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Evenwichtige boeken over de relatie tussen de Verenigde Staten en Europa zijn schaars. 
Meestal zijn ze eenzijdig op Amerika gericht en monden ze uit in scherpe veroordelingen. Dit 
boek van de Amsterdamse historicus die van de trans-Atlantische betrekkingen zijn 
specialisme maakte, is een verademing en komt op een strategisch moment, nu onder 
president Obama en minister Clinton een nieuwe fase is aangebroken. In een 
goedgeschreven informatief betoog beweert Havenaar dat in de afgelopen vijf-en-twintig 
jaar de mentale kloof tussen beide continenten gegroeid is, maar sedert de tweede 
ambtstermijn van George W. Bush bezig is te kenteren.  
Havenaar gaat het niet zozeer om een antwoord op de vraag of Amerika en Europa uit elkaar 
drijven, als wel om het blootleggen van de wortels van het spanningsvolle partnerschap. Als 
metafoor om die relatie te karakteriseren gebruikt Havenaar het beeld van vloed en eb: 
Amerika rukt op en tegelijkertijd trekt Europa zich als eb terug. Het beeld moet niet worden 
overvraagd, want het is geen mechanisme. Maar het vangt wel de primaire rolverdeling, die 
volgens de auteur is terug te leiden tot een structureel mentaliteitsverschil. Deze 
basishouding is ook niet altijd even scherp te zien. Pas Reagans koerswijziging (meer markt, 
meer geloof, meer confrontatie) bracht de ontstane mentaliteitsverschil aan het daglicht.  
Amerika trok in die periode de regie naar zich toe en Europa moest daar steeds op reageren. 
Dat patroon was een gevolg van de asymmetrische machtsverhouding tussen beide 
continenten, die nog werd versterkt door het gebrek aan eenheid in Europa. Havenaar  
neemt Duitsland en Frankrijk als de vertegenwoordigers van Europa; in zijn visie neemt 
Engeland een tussenpositie in tussen Europa en de VS. De andere landen spelen een 
ondergeschikte rol. 
De kracht van het boek is het verband tussen mentaliteitsverschillen en het 
buitenlandbeleid. Culturele historici zullen vooral vragen naar de wisselwerking tussen beide 
mentaliteiten, want die was er zeker. De individualisering van het geloof in Europa had een 
Amerikaanse bron en ondermijnde de kerk als moreel instituut in Europa. Volgens Havenaar 
week Amerika af van de eenheid in de Westerse cultuur door de verzorgingsstaat te 
ontmantelen, het geloof weer te omarmen en de ontspanning tussen oost en west ongedaan 
te maken. De meest recente verklaringen voor dit verschil (meestal van Amerikaanse zijde) 
wijzen Europa aan als de uitzondering. Ook al doet dit niets af aan omvang van de 
verschillen, het kantelt wel de verwachting van de kant die zich moet aanpassen (Europa 
dus).  
Havenaar verklaart het uiteendrijven van Amerika en Europa tussen 1980 en 2005 niet uit 
gebeurtenissen, maar uit mentaliteit: Amerika trok morele lessen uit economische neergang, 
Europa was vooral beducht voor dreigende wanorde. Een beproefd middel als meer 
overheidsinvesteringen kon de hoge inflatie en de economische krimp in de jaren zeventig 
niet oplossen. Dat gaf Reagan de gelegenheid een ommezwaai naar de markt te maken. Het 
was een verlegenheidsoplossing verpakt als een deugd, nl. om Amerikaanse waarden als 
individuele verantwoordelijkheid te versterken. De voorgaande progressieve periode in 
Amerika die de samenleving had geliberaliseerd bleek niet adequaat. Het mantra van de 
markt bleek zo sterk dat de Democraat Clinton alleen de verkiezingen kon winnen door dit 
anti-staat-denken over te nemen. Zijn opvolger Bush zette die trend voort. 



Engeland ging in deze omslag mee, maar het continent niet. Dat had in de afgelopen eeuwen 
zo’n massaal armoedeprobleem gehad dat het juist de bestaande verworvenheid van de 
verzorgingsstaat wilde vasthouden.  
Toch vertoonden Amerika en Europa ook in deze tijd sterke overeenkomsten, omdat beide 
culturen een (weliswaar verschillende) variant van het conservatisme omarmden. Europa 
weerde nieuwe experimenten af en zocht orde in rust. Amerika wilde historische tijden laten 
herleven en zocht veiligheid in het verspreiden van de eigen orde.  
Het sleutelhoofdstuk is het vierde. Daarin toont Havenaar hoe de Amerikanen na de oorlog 
het geduldig indammen van het communisme lange tijd als het maximaal haalbare zagen, 
terwijl de idealistische Carter en zijn opvolgers die strategie als laf en slap zagen. Het 
innerlijk verdeelde Europa liet de leiding aan de Amerikaanse militaire macht en wilde die 
bescherming niet verliezen, maar tegelijkertijd vreesde ze dat de Amerikanen de oost-west 
spanning zouden laten escaleren. 
Na de val van de muur werd de wereld nog ingewikkelder door nieuwe spanningsbronnen 
die ook Europa verder verdeelden. De Amerikaanse steun voor de Duitse hereniging werd 
door de andere Europeanen niet altijd gewaardeerd. Maar de Clinton-regering zorgde voor 
nog meer onzekerheid omdat ze zich van Europa afkeerde. Gebrek aan Amerikaanse leiding, 
hoe begrijpelijk ook, schiep de voorwaarden voor het uit de hand lopen van de crises in 
Somalië en Kosovo. Toen echter Amerika tot ambitieuze militaire acties in het middenoosten 
overging, aangevuurd door de dreiging na 11 september, konden de meeste west-Europese 
landen die urgentie niet volgen. Omdat het succes in Irak uitbleef, ontstond er weer meer 
toenadering. Wereldwijde uitdagingen, zoals de financiële crisis, het klimaat en 
internationaal terrorisme sporen de partners aan om gezamenlijke oplossingen te zoeken. 
De Amerikaanse buitenlandse politiek ontvangt de meeste kritiek, maar Havenaar maakt 
duidelijk dat Europa niet zonder Amerika kan en dat de Europeanen minstens evenveel 
verantwoordelijkheid dragen voor een stabiele trans-Atlantische relatie. 
Na die overtuigende conclusie is er nog wel kritiek mogelijk op onderdelen van zijn betoog, 
bijv. op de directe relatie die Havenaar legt tussen christelijk geloof en marktdenken of 
tussen puritanisme en expansie. Het is te simpel om te zeggen dat in Amerika de kerken 
sterk zijn omdat de verzorgingsstaat zwak is (en in Europa andersom). In Europa worden kerk 
en geloof vooral (en vrij eenzijdig) als probleem gezien en in Amerika worden ze (ook) als 
positieve kracht beoordeeld. Maar dat is een andere discussie. 
 


