse beleid zou moeten zijn ervoor te zorgen dat
Japan een dergelijke keuze maakt, en dat de opkomst van China tot een
bepalende factor in de regio een solide driezijdig machtsevenwicht in
Oost-Azië niet uitsluit.

266 Het Grote Schaakbord
De moeite om zowel met Japan als China in het reine te komen en een
levensvatbare driehoeksverhouding te handhaven die ook Amerika erbij
betrekt zal de diplomatieke vaardigheid en politieke verbeelding van de
Amerikanen zwaar op de proef stellen. Een beleid dat zich niet meer
gefixeerd op de dreiging die de Japanse economische opmars
vertegenwoordigt, en de angst die de politieke macht van China
oproept, maar tot een koel realisme en zorgvuldige strategische
overwegingen leiden, hoe de Japanse energie in de internationale
richting en de macht van China naar een regionale overeenkomst om te
buigen is. Alleen zo zal Amerika in staat zijn om in het oosten van het
Euro-Aziatische vaste land een geopolitiek equivalent van Europa aan
de westelijke periferie te creëren, dat betekent een regionale
machtsstructuur die op gemeenschappelijke belangen is gebaseerd.
Maar een democratische bruggenhoofd op de oostelijke vasteland zal
nog op zich laten wachten. Zolang moet in het Verre Oosten de nieuwe

alliantie met Japan ook als basis dienen voor een minnelijke regeling
van Amerika met een regionaal bepalend China. De laatste twee
paragrafen van dit hoofdstuk leveren voor de USA meerdere belangrijke
geostrategische conclusies op: 1) Het momenteel heersende inzicht dat
China de volgende wereldmacht is gegenereerd paranoïde angsten van
China en voedt in China grootheidswaanzin. 2) De vrees voor een
agressief en vijandig China, of dat wat daarvoor wordt aangezien, dat
het in de nabije toekomst de volgende wereldmacht zal worden, is in het
beste geval voorbarig en in het slechtste geval kan het uitgroeien tot
een zelf vervullende profetie. 3) Bijgevolg zou het contraproductief zijn
als men om een coalitie op de benen wil zetten die de opkomst van
China als wereldmacht moet voorkomen. Daarmee kan men alleen
bereiken dat in deze regio een invloedrijk China een vijandige houding
aanneemt. Tegelijk zal elke poging daartoe de Amerikaan-Japanse
relatie belasten, omdat de meeste Japanners waarschijnlijk tegen een
dergelijke coalitie zijn.

267 Het Verre Oosten anker
Daarom moet Amerika ophouden er bij Japan op aan te dringen een
grotere verantwoordelijkheid in de regio Azië-Pacific op zich te nemen.
Inspanningen in deze richting remmen het ontstaan van een stabiele
relatie tussen Japan en China, terwijl het Japan verder isoleert in de
regio. Maar juist omdat China waarschijnlijk niet zo snel een
wereldmacht kan worden - en daarom is het onverstandig een beleid
van regionale inperking van China na te streven - zou het als een
belangrijke speler op het internationale toneel worden behandeld.
Betrekt men China in verdere internationale samenwerking en billijkt
men de status die zij ambieert, kan het misschien met zijn nationale
ambitie de leiding te nemen. Een belangrijke stap in deze richting zou
zijn als China bij de jaarlijkse top van de leidende economische naties,
de uitgebreide G7 Staten betrokken wordt. Ondanks de schijn, heeft
China in principe geen grote strategische opties. Zijn voortdurende
economische succes is nog steeds sterk afhankelijk van kapitaal en
technologie uit het Westen, evenals de toegang tot buitenlandse
markten, en dit beperkt de Chinese opties drastisch.
Een alliantie met een onstabiele en verarmd Rusland zullen de
economische en geopolitieke vooruitzichten van China niet verbeteren
(en Rusland ondergeschikt aan China maken). Het geeft geen
realistische oplossing, hoewel het verleidelijk kan zijn voor beide landen,
om vanwege tactische redenen met deze gedachten te spelen.
Onmiddellijke regionale en geopolitieke betekenis heeft voor China de
hulp die het Iran en Pakistan laat toekomen, maar ook dat geeft het ook

geen uitgangspunt voor een serieus streven naar een wereldmacht. Een
"anti-hegemoniale" coalitie zou een laatste redmiddel zijn, als China van
mening wordt dat zijn nationale en regionale inspanningen door de
Verenigde Staten worden geblokkeerd (met Japanse ondersteuning).

268 Het Grote Schaakbord
Het zou echter een coalitie zijn van de armen, die dan waarschijnlijk
lang samen arm blijven. Een groot China zal de dominante macht in de
regio zijn. Als zodanig kan het proberen zich bij zijn buren op te dringen
en de stabiliteit in de regio verstoren; of het kan tevreden zijn en zijn
invloed wat minder openlijk uitoefenen, wat meer met zijn verleden
overeenkomt. Of er een hegemoniale invloedssfeer of een open sfeer
ontstaat waarin de naburige staten van hun politieke beslissingen min of
meer afstemmen op Peking, zal gedeeltelijk afhangen van hoe brutaal
en autoritair het Chinese regime blijft, en deels van de manier waarop
de belangrijkste spelers reageren, met name Amerika en Japan, op de
opkomst van een Groot-China. Een politiek van eenvoudige pacificatie
kan China tot een meer pretentieuze houding aanmoedigen; hetzelfde
resultaat zou waarschijnlijk een beleid zijn dat het ontstaan van zo'n
China tegenwerkt. Door een zorgvuldige overeenkomst in een aantal
twistpunten en een scherpe afbakening naar anderen worden misschien
wel beide extremen vermeden. In ieder geval kan een Groot-China in
sommige gebieden van Eurazië geopolitieke invloed uitoefenen, die in
overeenstemming is met toenemende geostrategische belangen van
Amerika in een stabiele maar politiek pluralistisch Eurazië. Zo beperkt
bijvoorbeeld de groeiende interesse van China naar Centraal-Azië de
vrijheid van handelen van Rusland noodzakelijkerwijze bij de pogingen
om de regio d.m.v. een bepaalde vorm van politieke reïntegratie weer
onder zijn controle te brengen. China's groeiende energiebehoeften
dicteert hen om in deze context en in relatie tot de Perzische Golf,
vanwege het handhaven van de vrije toegang daartoe en de politieke
stabiliteit in de olie-regio's met Amerika aan één touw te trekken.
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Op dezelfde manier dwarsboomt China met zijn steun aan Pakistan de
ambitie van India om dit land te onderwerpen, en creëert daarmee een
tegenwicht tegen India, dat met betrekking tot Afghanistan en CentraalAzië graag met Rusland wil samenwerken. Voor regionale stabiliteit kan
het tenslotte bijdragen met wie China en Japan aan de ontwikkeling van
Oost Siberië gaat deelnemen. Al deze gemeenschappelijke belangen
dienen middels een duurzame strategische dialoog te worden
onderzocht (32). Er zijn ook gebieden waar de inspanningen van China

met Amerikaanse (en ook Japanse) belangen vooral dan kunnen botsen
als deze met een uit het verleden wel-vertrouwde politiek van
onbillijkheid nagestreefd worden. Dit geldt met name voor ZuidoostAzië, Taiwan en Korea. Zuidoost-Azië is potentieel te rijk om geografisch
te verspreid, simpel weg te groot om zichzelf zomaar door een machtige
China te laten onderwerpen - maar het is ook te zwak en politiek te
versnipperd om er voor gevrijwaard te zijn in de maalstroom van China
terecht te komen. De regionale invloed van China, die de financiële en
economische macht van de andere alle landen in de Azië-Pacific regio
voeding geeft, zal nog gestaag toenemen. Veel zal afhangen van hoe
China met deze macht omgaat, maar het is niet vanzelfsprekend dat
Amerika een bijzondere belangstelling heeft, zich hier tegen te
verzetten, of zich met deze problemen in te laten, zoals het geschil over
de Zuid-Chinese Zee.

(32) Tijdens een bijeenkomst met China's topfunctionarissen voor vraagstukken van nationale veiligheid en
defensie in 1996 noemde ik (soms met behulp van opzettelijk vage bewoordingen) de volgende gebieden
van gemeenschappelijke strategische belangen als basis voor een dergelijke dialoog: 1) een rustig ZuidoostAzië, 2) geen gebruik van geweld bij het oplossen van "offshore-" vragen, 3) vreedzame hereniging van
China, 4) de stabiliteit in Korea; 5) Onafhankelijkheid van Centraal-Azië, 6) Evenwicht tussen China en
Pakistan, 7) Een economisch dynamische en internationaal goedaardig Japan, 8) Een stabiel, maar niet al te
sterk Rusland.
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De Chinezen hebben historische ervaring in geavanceerde omgang met
ongelijke (of schatplichtige) relaties, en dat zal voor China in het
voordeel zijn, zichzelf te beheersen om de regionale angst voor Chinees
imperialisme te vermijden. Deze angst kan een regionale anti-China
coalitie opleveren (en dergelijke ondertonen zijn in de opkomende
militaire samenwerking tussen Indonesië en Australië zeker aanwezig,
die dan hoogstwaarschijnlijk bij de Verenigde Staten, Japan en Australië
aankloppen voor ondersteuning). Een Groot-China zal, nadat het Hong
Kong opgenomen heeft, vrijwel zeker streven naar een hereniging van
Taiwan met het vasteland. Men moet niet vergeten dat China zich nooit
bij een definitieve scheiding van Taiwan heeft neergelegd. Daarom kan
deze kwestie op een dag leiden tot een directe confrontatie tussen
Amerika en China, met desastreuze gevolgen voor alle betrokkenen:
China zou economisch teruggeworpen worden, Amerika's relatie met
Japan kan worden ernstig belemmerd worden, en de inspanningen van
de Verenigde Staten in het oosten van Eurazië om een stabiel
evenwicht van de macht te creëren, kan mislukken. Daarom moeten
beide zijden uiterste duidelijkheid over deze kwestie creëren. Hoewel
het China waarschijnlijk in de nabije toekomst aan de nodige middelen
zal ontbreken om Taiwan effectief onder druk te zetten, moet Peking
weten - en geloofwaardig overtuigd worden - dat een Amerikaanse
berusting in de poging tot gewelddadige inlijving van Taiwan voor het

aanzien van de Verenigde Staten in het Verre Oosten zo verwoestend
is, dat het zich niet kan veroorloven om militair passief naar Taiwan te
blijven in het geval dat Taiwan niet in staat is om zichzelf te
beschermen.
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Met andere woorden, Amerika moet niet omwille van Taiwan ingrijpen,
maar wel vanwege zijn eigen geopolitieke belangen in de regio AziëPacific. Dit is een belangrijk verschil. De Verenigde Staten hebben geen
enkel belang in een zelfstandig Taiwan. In feite luidde haar officiële
positie (en daaraan zal niets veranderen) dat er slechts één China is.
Maar hoe China een hereniging uitvoert, kan de vitale belangen van
Amerika raken, en dat moet bovenal de Chinezen duidelijk zijn. De
kwestie-Taiwan geeft Amerika een legitieme reden om in de
onderhandelingen met China vragen over de mensenrechten te stellen,
zonder van inmenging in China's interne politieke aangelegenheden
beschuldigd te worden. Het is volkomen terecht voortdurend tegen
Peking herhalen dat hereniging alleen dan aan de orde is als het
Chinese volk het materieel wezenlijk beter gaat en er democratische
hervormingen hebben plaatsgevonden. Slechts een China dat ook
bereid is om op basis van het principe: "Eén land, verschillende
systemen" gebaseerde federatie te worden kan voor Taiwan
aantrekkelijk zijn om zich daarmee te assimileren. Vanwege Taiwan is
zeker het in het belang van China om meer respect aan de
mensenrechten toe te kennen en in deze context moet Amerika dit
thema steeds weer aan de orde stellen. Tegelijkertijd moeten de
Verenigde Staten zich - in de lijn van de aan China gedane beloftes van een directe of indirecte betrokkenheid bij een internationale
waardetoetsing van de speciale status van Taiwan onthouden. In de 90er jaren wekten officiële contacten tussen de USA en Taiwan de indruk
dat de Verenigde Staten Taiwan als een onafhankelijke staat gaat
behandelen, en de woede van China daarover was net zo begrijpelijk
als zijn ongenoegen over de toegenomen inspanningen van de
Taiwanese regeringskringen om voor de speciale status van Taiwan
internationale erkenning te krijgen.

272 Het Grote Schaakbord
De Verenigde Staten moeten daarover duidelijk maken dat de
Taiwanese pogingen daartoe, die al lange tijd de relatie tussen China en
Taiwan onzeker maken, een negatieve invloed zullen hebben op
Washington's houding ten opzichte van Taiwan. Als China vooruitgang
boekt en de weg naar democratie gevonden heeft en als de inlijving van

Hongkong niet leidt tot een achteruitgang ten aanzien van de
mensenrechten, zou de VS enthousiast een serieuze dialoog tussen
Peking en Taipei over de voorwaarden van de hereniging kunnen
arrangeren alsmede druk uitoefenen voor een democratisering in China
en kan een bredere strategische overeenkomst met een Groot-China
nuttig zijn. Korea, de geopolitieke spil in Noordoost-Azië, kan opnieuw
een twistappel tussen Amerika en China worden, en ook die toekomst
zal een directe impact op de Amerikaans-Japanse relatie hebben.
Zolang Korea verdeeld is en vatbaar voor een oorlog tussen het
onstabiele Noord-Korea en het steeds rijker wordende zuiden, zullen de
Amerikaanse troepen gestationeerd moeten blijven op het schiereiland.
Elke eenzijdige Amerikaanse terugtrekking zou waarschijnlijk niet alleen
een nieuwe oorlog provoceren, maar waarschijnlijk ook het einde van de
Amerikaanse militaire aanwezigheid in Japan inluiden. Het is moeilijk
voor te stellen dat de Japanners veel verwachten van een nog groter
Amerikaans troepencontingent op het Japans grondgebied als de
Amerikanen Zuid-Korea opgegeven hebben. Een snelle herbewapening
van Japan zal de meest waarschijnlijke uitkomst zijn, met
destabiliserende gevolgen voor de hele regio. De hereniging van Korea
mag geen serieuze geopolitieke problemen opleveren. Zouden de
Amerikaanse troepen in een herenigd Korea gestationeerd blijven,
zullen de Chinezen dat onvermijdelijk als tegen hun land gericht
opvatten.

273 Het Verre Oosten anker
Of de Chinezen onder deze omstandigheden een hereniging kunnen
billijken, is twijfelachtig. In het geval dat de hereniging stap voor stap,
als een soort zachte landing plaatsvindt, zal China het politiek
dwarsbomen en die krachten in Noord-Korea ondersteunen, die zich
aanhoudend tegen elke vorm van hereniging verzetten. Zou de
hereniging door middel van geweld plaatsvinden en Korea een crashlanding beleeft, kan een militaire interventie van de Chinezen niet
worden uitgesloten. Vanuit het perspectief van Peking is een herenigd
Korea alleen aanvaardbaar als het niet gelijktijdig direct het verlengde
van de Amerikaanse macht is (met Japan als springplank op de
achtergrond). Een herenigd Korea, waar geen Amerikaanse troepen
meer gestationeerd zal waarschijnlijk in eerste instantie neigen naar een
soort neutraliteit tussen China en Japan en geleidelijk aan - mede door
restanten van de nog bestaande sterke anti-Japanse vooroordelen - in
het magnetisch veld in China terecht komen, dat heet: hetzij direct onder
de politieke invloed van Peking of ze belanden in een indirecte
afhankelijkheid. Het is dan misschien de vraag of Japan nog steeds

bereid is om de VS als de enige militaire basis in Azië te dienen. Deze
vraag zal het land tenminste politiek splijten. Iedere daaruit resulterende
militaire terugtrekking van de VS uit het Verre Oosten heeft omgekeerd
een bedreiging voor het machtsevenwicht in Eurazië tot gevolg. Op
basis van deze overwegingen zijn Japan en Amerika des te meer
geïnteresseerd (hoewel een ieder om andere redenen) dat de status
quo van Korea niet verandert, en als het toch tot een dergelijke
verandering moet komen, dan moet deze in zeer langzame stappen
plaatsvinden, bij voorkeur in het kader van een groeiend Chinees Amerikaans akkoord over regionale kwesties.
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In de tussentijd zal een echte verzoening tussen Japan en Korea
cruciaal voor een meer stabiele regionale omgeving bijdragen wat een
hereniging van het verdeelde land ten goede kan komen. Een echte
verzoening tussen Japan en Korea zouden de diverse internationale
complicaties die kunnen voortvloeien uit een Koreaanse hereniging,
reduceren en leiden tot steeds meer samenwerking en een bindende
politieke relatie. De VS kan een cruciale rol spelen in de totstandkoming
van een dergelijke verzoening. De vele individuele stappen die ten
eerste de Frans-Duitse verzoening later die tussen Duitsland en Polen
mogelijk maakten (bijvoorbeeld van een academische uitwisseling naar
gezamenlijke militaire verbintenissen) kunnen ook hier worden gezet.
Een uitgebreid en op de regionale stabiliteit positief uitwerkend JapansKoreaans partnerschap zal op zijn beurt een permanente aanwezigheid
van de VS in het Verre Oosten vergemakkelijken, zelfs na de hereniging
van Korea. Het is overbodig om te zeggen, dat er een nauwe politieke
relatie met Japan in de mondiale geostrategische belangen van Amerika
ligt. Maar of Japan de vazal zal zijn, tegenstander of Partner van
Amerika is afhankelijk van de vraag of de Amerikanen en Japanners in
staat zijn om het gezamenlijk nastreven van internationale doelen van
de twee landen duidelijker uit te werken, en glashelder kunnen bepalen
waar de grens tussen de geo-strategische missie van de Verenigde
Staten in het Verre Oosten en Japan's zoektocht naar internationale
erkenning ligt. Ondanks de in het land gevoerde debatten over het
Japanse buitenlands beleid, blijft de relatie met Amerika het baken
waarop het internationale Japan is georiënteerd. Een gedesoriënteerd
Japan, wat zwerft tussen herbewapening of een aparte overeenkomst
met China, betekent het einde van de Amerikaanse rol in de Azië-Pacific
regio en verhindert het ontstaan van een regionale stabiele driehoeksovereenkomst tussen Amerika, Japan en China; daarmee is ook het

plan van de USA om in Eurazië een politiek evenwicht te creëren
wankel.

275 Het Verre Oosten anker
Kortom: Een gedesoriënteerd Japan zou een gestrande walvis zijn, die
hulpeloos maar gevaarlijk om zich heen slaat. Het kan Azië
destabiliseren, maar kan geen realistisch alternatief voor het
noodzakelijke stabiliserende evenwicht tussen Amerika, Japan en China
bieden. Alleen d.m.v. een nauwe alliantie met Japan, zullen de
Verenigde Staten de regionale ambities van China in evenwicht brengen
en excessen kunnen beteugelen. Op deze basis kan een ingewikkelde
tripartiete overeenkomst tot stand komen - die met Amerika's
wereldmacht, China's overwicht in de regio en Japan's internationaal
leiderschap rekening houdt. Bijgevolg is een vermindering van de
huidige troepensterkte in Japan (en rond Korea verwijderd) in de nabije
toekomst niet wenselijk. Om dezelfde reden is een aanzienlijke
uitbreiding van de geopolitieke expansie en een verhoging van de
militair slagkracht van Japan eveneens niet wenselijk. Een terugtrekking
van Amerika zal zeer waarschijnlijk een groter Japans
bewapeningsprogramma, in het kader van een verontrustende
strategische desoriëntatie, tot gevolg hebben. De Amerikaanse druk op
Japan om een grotere militaire rol op zich te nemen, kan echter alleen
de vooruitzichten op een regionale stabiliteit beschadigen, een bredere
regionale vereniging met Groot-China bemoeilijken en Japan
ontmoedigen een meer constructieve taak op internationaal niveau
over te nemen en hierdoor de inspanningen voor een stabiel geopolitiek
pluralisme in heel Eurazië te bevorderen, gecompliceerder maken.
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Bovendien blijkt dat Japan - als het zich naar de wereld toe- en van Azië
afwendt - een zinvolle stimulans en een speciale status moet hebben,
waarmee ook hun nationale belangen gediend zijn. In tegenstelling tot
China, die de status van een wereldmacht kan nastreven nadat het een
regionale macht is geworden, kan Japan een wereldwijde invloed
bereiken indien ze het streven naar regionale macht opgeeft. Daarom
wordt het voor Japan des te belangrijker om aan de kant van Amerika
zich zowel op politiek- als op economisch gebied aan de zegenrijke
wereldwijde opgave te wijden. In dit opzicht doen de Verenigde Staten
er goed aan een Amerikaanse-Japanse vrijhandelsakkoorden te
overwegen door een gezamenlijke Amerikaans-Japanse economische
ruimte te laten ontstaan. Een dergelijke stap dat de groeiende
aaneenschakeling van de twee economieën formaliseert zal zowel de

permanente Amerikaanse aanwezigheid in het Verre Oosten als Japan's
wereldwijde constructieve betrokkenheid onderbouwen.(33) Om te
besluiten; Japan moet voor Amerika de onmisbare en primaire partner
zijn bij de uitbouw van een steeds bredere en tot alle gebieden die tot
het leven behoren doordringende mondiale samenwerking zijn, maar
niet in de eerste plaats als militaire bondgenoot in een regionale
overeenkomst, die het er op aanstuurt de regionale suprematie van
China aan te vechten. In werkelijkheid, moet Japan de wereldwijde
partner van Amerika zijn, die met hen en het nieuwe programma van de
wereldpolitiek in de aanval gaat. In de traditionele sfeer van de
machtspolitiek moet een regionaal openstaand China het Verre Oosten
anker van Amerika zijn en daarbij het Euro-Aziatische machtsevenwicht
helpen bevorderen, waarbij de rol van Groot-China in het oosten van
Eurazië overeenkomt met een uitbreiding van Europa in het westen van
Eurazië .
(33) Voor dit initiatief heeft vooral Kurt Tong zich sterk gemaakt, in de "Revolutionazing Amerika's Japan
Policy", Buitenlands Beleid (winter 1996-1997) inzake de wederzijdse economische voordelen gewezen.
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CONCLUSIES
Het is tijd dat Amerika een eenduidige, uitgebreide op lange termijn
gerichte geo-strategie formuleert voor Eurazië als geheel en vervolgt.
Deze noodzaak komt voort uit de interactie van twee fundamentele
factoren: Amerika is thans de enige supermacht in de wereld, en
Eurazië is de centrale schouwtoneel. Vandaaruit zal de vraag; hoe de
macht over het Euro-Aziatische continent verdeeld wordt, voor de
wereldwijde suprematie en de historische erfenis van Amerika van vitaal
belang zijn. De globale dominantie van Amerika is uniek in zijn
uitbreiding en in zijn aard. Het is een nieuw type van hegemonie, die
veel kenmerken van de Amerikaanse democratie weerspiegelt: het is
pluralistisch, transparant en flexibel. In minder dan een eeuw tot stand
gekomen, is vooral duidelijk in de ongekende rol van Amerika inzake het
Euro-Aziatische gebied, waar voorheen alle voorgaande concurrenten
voor wereldmacht hun oorsprong hadden. Amerika is nu de
scheidsrechter in Eurazië, en geen groot Euro-Aziatische vraagstuk kan
zonder de deelname van de Verenigde Staten of in strijd met hun
belangen worden opgelost.
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Doorslaggevend voor de duur en de stabiliteit van de Amerikaanse
wereldmacht zal zijn hoe de Verenigde Staten de meest belangrijke

geostrategische spelers op het Euro-Aziatische schaakbord enerzijds
controleert en anderzijds tegemoet komt en hoe ze met de cruciale
geopolitieke aandachtspunten omgaan. In Europa zullen Duitsland en
Frankrijk in het verdere verloop de belangrijkste spelers zijn, en Amerika
moet ernaar streven om het bestaande democratische bruggenhoofd
aan de westelijke rand van Eurazië te versterken en uit te breiden. In het
Verre Oosten van Eurazië, zal waarschijnlijk China steeds sterker in het
voetlicht treden, en Amerika zal op het Aziatische vasteland politiek
geen voet aan de grond krijgen als het niet succesvol naar een
geostrategische consensus met China toe werkt. In het centrum van
Eurazië, zal de ruimte tussen een zich uitbreidend Europa en een
regionale opkomend China, geopolitiek gezien, een zwart gat blijven,
zolang Rusland nog worstelt met post-imperiale zelf-definitie, terwijl de
regio ten zuiden van Rusland - de Euro-Aziatische Balkan - een
heksenketel van etnisch conflicten en Grootmacht-rivaliteit dreigt te
worden. Tegen deze achtergrond zal het de status van Amerika als de
leidende wereldmacht in de nabije toekomst (meer dan een generatie)
waarschijnlijk niet worden aangevochten door een uitdager. Geen
enkele land mag zich meten met de Verenigde Staten in de vier
belangrijke gebieden van de macht (militair, economisch, technologisch
en cultureel), die samen de cruciale wereldwijde politieke invloed
vormen. Afgezien van een bewuste of onvrijwillige afdanking van
Amerika in de nabije toekomst, is het enige echte alternatief voor de
wereldwijde leiderschap van de USA, de internationale anarchie. Zo
gezien, kan men terecht beweren, net als president Clinton uitdrukte,
dat Amerika voor de wereld een "onmisbare natie is". Men moet hier
tegenover de factor van onmisbaarheid, het potentieel voor wereldwijde
anarchie plaatsen.
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De verwoestende gevolgen van de bevolkingsexplosie, armoedemigratie, sterk versnellende verstedelijking, etnische- en religieuze
vijandelijkheden en de proliferatie van massavernietigingswapens die
niet te beteugelen zijn, zouden de bestaande - op natie-staten
gebaseerde basisopzet die in ontwikkeling zijn achter gebleven geopolitiek en wat betreft stabiliteit laten stuk lopen. Zonder een
voortdurende en gerichte betrokkenheid van Amerika kunnen deze
krachten van de wereldwijde wanorde snel het internationale toneel
domineren. Gezien de geopolitieke spanningen niet alleen in het huidige
Eurazië, maar wereldwijd is een dergelijk scenario heel goed mogelijk.
De daaruit voortvloeiende risico's voor de stabiliteit in de wereld kunnen
verder worden verhoogd door het vooruitzicht van een algemene

verslechtering van de menselijke leefomstandigheden. Vooral in de
armere landen van de wereld veroorzaakt een bevolkingsexplosie en de
daarmee gepaard gaande verstedelijking een leger van miljoenen
kansarme werklozen alsmede een groeiende onrustige jongere
generatie waarvan de frustratie snel stijgt. De moderne media
versterken deze breuk die zich tussen deze jongeren en de traditionele
autoriteiten ontstaat en toont hen de grote ongelijkheid in de wereld. Het
wekt wrevel en maakt hen kwetsbaar voor extremistische rattenvangers.
Enerzijds kan dit verschijnsel van globale migratie, die reeds een
omvang heeft van tientallen miljoenen mensen een beperkte tijd
functioneren als een veiligheidsventiel, doch anderzijds worden hiermee
etnische en sociale conflicten van het ene continent naar de andere
overgedragen. Het ambt van de wereld-politieagent, wat Amerika heeft
geërfd blijft dus nauwelijks gespaard voor turbulentie, spanningen en
minimaal sporadische uitbarstingen van geweld.
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De nieuwe en complexe internationale orde, die onder Amerikaanse
hegemonie tot stand is gekomen, haar handtekening draagt en waar
binnen het oorlogsgevaar van tafel is, zal zich goed tot die delen van de
wereld beperken waar de democratische samenlevingen en
grondwetten evenals geavanceerde multilaterale - maar ook door
Amerika gedomineerde - structuren die de macht van de Verenigde
Staten hebben ondersteund. Een Amerikaanse geo-strategie voor Azië
zal het dus moeten opnemen tegen de krachten van de chaos. In
Europa zijn er tekenen dat de impuls tot integratie en uitbreiding
afneemt en kan snel weer het oude Europese nationalisme laten
herleven. Zelfs in de meest succesvolle Europese landen duurt massale
werkloosheid onverminderd voort en genereert buitenlandersonvriendelijke reacties die een plotselinge verschuiving naar rechts en
chauvinistische neigingen in de Duitse of Franse politiek kunnen
veroorzaken. Het is in feite denkbaar dat er een pre-revolutionaire
situatie ontstaat. Aan de historische tijdlijn voor Europa, zoals
uiteengezet in hoofdstuk 3, kan alleen worden voldaan indien de
Verenigde Staten de Europese eenwording duurzaam aanmoedigt, zelfs
aanspoort. De onzekerheden over de toekomst van Rusland zijn nog
groter en de vooruitzichten voor een positieve ontwikkeling is veel
geringer. Daarom moet Amerika noodzakelijkerwijs een geopolitieke
kader ontwerpen die met de assimilatie van Rusland in een groeiende
Europese door samenwerking gekenmerkt achtergrond rekening houdt
en bovendien de zelfbewuste onafhankelijkheid van zijn nieuwe
soevereine buren bevordert. Maar of de Oekraïne of Oezbekistan (om

niet te spreken over het etnisch gesplitste Kazachstan) kunnen
overleven als onafhankelijke staten, blijft onzeker, vooral als er een
nieuwe crises in Europa ontstaat, zoals de groeiende kloof tussen
Turkije en de EU of vijandige oplopende geluiden inzake de VS Iraanse verhouding, die de aandacht van de Verenigde Staten moeten
afleiden.
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De mogelijkheid dat het uiteindelijk toch tot een belangrijke
overeenkomst met China komt, kan door een toekomstige Taiwan-crisis
op niets uitlopen óf omdat de binnenlandse politieke onrust in Peking
een agressief en vijandige regime aan de macht brengt, óf omdat de
Amerikaanse-Chinese relaties zich als een mislukking uitwijst. China
kan dan een uiterst destabiliserende kracht in de wereld worden, die de
Amerikaanse-Japanse relatie enorm belast en misschien leidt tot een
geopolitieke heroriëntatie van Japan. In een dergelijk scenario zijn
ongetwijfeld de stabiliteit van Zuidoost-Azië in gevaar, en men kan
alleen maar speculeren hoe het samenvallen van deze gebeurtenissen
de houding en de nationale eenheid van India uitwerken, wat een
cruciaal land is voor de stabiliteit van Zuid-Azië. Deze opmerkingen
laten zien dat noch de nieuwe mondiale problemen die de
verantwoordelijkheid van de individuele natie-staten te boven gaan,
noch de traditionele geopolitieke aangelegenheden opgelost of zelfs
binnen de perken kunnen worden gehouden als de geopolitieke
basisstructuren beginnen af te brokkelen. Gezien het weerlicht op de
politieke horizon van Europa en Azië, moet elk succesvol Amerikaans
beleid zich op Eurazië als geheel concentreren en zich tot één
geostrategisch plan laten leiden.
Een geo-strategie voor Eurazië
De hiervoor noodzakelijke politiek moet in de eerste plaats van de drie
eerder ongekende omstandigheden onflatteus nota nemen. Waardoor
het wereldgebeuren geopolitiek bepaald wordt: Voor het eerst in de
geschiedenis is (1) één enkele staat de echte wereld macht, (2) een
buiten-Eurasische Staat deze wereldheerschappij vervult en (3) het
centrale schouwtoneel van de wereld, Eurazië, wordt gedomineerd door
een Buiten - Euro-Aziatische macht.
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Een uitgebreide en consistente geo-strategie voor Eurazië, moet in ieder
geval worden gebaseerd op het inzicht dat zelfs de Amerikaanse macht
grenzen kent en dat met de tijd slijtage onvermijdelijk is. Zoals reeds

vermeld worden de grenzen bepaald door 1) de omvang en diversiteit
van Eurazië, evenals de potentiële kracht van sommige van haar staten
de Amerikaanse invloed en 2) de omvang van haar controle over het
verloop van de gebeurtenissen. Dit feit vraagt geostrategische begrip en
een bewust selectief gebruik van Amerikaanse bronnen op het enorme
Euro-Aziatische schaakbord. En aangezien de ongekende kracht van de
USA onvermijdelijk met de tijd afneemt, moet het er primair om gaan
met opkomende andere regionale machten dusdanig uit te komen dat
de mondiale heerschappij Amerika niet in gevaar komt. Zoals in het
schaakspel moeten de globale strategen van Amerika ettelijke zetten
vooruit denken, en mogelijke tegenzetten van de tegenstander voor zijn.
Een consequente geo-strategie moet daarom de verschillen tussen de
perspectieven van de korte-termijn (grofweg voor de komende vijf jaar),
een middellange termijn (tot twintig jaar of zo) en een lange termijn
(meer dan twintig jaar) kunnen onderscheiden. Bovendien zijn deze
periodes niet volledig op zichzelf te beschouwen, maar als onderdeel
van een continuüm. De eerste fase moet geleidelijk en gestaag in de
tweede overgaan - ja, moet specifiek op hen worden gericht - en de
tweede moet overeenstemmend overgaan in de de derde. Op de korte
termijn is het in Amerika's belang zijn heersende pluralisme op de kaart
van Eurasia te consolideren en te behouden.
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Dit vereist in hoge mate manoeuvreren en manipulatie, zodat er geen
coalitie van tegenstanders wordt samengesteld die uiteindelijk de
Amerikaanse superioriteit in twijfel trekt, afgezien van het feit dat dit
geen enkele staat zo snel zal lukken. Op de middellange termijn zal de
zojuist beschreven situatie geleidelijk voor een anderen wijken, waarin
bij toenemende mate belangrijkere, maar strategisch verenigbare
partners meer gewicht wordt gelegd die, ingegeven door het
Amerikaanse leiderschap, aan de opbouw van een coöperatieve transEuro-Aziatische veiligheidssysteem kunnen meewerken. Tot slot, op
langere termijn gezien, kan zich uit deze globale kern een
gemeenschappelijke politieke verantwoordelijkheid voortkomen. Ten
eerste bestaat de opgave daaruit om ervoor te zorgen dat geen enkel
land of groep van landen de mogelijkheid krijgt om de Verenigde Staten
te verdrijven uit Eurazië of zelfs alleen de scheidsrechtersrol
fundamenteel te beïnvloeden. De consolidatie van het transcontinentale
geopolitieke pluralisme moet geen doel op zich zijn, maar alleen als het
middellange-termijn doel om een echt strategische partnerschap in de
belangrijkste regio's van Eurazië te dienen. Het is niet aan te nemen dat
een democratisch Amerika bereid is om zich permanent te wijden aan

de moeilijke, vermoeiende en kostbare taak om Eurazië in de macht te
krijgen door voortdurend daar de maat te slaan en te manipuleren, en
daarbij wereldwijd zijn militaire middelen inzet om de dominantie van
elke regionale macht te voorkomen. De eerste fase moet dan ook
logisch en op een geplande manier in de tweede overgaan, een fase
waarin een vreedzame hegemonie de USA anderen er van af houdt dit
in twijfel te trekken, omdat ten 1-ste de prijs die zij daarvoor moeten
betalen te hoog is en ten 2-de Amerika's vitale belangen door degenen
die regionale doelstellingen in Eurazië nastreven, niet worden bedreigd.
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Op de middellange termijn gaat het er om de partnerschappen te
bevorderen, vooral die met een meer verenigd en politiek duidelijker
Europa en een regionaal dominant China, evenals (zo is te hopen) met
een post-imperiaal en op Europa gericht Rusland en aan de zuidelijke
rand van Eurazië met een in de regio stabiliserend democratisch India.
Maar hoe de omgeving er zal uitzien die de rol van Rusland bepaalt,
hangt af van de vraag of het wel of niet lukt bredere strategische relaties
met Europa respectievelijk China te smeden. Hieruit volgt dat een groter
Europa en een uitgebreide NATO voor de korte- en langere
termijndoelen van het Amerikaanse beleid heel nuttig zijn. Een Groter
Europa zal de invloedssfeer van Amerika uitbreiden - en met de
toelating van nieuwe leden uit Centraal-Europa in de organen van de
Europese Unie zal het aantal staten toenemen, die richting de VS
neigen - zonder dat er dus een politiek gesloten Europa ontstaat dat al
spoedig de Verenigde Staten in voor hen betekenisvolle geopolitieke
belangen elders, vooral in het Midden-Oosten kan uitdagen. Een
duidelijk omschreven politiek Europa, niet in het minst onmisbaar voor
de geleidelijke integratie van Rusland in een systeem van mondiale
samenwerking. Amerika kan alleen geen verenigd Europa voor elkaar
krijgen - dat is aan de Europeanen, vooral de Fransen en de Duitsers maar Amerika kan wel het ontstaan van een meer verenigd Europa
belemmeren. En dat kan voor de stabiliteit in Eurazië en dus voor
Amerika's eigen belangen fataal zijn. In der daad dreigt Europa als het
niet tot een eenheid komt weer in verval te raken. Bijgevolg is het, zoals
hierboven vermeld, van groot belang dat Amerika nauw samenwerkt met
zowel Duitsland als met Frankrijk, naar een politiek haalbaar Europa
richting die toch verbonden blijft met de VS en de reikwijdte van het
internationale systeem van democratische samenwerking uitbreidt.
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Zonder Europa, is er geen Trans-Euro-Aziatisch systeem. Praktisch
betekent dat: Het moet geleidelijk een akkoord over een
gemeenschappelijk leiderschap in de NATO realiseren, met de belangen
van Frankrijk in een Europese rol, niet alleen in Afrika, maar ook in het
Midden-Oosten rekening houden en een sterkere uitbreiding van de EU
blijven steunen, ook als de EU een politiek- en economischzelfverzekerd wereldwijde spelers zal worden.(34) Een transatlantische
vrijhandelsovereenkomst, die al door een aantal prominente
staatslieden van het Atlantisch Bondgenootschap bepleit is, kan het
risico verminderen dat het op economisch gebied tot steeds grotere
rivaliteit tussen een meer verenigd EU en de Verenigde Staten komt. Als
de EU er eindelijk in slaagt de eeuwenoude vijandelijkheden met alle
negatieve gevolgen voor de hele wereld te begraven, kan Amerika het
op de koop toe nemen dat het de scheidsrechtersrol in Eurazië verliest
en aan betekenis geleidelijk in zal boeten. De uitbreiding van de NATO
en de EU hebben waarschijnlijk tot gevolg dat de Europeanen zich van
hun verantwoordelijkheid voor de wereld opnieuw bewust zullen worden
en op hetzelfde moment, in het voordeel Amerika en Europa, de
voordelen van de democratie die zijn opgedaan bij de succesvolle
afronding van de Koude Oorlog zullen consolideren.
(34) Een reeks constructieve voorstellen hiertoe op het CISS (Center for International Strategic Studies)
werden tijdens de Conferentie over Amerika en Europa, in Brussel in februari 1997 gemaakt. Ze varieerden
van gezamenlijke inspanningen om structurele hervormingen om de overheidstekorten terug te brengen tot
de ontwikkeling van een verbeterde Europese militaire industriële basis, die de transatlantische
samenwerking op defensiegebied versterken en een grotere rol voor Europa in de NATO mogelijk maken.
Een handige lijst met vergelijkbare en andere initiatieven die gericht zijn op versterking van de rol van
Europa, is te vinden in David C. Gompert en E. Stephen Larrabee (Hg.)"America and Europe: A Partnerchip
for a New Era" (Santa Monica, CA: RAND, 1997).
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Bij deze inspanning, staat er niets minder op het spel dan de
Amerikaanse lange-termijn relatie met Europa. Een nieuw Europa moet
nog vorm aannemen, en als dit nieuwe Europa geopolitiek een deel
van de "Euro-Atlantische" ruimte blijft, is de uitbreiding van de NATO
essentieel. Om dezelfde reden zou het falen van de NATO-uitbreiding,
het plan van een groeiend Europa waaraan men zich heeft verbonden
verwoesten en de Centraal-Europeanen demoraliseren. Ja, het falen
van een door de VS gesteunde poging om de NATO uit te breiden kan
zelfs weer tot het herleven van de ambitieuze Russische wensen leiden.
Het is totaal onduidelijk - en staat in schril contrast met wat de
geschiedenis ons leert - of de Russische politieke elite de wens van
Europa; een duurzame politieke en militaire aanwezigheid van de
Verenigde Staten deelt. Terwijl men dus een steeds toenemende
coöperatieve relatie met Rusland zeer zeker zal nastreven, is het
belangrijk dat Amerika geen enkele twijfel over zijn wereldwijde

prioriteiten laat bestaan. Moet tussen een groter Euro-Atlantische
systeem en een betere relatie met Rusland een keuze worden gemaakt
dan heeft het eerste voor Amerika een veel hogere rangschikking. Om
deze reden zal een overeenkomst met Rusland over de kwestie van de
uitbreiding van de NATO erop neerkomen dat Rusland in feite wordt
betrokken bij de besluitvorming van de Alliantie en dus het specifieke
Euro-Atlantische karakter van de NATO verzwakt, en waarin de nieuw
opgenomen leden zijn gedegradeerd naar 2-de rangs-staten. Daarmee
zou Rusland niet alleen de gelegenheid, opnieuw te proberen zijn
invloedssfeer in Centraal-Europa te herwinnen, het kan ook haar
aanwezigheid in de NATO misbruiken om vakkundig ieder verschil van
mening tussen Amerika en Europa te benutten en de rol van de VS in
Europese zaken te verzwakken.
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Zoals de aansluiting van Centraal-Europa bij de NATO moet elke nieuwe
veiligheidsgarantie, die wordt toegekend aan Rusland uit het Westen
met betrekking tot de regio dus echt wederzijds voor beide partijen
geruststellend zijn. Beperkingen die men zich bij de stationering van
NATO-troepen en kernwapens op de bodem van de nieuwe leden oplegt
kunnen een belangrijke bijdrage leveren om de legitieme Russische
bezorgdheid weg te nemen, maar in ruil daarvoor zouden de Russen
moeten garanderen dat er 1) een demilitarisering komt van de uit
strategisch aspect dreigende "front-wig" die uit Kaliningrad komt en 2)
grotere troepenstationeringen in het grensgebied van de toekomstige
nieuwe leden van de NATO en de EU achterwege blijven. Terwijl alle
nieuwe onafhankelijke westelijke buren van Rusland happig zijn op een
stabiele en coöperatieve relatie met Rusland, hebben ze uit het verleden
voor de hand liggende redenen om voor Moskou eigenlijk nog steeds
bang te zijn. Daarom zou het sluiten van een eerlijke NATO-EUovereenkomst met Rusland door alle Europeanen moeten worden
verwelkomd als een signaal dat Rusland eindelijk voldoet aan de
gewenste post-imperiale keuze in het voordeel van Europa. Deze
beslissing kan de weg vrijmaken voor een bredere inspanning om de
status en reputatie van Rusland te verbeteren. Het formele
lidmaatschap van de G-7 landen, werd bereikt in juli 1997 door het land,
evenals de opwaardering van het OVSE politieke systeem (waarin een
speciaal veiligheidscomité, bestaande uit Amerika, Rusland en een
aantal belangrijke Europese landen, werd ingesteld), zouden de Russen
de mogelijkheid geven om constructief mee te werken aan de
ontwikkeling van politieke- en veiligheidsstructuren in Europa.
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Als het Westen bovendien ook de financiële steun blijft geven en daarbij
ambitieuze plannen ontwikkelt voor nieuwe snelwegen en
spoornetwerken om Rusland nauwer aan Europa te binden, kan dit
proces toereikend genoeg zijn om een Russische beslissing voor
Europa een goede stap dichterbij te brengen. Wat op lange termijn de
rol van Rusland in Eurazië is hangt grotendeels af van het historische
besluit, die het omwille van zijn eigen nationale zelfinzicht, misschien
nog in dit decennium moet worden genomen. Zelfs als Europa en China
de reikwijdte van hun betreffende invloedssferen uitbreiden, zal Rusland
nog steeds de staat met de grootste oppervlakte in de wereld blijven.
Het bevat tien tijdzones en is geografisch tweemaal zo groot als de
Verenigde Staten of China, en zet in dit verband Europa in de schaduw.
Terreinverlies is dus niet grootste probleem van Rusland. In plaats
daarvan moet het enorme Rusland de feiten onder ogen zien, dat
Europa en China beiden reeds economisch machtiger zijn en dat China
hen dreigt in te halen op haar weg naar modernisering van de
samenleving. Daaruit moet Rusland de juiste conclusies trekken. Onder
deze omstandigheden moeten de politieke leiders in Moskou er zich
duidelijk van bewust zijn, dat Rusland in de eerste plaats zichzelf moet
moderniseren, in plaats van zich bezig te houden met vergeefse
pogingen om zijn vroegere status als wereldmacht te herwinnen. Gezien
de enorme omvang en diversiteit van het land zal waarschijnlijk een
gedecentraliseerd politiek systeem op basis van markteconomie het
creatieve potentieel van het Russische volk evenals de enorme minerale
rijkdommen het land beter tot ontwikkeling brengen. Omgekeerd zou
een meer gedecentraliseerde Rusland minder kwetsbaar voor
imperialistische propaganda zijn.
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Een lossere confederatie in Rusland - bestaande uit een Europees
Rusland, een Siberische republiek en het Verre Oosten Republiek - valt
het makkelijker om nauwere economische banden met Europa, de
Nieuwe Staten van Centraal-Azië en het Oosten te onderhouden, die op
hun beurt de eigen ontwikkeling van Rusland versnellen. Elk van deze
drie Verbonden eenheden kunnen het creatieve potentieel ter plekke
beter ontsluiten, wat eeuwenlang verstikt werd door de logge
bureaucratie van Moskou. Een duidelijke beslissing van Rusland voor
de Europese optie en tegen een grote Russisch Rijk is dan
waarschijnlijker als Amerika met succes de tweede essentiële lijn van
haar strategie ten aanzien van Rusland volgt: Namelijk het versterken
van de heersende geopolitieke pluralisme in de post-Sovjet-gebied, en

alle imperiale verleidingen in de kiem smoort. Een post-imperiale en op
Europa gericht Rusland moet de inspanningen van Amerika in deze
richting als nuttig, voor het versterken van de regionale stabiliteit en het
verminderen van potentiële conflicten langs de nieuwe, potentieel
instabiele zuidelijke grenzen, verwelkomen. Maar het beleid van de
consolidatie van het geopolitieke pluralisme moet niet afhankelijk van
een goede relatie met Rusland worden gemaakt. Ze is veel meer een
belangrijke verzekering tegen het omgekeerde geval; dat zo'n goede
relatie zich niet ontwikkelt omdat ze de herleving van een echt
bedreigende machtspolitiek van de kant van Rusland als obstakel in de
weg zet. Bijgevolg is de politieke en economische steun aan de Nieuwe
Onafhankelijke Staten een integraal onderdeel van een bredere
strategie voor Eurazië. De consolidatie van een soevereine Oekraïne,
dat zich nu ziet als een Centraal-Europese land en deelneemt aan een
nauwere integratie met Centraal-Europa, is een essentieel onderdeel
van een dergelijk beleid.
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Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van nauwere betrekkingen met de
strategische as-staten, zoals Azerbeidzjan en Oezbekistan, nog
afgezien van de meer algemene inspanning om Centraal-Azië (alle
beperkingen in weerwil van Moskou) voor de wereldmarkt te openen.
Grootschalige internationale investering in een steeds toegankelijker
Kaspische-Centraal-Aziatische regio zal niet alleen bijdragen tot de
consolidatie van deze nieuwe landen, maar ook een post-imperiaal en
democratisch Rusland op lange termijn waarschijnlijk ten goede komen.
De ontsluiting van de energiebronnen en bodemschatten van de regio
bevordert welvaart en zal een grotere stabiliteit en veiligheid
bewustwording in dit gebied genereren; en daarmee misschien de
risico's van Balkan-achtige conflicten verminderen. De voordelen van
een, dankzij buitenlandse investeringen, regionale ontwikkeling zal ook
uitstralen naar de naburige Russische provincies, die economisch
onderontwikkeld zijn. Als de nieuwe heersende elites van de regio
eenmaal inzien dat Rusland de integratie van de regio in de
wereldeconomie voegt, zullen ze minder angst voor de politieke
gevolgen van nauwe economische betrekkingen met Rusland te
hebben. Na verloop van tijd kan een niet meer op zijn imperiale status
pochend Rusland de acceptatie van de toonaangevende economische
partner in de regio winnen, ook al is het niet meer de imperiale heerser.
Bij het bevorderen van een stabiele en onafhankelijke Zuidelijke
Kaukasus en Centraal-Azië, moet Amerika ervoor zorgen dat Turkije niet
voor het hoofd gestoten wordt, en moet onderzoeken of het mogelijk is

om de betrekkingen met Iran te verbeteren. Een Turkije dat zich door
Europa uitgeworpen voelt, waarbij ze zo graag willen toetreden, zal een
meer islamitisch Turkije worden, die naar verwachting uit pure wrok haar
veto tegen de uitbreiding van de NATO zal inzetten en minder bereid zal
zijn om met het Westen samen te werken om het seculiere CentraalAzië te stabiliseren en te integreren in de wereldgemeenschap.
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Bijgevolg moet Amerika zijn invloed in Europa gebruiken voor het
toetredings-proces van Turkije te bevorderen en ervoor te zorgen dat
Turkije wordt behandeld als een Europese staat - voorop gezet dat de
Turkse binnenlandse politiek geen dramatische wending in het
islamitische richting krijgt. Regelmatig overleg met Ankara over de
toekomst van het Kaspische bekken en Centraal-Azië zal een
bewustzijn van strategisch partnerschap met de Verenigde Staten in
Turkije bevorderen. Ook Amerika moet de Turkse wens, voor een
pijpleiding van Bakoe in Azerbeidzjan naar Ceyhan aan de Middellandse
Zee, die door Turkije is gekozen als de belangrijkste haven voor de
export van de energiebronnen aan de Kaspische bekken, ondersteunen.
Verder is het niet in Amerika's belang de Amerikaans-Iraanse
vijandigheid voort te zetten. Elke uiteindelijk tot stand gekomen
verzoening moet worden gebaseerd op het inzicht dat elke partij een
strategisch belang heeft bij het stabiliseren van het huidige Iran in een
zeer explosieve regionale omgeving. Dergelijke verzoening moet
natuurlijk van beide kanten komen en is geen gunst die de één aan de
ander toekent. Een sterk, en ook als zeer religieus bestempeld maar
niet fanatiek anti-westers, Iran is vrij naar de zin van de Verenigde
Staten, en uiteindelijk zullen zelfs de politieke leiders in Teheran dit leren
begrijpen. In de tussentijd zullen Amerika's belangen op lange termijn in
Eurazië beter gediend zijn als de bestaande bezwaren tegen nauwere
economische samenwerking tussen Turkije en Iran, met name tegen de
aanleg van nieuwe pijpleidingen, maar ook tot de oprichting van andere
banden tussen Iran, Azerbeidzjan en Turkmenistan zouden worden
opgeven.
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Een langlopende Amerikaanse betrokkenheid bij de financiering van
dergelijke projecten zou duidelijk in het belang van de USA zijn.(35) Ook
naar de mogelijke rol van India moet worden verwezen, hoewel het op
dit moment een relatief passieve speler is op de Euro-Aziatische
schaakbord. India wordt geopolitiek door de Chinees - Pakistaanse
coalitie op afstand gehouden, terwijl een zwak Rusland niet kan zorgen

voor de politieke steun die ze ooit heeft het ontvangen van de SovjetUnie. Het voortbestaan van hun democratie is in zoverre van belang
als zijnde altijd beter dan de veelvuldige academische debatten waarin
het idee van mensenrechten en democratie slechts als een gril van het
Westen wordt weerlegt. India bewijst dat anti-democratische Aziatische
waarden, die woordvoerders van regeringen van Singapore tot China
propageren, niet typisch voor Azië hoefen te zijn. Om dezelfde reden
zou India's falen een klap zijn voor de vooruitzichten van de democratie
en waardoor er een macht van het internationale toneel zal verdwijnen,
die zeer zeker nu, - omdat China uitgroeit tot een geopolitieke
suprematie -, bijdraagt aan een beter evenwicht op het Aziatische
schouwtoneel. Daarom wordt het tijd dat India gaat deelnemen aan
discussies over de toekomst van de regionale stabiliteit in Centraal-Azië,
om maar te zwijgen over de bevordering van meer directe bilaterale
contacten tussen Amerikaanse en Indiase defensie-commissies.
(35) Het lijkt mij aangewezen hier de wijze raad van mijn collega's bij CSIS, Anthony H. Cordesman (in zijn
studie over "The American Threat to the United States", van februari 1997, p.16, als een toespraak voor het
Army War College), die voor de wijdverspreide tendens in Amerika, inzake het demoniseren van problemen
en zelfs naties, heeft gewaarschuwd. In zijn woorden: "Iran, Irak en Libië zijn gevallen waar de VS vijandige
regimes die een echte, maar beperkte dreiging vertegenwoordigen demoniseert, zonder een geschikt middel
te ontwikkelen voor de lange termijn strategie. Amerikaanse beleidsmakers kunnen er niet op hopen deze
staten volledig te isoleren en heeft het weinig zin om ze als 'rode' of 'terrorist' te behandelen ... De USA leeft
in een moreel grijze wereld en zullen tekortschieten bij de poging om deze zwart-wit te maken. "
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Zonder een diepgaande strategisch inzicht tussen Amerika en China zal
een geopolitieke pluralisme in Eurazië noch te bereiken zijn, noch is het
stabiel te houden. Bijgevolg is een politiek van het betrekken van China
bij een serieuze strategische dialoog, uiteindelijk misschien in een
"trialoog" die Japan insluit, de noodzakelijke stap om het belang van
China in een schikkelijke overeenkomst met Amerika te versterken,
waarin de beide landen met hun gemeenschappelijke geopolitieke
belangen (met name in Noordoost-Azië en in Centraal-Azië) rekening
kunnen houden. Bovendien moet Amerika de twijfels die kunnen zijn
ontstaan over haar inzet voor één China wegnemen, zodat de kwestieTaiwan, nadat China Hong Kong heeft ingeslikt, niet verder toespitst.
Om dezelfde reden moet China er veel aan gelegen zijn met de
integratie van Hong Kong te bewijzen, dat zelfs is een Groot-China in
staat is om diverse vormen van huiselijk regelingen te tolereren en te
beschermen. Terwijl - zoals uiteengezet in de hoofdstukken 4 en 6 - elke
Chinees - Russische - Iraanse pseudo-coalitie tegen Amerika nauwelijks
verder komt dan af en toe wat tactische spierballen-taal en moeten de
Verenigde Staten met China blijven onderhandelen op een manier die
Peking niet verder in die richting zal sturen. In elk van deze antihegemoniale allianties zal China de hoeksteen zijn. Het is de sterkste,

meest dynamische en daarmee de leidende component. Zo'n coalitie
kan alleen maar door een misnoegend, gefrustreerd en vijandig China
gesmeed worden. Rusland noch Iran beschikken over de nodige
middelen voor een dergelijke coalitie de centrale magneet te zijn.
Daarom is een Amerikaans-Chinese dialoog over de gebieden waar
geen van de twee staten nog graag een hegemoniale macht zien
verschijnen dringend noodzakelijk. De dialoog moet echter, naar de
vooruitgang worden aangepast, continu en serieus gevoerd worden.

294 Het Grote Schaakbord
In de loop van een dergelijke uitwisseling van gedachten kunnen ook
controversiële kwesties zoals Taiwan en zelfs de rechten van de mens
overtuigend worden aangepakt. Aangezien slechts een democratisch en
welvarend China het vooruitzicht heeft Taiwan met vreedzame middelen
in zijn ban op te nemen, kan het goed geloofwaardig gemaakt worden
dat de kwestie van interne liberalisering niet louter een interne
aangelegenheid van China is. Elke poging tot gedwongen hereniging
zou niet alleen de Amerikaanse-Chinese relaties in gevaar brengen, het
zou buitenlandse investeerders vervreemden en de economische groei
van China afremmen. Peking's aspiraties voor een regionale hegemonie
en de wereldranglijst zijn daarmee opgegeven. Hoewel China optreedt
als een regionaal dominante macht, zal het waarschijnlijk op de lange
termijn geen wereldmacht worden (om redenen die in hoofdstuk 6
besproken zijn), en paranoïde angsten voor een toekomstige
wereldmacht China produceren in het land zelve grootheidswaan, terwijl
op hetzelfde moment misschien een self-fulfilling prophecy tot een
verscherpte vijandigheid tussen China en de Verenigde Staten zullen
leiden. Gewoon omdat China niet snel zal stijgen tot wereldmacht - en
de enige reden is die een beleid van regionale insluiting van China
verbiedt - is het raadzaam om Peking symbolisch te behandelen als een
belangrijke speler op het wereldtoneel. Als men China in een bredere
internationale samenwerking opneemt en hen de status, waarna het
zoekt verleent, bereikt zijn nationale ambitie de top. Een werkzame
onmiddellijke stap in deze richting zou zijn om China op de jaarlijkse top
van de leidende naties van de wereld, de zogenaamde G7 op te nemen,
zoals de G7 vóór hun toetreding in juli 1997 heeft gehouden met
Rusland.
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De mate waarin China is geïntegreerd in het wereld-systeem en dus
steeds minder bereid en in staat is om zijn regionale dominantie op een
politiek kortzichtige wijze uit te baten, zal op die terreinen waarvoor van

ouds her belangstelling van Peking bestaat een soort Chinese
invloedssfeer ontstaan die een deel van het voorgestelde EuroAziatische geopolitieke akkoord is. Of een herenigd Korea zo'n sfeer
herbergt hangt sterk af van hoe diep de Japanse-Koreaanse verzoening
zal gaan (die Amerika actief moet bevorderen), maar een hereniging van
Korea zonder een overeenkomst met China is onwaarschijnlijk. In ieder
geval moet China vanuit historische en geopolitieke redenen Amerika
als zijn natuurlijke bondgenoten beschouwen. In tegenstelling tot Japan
of Rusland heeft Amerika nooit enige territoriale bedoelingen tegen
China gehad; en in tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk, heeft het
China nooit vernederd. Zonder een werkbare strategische consensus
met Amerika zal China op de lange termijn waarschijnlijk geen
buitenlandse investeerders kunnen aantrekken die het nodig heeft om
de economische groei te handhaven en haar leidende rol in de regio te
vestigen. Evenmin zal Amerika zonder een overeenkomst met China in
strategische kwesties een geo-strategie voor het Aziatische vasteland
hebben; en zonder een geo-strategie voor de Aziatische vasteland kan
Amerika geen geo-strategie voor Eurazië ontwikkelen. Daarom is
China's regionale machtspositie, wanneer het wordt geïntegreerd in een
ruimer kader van internationale samenwerking, uitgegroeid tot een
belangrijke geostrategische troef voor Amerika - net zo belangrijk als
Europa, en kan opwegen tegen Japan - om de stabiliteit van Eurazië
garanderen. Echter, in tegenstelling tot in Europa, zal een democratisch
bruggenhoofd op de oostelijke vasteland een tijdje op zich laten
wachten.
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Dat maakt het des te belangrijker dat de inspanningen van Amerika om
een verdieping van de strategische relatie met China te voeden worden
gebaseerd op de ondubbelzinnige erkenning dat een democratisch en
economisch succesvol Japan voor Amerika de eerste en de
belangrijkste mondiale partner is in de Stille Oceaan. Hoewel Japan als
gevolg van de sterke afkeer, die het in de regio veroorzaakt, aldaar geen
dominante macht kan worden maar wel als zodanig op internationaal
niveau kan worden beschouwd. In nauwe samenwerking met de VS
aangaande wat men misschien "de nieuwe agenda van mondiale
problemen" kan noemen, kan Tokyo zolang de nutteloze en
contraproductieve pogingen om een regionale macht te worden maar
beter nalaten en in plaats daarvan een wereldwijde invloedrijke rol
nastreven. De opgave van de Amerikaanse regering moet dan ook zijn
om Japan in die richting te sturen. Een Amerikaans-Japanse
vrijhandelsakkoord, de oprichting van een gemeenschappelijke

economische ruimte wat de verbinding zal versterken en daarmee
dichter bij het doel komen. Een nauwe samenwerking met Japan geeft
Amerika de nodige steun om met de regionale doelstellingen van China
rekening te houden en tegelijkertijd op te treden tegen uitwassen van
hun machtsvertoon. Alleen op deze basis kan een tripartiete
overeenkomst - 1) De wereldmacht van Amerika, 2) regionale
hegemonie van China en 3) het Japanse leiderschap op internationaal
niveau - worden bereikt. Een onverstandige uitbreiding van de militaire
samenwerking tussen Amerika en Japan zou deze brede
overeenstemming in de geostrategische vraagstukken ondermijnen.
Japan mag niet de rol spelen van het onzinkbare vliegdekschip in het
Verre Oosten, en even min zal het de belangrijkste Aziatische militaire
partner van Amerika zijn of een potentiële regionale macht in Azië.
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Onjuiste inspanningen die dergelijke tendensen voeden, zullen Amerika
loskoppelen van het Aziatische vasteland, de vooruitzichten op een
bereikbare strategische consensus met China verdonkeremanen en
daarmee het vermogen van Amerika om een stabiele geopolitieke
pluralisme in Eurazië te vestigen onderuit halen.
Een trans- Euro-Aziatische veiligheidssysteem
Het gelijk opgaande van het geopolitieke pluralisme en Euro-Aziatische
stabiliteit, die de plotselinge opkomst van een enkele dominante staat
moet voorkomen, wint uiteindelijk begin van de 21-ste eeuw, ingebed in
een Trans- Eurasiatisch Security System (TESS) aan kracht. Een
dergelijke veiligheidsovereenkomst moet naast een uitgebreide NATO die is verbonden met Rusland door een samenwerkingsovereenkomst ook China en Japan (die nog onder het bilaterale zekerheidspact vallen
met de Verenigde Staten) omvatten. Maar daarvoor moet de NATO
eerst worden uitgebreid, terwijl Rusland wordt geïntegreerd in een
grotere structuur van de regionale samenwerking op veiligheidsgebied.
Daarnaast moeten de Amerikanen en Japanners in nauwer overleg en
samenwerking in het Verre Oosten een tripartiete dialoog over
veiligheidskwesties waarbij China ook is betrokken beginnen. Dergelijke
Amerikaans-Japans-Chinees overleg kan uiteindelijk bestaan uit
andere Aziatische landen en later leiden tot een dialoog tussen hen en
de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Dit
kan op zijn beurt de weg vrijmaken voor een reeks conferenties van alle
Europese en Aziatische landen en daarmee het proces starten van
institutionalisering van een transcontinentale veiligheidssysteem.
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Op termijn zou een meer formele structuur vorm kunnen krijgen, wat
uiteindelijk resulteert in een trans-Euro-Aziatisch veiligheidssysteem dat
voor de eerste keer in de geschiedenis het gehele continent omvat. Om
dit systeem gestalte te geven - inhoudelijk te bepalen en de instellingen
te verankeren - kan de grote opgave van de komende tien jaar worden
wanneer eerst de nodige politieke voorwaarden, als hierboven
beschreven, zijn gecreëerd. Een dergelijke uitgebreide transcontinentale
veiligheidsstructuur zou met een permanent veiligheidscomité,
bestaande uit de grote Euro-Aziatische staten goed kunnen overleggen.
Hierdoor neemt het vermogen van de TESS toe, om op cruciale
wereldwijde problemen voor de stabiliteit en effectieve samenwerking te
zorgen. Amerika, Europa, China, Japan, de Russische Federatie, India
en misschien nog enkele landen kunnen samenwerken om de kern van
een dergelijk meer gestructureerd transcontinentaal systeem te vormen.
Zou dat TESS op een dag tot stand komen, zou Amerika geleidelijk aan
van enkele lasten verlost zijn, ook als het als stabiliserende kracht en
scheidsrechter in Euro-Aziatische belangen een bepalende rol blijft
spelen.
Voorbij de laatste supermacht
De concentratie van hegemoniale macht in de handen van één enkele
staat zal, op de lange termijn, steeds minder in het wereldwijde politieke
landschap passen. Daarom is Amerika niet alleen de eerste en enige
echte supermacht, maar waarschijnlijk ook de laatste. Dit is niet alleen
zo omdat de grenzen van de natie-staten steeds meer doorlaatbaar
worden, maar ook omdat de kennis uit andere kringen een vorm van
macht is die niet meer gehinderd wordt door nationale grenzen. Dat is
algemeen bekend.
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Ook laat de economische macht zich naar verwachting geleidelijk
steeds breder verbreiden. In de komende jaren zal waarschijnlijk geen
enkel land het niveau van ongeveer 30 procent van het wereldwijde
bruto nationaal product bereiken, dat Amerika in deze 20-ste eeuw een
lange tijd kon aanhouden, laat staan die 50 procent van de markt, die
het in 1945 bereikte. Sommige schattingen gaan ervan uit dat de
Verenigde Staten aan het einde van dit decennium (1997) nog aan de
20 procent van het wereldwijde bruto nationaal product komt en
misschien tot ongeveer 10 tot 20 procent zal dalen in 2020, als andere

mogendheden - Europa, China, Japan - hun relatieve toename van het
aandeel tot ongeveer het Amerikaanse niveau verhogen. Maar het
wereldwijde economische overwicht van één enkele staat of
confederatie van staten, zoals de VS deze heeft verkregen in de loop
van deze (20-ste) eeuw is onwaarschijnlijk. En dit heeft natuurlijk
vergaande militaire en politieke implicaties. De VS kan op grond van zijn
uitgesproken multinationale als ook in andere opzichten uitzonderlijke
samenleving haar hegemonie uitbouwen, zonder deze als strikt
nationaal te laten lijken. In tegenstelling wordt bijvoorbeeld China's
streven naar een wereldheerschappij door andere staten onvermijdelijk
gezien als een poging om een nationale hegemonie te vestigen. Heel
simpel gezegd: Iedereen kan een Amerikaan worden, maar men is
Chinees vanwege de geboorte - een omstandigheid die iedere poging
om op basis van een nationale staat een wereldwijde hegemonie op te
bouwen een grote belemmering in de weg legt. Amerika zal, als zijn
leiderschap vervaagt, nauwelijks navolging vinden. Dus de belangrijkste
vraag voor de toekomst is: "Wat zal Amerika als een blijvende erfenis
van zijn superioriteit in de wereld achterlaten"?

300 Het Grote Schaakbord
Het antwoord hangt deels af van hoe lang deze suprematie nog duurt en
hoe krachtig Amerika de opbouw van partnerschapsstructuren met
sleutelpositie-machten bespoedigt om vandaar uit na verloop van tijd
solide instellingen kunnen ontwikkelen. De historische kans van Amerika
om zijn wereldmacht constructief te gebruiken kan zich zowel voor de
binnenlandse als buitenlandse politieke redenen relatief kort voordoen.
Nooit eerder heeft een werkelijk in het volk verankerde democratie de
internationale politiek gedomineerd. Het streven naar macht is in
principe niet met democratische overtuigingen verenigbaar als die voor
zijn uitoefening economische kosten en menselijke offers vraagt. Een
democratische samenleving kan zich niet zo gemakkelijk voor
imperialistische doeleinden inspannen. Of Amerika de eerste
supermacht zal zijn die zijn macht niet meer kan of wil uitoefenen is voor
de toekomst van cruciaal belang. Loopt de USA mogelijk het gevaar een
onmachtige wereldmacht te worden? Volgens opiniepeilingen is slechts
een kleine minderheid (13 procent) van de Amerikanen van mening dat
de Verenigde Staten als de enige overgebleven supermacht bij het
oplossen van internationale problemen het voortouw moet blijven
houden. Een overweldigende meerderheid (74 procent) ziet liever dat
Amerika bij de inspanningen om internationale problemen samen met
andere landen op te lossen een eerlijk aandeel bijdraagt. (36)
(36) "An Emerging Consensus - A Study of American Public Attitudes on America‘s Role in the World”,
(College Park: Center for International and Security Studies at the University of Maryland, July 1996). Het is

opmerkelijk en komt overeen met wat er is gezegd dat uit onderzoeken de bovengenoemde Center heeft
uitgevoerd in het begin van 1997 (onder leiding van de enquêteurs Steven Kuli) blijkt, dat een ruime
meerderheid voor de uitbreiding van de NATO is (62% in het voordeel, met inbegrip van 27% heel erg voor,
en slechts 29 % is tegen, waarvan 14 % beslist tegen).
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Omdat de Amerikaanse samenleving steeds meer een multicultureel
karakter aanneemt zal, behalve in het geval van een echte grote en
onmiddellijke dreiging van buitenaf, een consensus over buitenlands
beleid zijn steeds moeilijker te bereiken zijn. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog en ook tijdens de periode van de Koude Oorlog was er
zo'n brede consensus. Het had zijn wortels echter niet alleen in een
gemeenschappelijk stelsel van democratische waarden, wat openlijk
bedreigd werd, maar ook in een culturele en etnische affiniteit met de
overwegend Europese slachtoffers van vijandige totalitaire systemen.
Aangezien er geen vergelijkbare externe uitdaging meer is, kan het
moeilijk zijn om in de Amerikaanse samenleving consensus te bereiken
over buitenlandse activiteiten die niet direct gerelateerd zijn aan
democratische overtuigingen en aan de op grote schaal verspreide
etnisch-culturele sympathieën en vaak langdurig en soms kostbaar voor
Amerika zijn. Meer gehoor vinden de vertegenwoordigers van twee
perspectieven die uit de Amerikaanse overwinning van de Koude Oorlog
zeer verschillende conclusies trokken. Aan de ene kant; dat het einde
van de Koude Oorlog een aanzienlijke beperking van de wereldwijde
Amerikaanse betrokkenheid rechtvaardigt, ongeacht de gevolgen die dit
voor de Amerikaanse positie in de wereld heeft; aan de andere kant
staat de erkenning dat het nu de tijd voor een echt internationaal
multilateralisme is gekomen, waaraan zelfs Amerika een deel van zijn
soevereiniteit moet opgeven. Beide standpunten genieten een trouwe
aanhang. Meer in het algemeen gesproken, kan een culturele
verandering in Amerika een politiek klimaat veroorzaken die een verdere
uitoefening van de imperiale macht schadelijk maakt. Deze oefening
vereist een hoge mate van ideologische motivatie, intellectuele
betrokkenheid, en patriottische enthousiasme.
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Maar het culturele leven is meer en meer in het teken van de massaentertainment, waarin in persoonlijk hedonisme en sociale escapisme
de thema's bepalen. Om al deze redenen, wordt het steeds moeilijker
om de noodzakelijke politieke consensus over een permanente en soms
dure Amerikaanse leidersrol in het buitenland te bereiken.
Toonaangevend in de meningsvorming is de massamedia, die, ook al is
het gebonden aan beperkte verliezen, op zelfs het meest voorzichtige

gebruik van geweld, met afschuw en verontwaardiging reageren.
Daarnaast hebben zowel Amerika en West-Europa moeite met het
omgaan met de culturele gevolgen van sociale hedonisme en de
dramatische daling van de normen en waarden in de samenleving. (In
dit verband zijn er opvallende gelijkenissen met de daling van de
wereldrijken, waarvan wij in hoofdstuk 1 spraken.) De resulterende
culturele crisis is verergerd door de verspreiding van drugs en, vooral in
de VS, de link naar het rassenprobleem. En tot slot, kan de
economische groei de consumptiecultuur, met een groeiende vraag naar
materiaal, niet meer bijhouden. Zonder overdrijven kan men zeggen dat
zich in diverse kringen van de westerse samenleving een zekere
toekomst-angst, misschien ook wel pessimisme verbreidt. Bijna een
halve eeuw geleden (dus ongeveer 1947), sprak de bekende historicus
Hans Kohn, die de tragische ervaring van twee wereldoorlogen en de
verlammende effecten van de totalitaire dreiging had meegemaakt,
bezorgd uit dat het Westen uitgeput en geconsumeerd is. Ja, hij vreesde
dat: "De mens van de 20e eeuw niet langer het vertrouwen heeft die zijn
voorouders in de 19e eeuw hadden. Hij heeft met eigen ogen de
duistere krachten van de geschiedenis gezien.
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Dingen die tot het verleden leken te behoren en weer opduiken: "Als
religieus fanatisme, onfeilbare leiders, slavernij en slachtpartijen, de
ontworteling van hele volkeren, genadeloze hardheid en barbarij."(37) Dit
gebrek aan vertrouwen is nog versterkt door de wijdverbreide
teleurstelling over de uitkomst van de Koude Oorlog. In plaats van een
op consensus en harmonie gebaseerde "nieuwe wereldorde" zijn ineens
dingen die tot het verleden leken te behoren, uitgegroeid tot de
toekomst. Hoewel etnisch-nationale conflicten het risico van een
wereldoorlog niet meer herbergen, bedreigen ze de vrede in belangrijke
delen van de wereld. Zo is het niet te verwachten dat oorlogen
achterhaald zullen worden in de nabije toekomst. Terwijl de
technologische capaciteit voor zelfvernietiging en meer uitgesproken
eigenbelang in de meer welvarende landen voor een zekere bescheiden
barrière zorgen, kan het begrip oorlog zijn uitgegroeid tot een soort
"luxe" die alleen door de arme mensen van de wereld kan worden
gepermitteerd. Twee derde van de mensheid die in armoede leven zijn
waarschijnlijk in de nabije toekomst niet meer van plan zich door de
bevoorrechten te laten leiden. Het is ook opmerkelijk dat bij
internationale conflicten en terroristische aanslagen het nog niet tot
gebruik van massavernietigingswapens is gekomen. Hoe lang deze
zelfbeheersing nog voortduurt, kan natuurlijk niet worden voorspeld,

maar omdat het oorlogstuig met enorme vernietigingskracht - zoals
nucleaire of biologische wapens - niet alleen voor staten, maar ook voor
georganiseerde groepen steeds toegankelijker worden, is de kans dat
dergelijke wapens worden gebruikt onvermijdelijk. Kortom, Amerika als
de leidende wereldmacht heeft een korte historische kans. De relatieve
rust die momenteel (1997) heerst in de wereld zou weleens van korte
duur kunnen zijn.
(37) Hans Kohn, The Twentieth Century (New York 1949), p. 53e
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Deze visie benadrukt hoe dringend noodzakelijk het is dat Amerika zich
wereldwijd voor het versterken van de internationale geopolitieke
stabiliteit inzet en het verloren optimisme van het Westen opnieuw
herleeft. Dit kan alleen opnieuw gebeuren als de gemeenschap van
staten heeft aangetoond dat het in staat is met de sociale problemen
intern en tegelijkertijd met de geopolitieke uitdagingen extern om te
gaan. Of het Westen zijn optimisme zal weervinden en of westerse
waarden internationaal gemeengoed worden, hangt niet alleen af van
Amerika en Europa. Japan en India demonstreren dat zelfs in Azië,
zowel in hoog ontwikkelde landen als in degenen die nog moeten
worden beschouwd als ontwikkelingslanden, de mensenrechten
gerespecteerd worden en democratische experimenten een centrale rol
kunnen spelen. Daarom kan de democratische continuïteit in Japan en
India als een meer optimistisch vooruitzicht voor de toekomstige
politieke vorm van de wereld niet worden overschat. In feite, komen de
ervaringen van deze twee landen met elkaar overeen, evenals ZuidKorea en Taiwan, en wel zodanig dat een aanhoudende economische
groei van China misschien een progressieve democratisering van het
politieke systeem te weeg kan brengen, zodra het land meer
geïntegreerd is in de internationale gemeenschap en er daarom op
aangedrongen wordt veranderingen te bewerkstelligen. Deze
uitdagingen aan gaan is de draaglast van Amerika en ook haar
bijzondere verantwoordelijkheid. Of daarmee een werkzaam antwoord
gevonden wordt, moet gezien de toestand waarin de Amerikaanse
democratie zich op dit moment bevindt, kan in het publieke debat
worden vernomen met de vraag: Moet de VS zich bezighouden met de
oprichting van een groeiend kader voor stabiele geopolitieke
samenwerking, om een raamwerk van de wereldwijde anarchie te
voorkomen en het gevaar van een plotselinge opkomst van een nieuwe
macht met succes uitstelt?
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Deze twee doelstellingen - de wereldwijde anarchie voorkomen,
alsmede de opkomst van een rivaliserende macht dwarsbomen - zijn
onlosmakelijk verbonden met het lange termijn doel, de grondslag voor
Amerika's wereldwijde inzet, namelijk: Een permanent kader voor de
wereldwijde geopolitieke samenwerking te smeden. Helaas, zijn alle
eerdere pogingen om een nieuwe centrale en algemene doelstelling
van de Verenigde Staten na het einde van de koude oorlog rechtlijnig.
Zij verzuimde het de noodzakelijke verbeteringen van de menselijke
leefomstandigheden met het gebod de centrale rol van de VS in
wereldpolitiek behouden, met elkaar te verbinden. Voorbeelden van
dergelijke inspanningen in de afgelopen tijd, zijn er genoeg. Het
"zelfbewuste multilateralisme" voordat de regering-Clinton in de eerste
twee jaar van hun mandaat intrad, nam de huidige realiteit van de macht
niet genoeg in overweging. De daarop volgende vertegenwoordigde
alternatieve positie, als zijnde; Amerika moet zich richten op een
wereldwijde "democratische uitbreiding" liet het gegeven buiten
beschouwing dat de USA ook in de toekomst de mondiale stabiliteit
moet handhaven of zich voor een aantal nuttige (maar helaas geen
"democratische") intergouvernementele relaties, zoals met China, moet
inzetten. Nog meer onbevredigend verliep het appel waarbij het ging om
specifieke vragen, zoals de afschaffing van de onrechtvaardige
verdeling van de welvaart in de wereld, het bouwen van een speciaal
"strategisch partnerschap" met Rusland of de beperking van de uitvoer
van wapens. Ook andere alternatieven - dat Amerika zich meer moet
richten op de bescherming van het milieu of, meer specifiek, zich moet
richten op het bestrijden van lokale oorlogen - verloren graag de voor
een wereldmacht gefundeerde feiten uit het oog.
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Daaruit volgend is geen van de hier bovenvermelde oplossingen door
de noodzakelijkheid gerechtvaardigd om wereldwijd een minimale
geopolitieke stabiliteit te verzorgen, waarvoor het de onbetwiste
voorwaarde is dat de Amerikaanse hegemonie nog voor enige tijd blijft,
en het gevaar van internationale anarchie verbannen blijft. Kortom, het
beleid van de VS moet onvermoeibaar en zonder mitsen en maren een
dubbel doel nastreven: De dominantie van Amerika voor minstens één
generatie en bij voorkeur nog langer te behouden en een geopolitiek
kader te creëren die de onvermijdelijke schokken van de
maatschappelijke en politieke veranderingen kan dempen en zich kan
ontwikkelen tot het geopolitieke centrum van gedeelde
verantwoordelijkheid voor een vreedzame wereldoverheersing. Een
door Amerika zowel geanimeerde als overgebrachte langdurige periode

van samenwerking met belangrijke Euro-Aziatische partners kan ook
helpen om de voorwaarden voor een upgrading van de bestaande en
steeds verouderde VN-structuren te verbeteren. Een herverdeling van
verantwoordelijkheden en bevoegdheden kunnen dan rekeninghouden
met de gewijzigde realiteit van de wereldmacht, die zo dramatisch
verschilt met die van 1945. Deze inspanningen zullen het aanvullende
historische voordeel hebben om van het wereldwijde netwerk (internet)
te profiteren wat exponentieel buiten het traditionele systeem van natiestaten groeit. Dit door multinationale coöperaties en organisaties
(onafhankelijk van de overheid en vaak met een grensoverschrijdend
karakter) geknoopte net creëert al een informeel wereldwijd systeem dat
op zichzelf al een institutionaliserende en nauwere wereldwijde
samenwerking herbergt.
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In de loop van de komende decennia - met een zo functionerende
structuur van wereldwijde samenwerking, op een geopolitieke realiteit
gebaseerd ontstaan geleidelijk de insignes van de huidige heersers van
de wereld aannemen, die nog steeds de last van de
verantwoordelijkheid voor stabiliteit en vrede in de wereld draagt. Het
geostrategische succes in deze doelstelling zou dan zeker een
passende erfenis zijn, die Amerika als de eerste, enige, echte en laatste
supermacht aan het nageslacht zou nalaten.

***
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