
Boekbesprekrng 

lr. P W Mar1s 

Het concept van niet
provocerende defensie 

Militair vermogen aileen is onvoldoende 
om indruk te maken op de tegenpart1j. Ook 
de gebleken bedoelingen spe/en daarin 
een essentiele rol Een bespreking van de 
bundel 'Non-provocative defence as a 
principle of arms reduction' dat is uitgege
ven bi; de Vrije Universiteit in Amsterdam 

Het boek 'Non-provocative defence as a 
principle of arms reduction' is het resultaat 
van een gezamenlijk Oost-West-studiepro
Ject, een experiment op wetenschappelijk 
niveau op het gebied van veiligheid. Het 
boek is een bundeling van 26 studies van 
bekende en m1nder bekende wetenschap
pers van beide zijden van de scheidslijn. 
Een deel van de auteurs kwam samen met 
deskundige commentatoren bijeen in een 
workshop-verband aan de Vrije Universi
teit in Amsterdam in november 1988. Het 
resultaat van de discussies met 34 deelne
mers in de workshop ( 11 van Oostelijke zij
de, 21 van Westelijke zijde en 2 uit neutrale 
Ianden) is deze bundel. 

Van de 25 auteurs, welke aan de studies 
hebben meegewerkt, waren er 14 werk
zaam aan de Oostelijke zijde van de 
scheidslijn en 11 in het Westen. Drie 
auteurs hebben een militaire achtergrond. 
Het boek bevat een lijst met de voornaam
ste gegevens van de schrijvers, hetgeen 
bij een dergelijk aantal auteurs verhelde-
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rend werkt. Terwijl niet-provocerende ver
dedigingsconcepten in het verleden aan 
Westelijke ziJde veelal werden gelanceerd 
door alternatief denkende specialisten en 
linkse politici, werden deze concepten 1n 
de SowJet Unie tot voor enige jaren officieel 
als onrealistisch en onwetenschappelijk 
naar de prullebak verwezen. In het m1dden 
van de Jaren tachtig is echter het n1euwe 
denken over vrede en veiligheid op gang 
gekomen De conclusie daarover op het 
27ste congres van de communistische 
partij van de Sowjet Unie (CPSU) in 1986 
was een doorbraak: 

'Hoewel de dreig1ng van een oorlog 
blijft bestaan, is het ontstaan van 
oorlog- in de huidige omstandighe
den -- niet Ianger historisch bepaald 
en dus niet meer onvermijdelijk' 

Op deze belangriJke uitspraak volgde in 
mei 1987 een verklaring over de verande
ring in het concept van de militaire doctri
ne van het Warschau Pact. Het gevolg 
hiervan was onder meer dat contacten tus-

lr PW Maris (1923) rs lrd van de Ecrste Kamer der Staten
Generaal voor het CDA en generaal-maJOor b d van de 
Konrnklrjke Landmacht 

1 Non-ProvocatiVe Defence as a PmJclple of Arms Re
duction. Hoofdstuk 11 Evo!ut1on of Sov1et military doc
trine. biz 115 en 116 
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sen milttairen en wetenschappers uit Oost 
en West om gezamenliJk bepaalde ideeen 
verder te ontwikkelen tot de mogelijkheden 
gtng behoren. 

Als neerslag van wetenschappelijk werk 
vergt de bundel entge voorkennis van de 
opvatttngen en denkrichtingen op vetlig
hetdsgebted in Oost en West, opvattingen 
en benaderingen die in vele gevallen gron
dtg van elkaar verschillen Hoewel in de ln
troducllon en in enkele andere hoofdstuk
ken een aantal fundamentele zaken wor
den toegelicht, geschiedt dit niet systema
ttsch. Dit word\ als een gemis ervaren Een 
tnletdend hoofdstuk waartn de achtergron
den tn Oost en West vergelijkenderwijs 
worden uiteengezet zou voor de door
snee-lezer de bundel als boek aan waarde 
hebben doen winnen Een aantal verschil
len tn benadertng en woordgebruik vraagt 
loch om nadere toeltchting. In het bestek 
van deze bespreking passen echter geen 
uttvoertge uiteenzettingen. In voorkomend 
geval ziJn daarom literatuurverwiJzingen 
toegevoegd om uitvoeriger bestudering 
mogeltJk te maken 

Een gemeenschappelijke strategie 
Het CDA-rapport 'Vrede Wegen' , vormt 
een goede bron voor de benadering(en) 
van het veiltghetdsvraagstuk aan WesteliJ
ke ztJde tn kart bestek. In dit rapport word\ 
tn het hoofdstuk 'Aitematieve voorstellen 
voor veiligheidsbeleid'. ook 'Defensie zon
der provocatie·, zoals dat aan de Vrije Uni
versttett word\ vertolkt door Barnaby en 
Boeker. ingeleid en behandeld. 

De NAVO bestaat uit 16 autonome naties. 
Ott komt niet aileen tot uiting in het nogal 
moeizame besluitvormingsproces, maar 
ook tn de mate van ontwikkeling van mili
tatre strategie en doctrines. De NAVO-stra
tegie van het aangepaste antwoord (flexi
ble response)' is door aile bondgenoten 
(behalve Frankrijk, maar dat land neemt 
geen deel aan de getntegreerde NAVO
striJdmacht) aanvaard, maar word! door de 

Cl1• slen Democratrsche Verkennrngen 9/90 

Ianden elk op eigen manter ge·tnterpre
teerd en uitgewerkt.' Toen dan ook van de 
ztjde van het Warschau Pact door Gor
batsjow in redevoeringen in Berlijn en 
Praag in het voorjaar van 1987 werd aan
geboden om over de wederzijdse strate
gieen te gaan praten, is van NAVO-zijde 
nogal koel en afwiJzend op dit voorstel ge
reageerd. Men had op strategiegebied 
eigenlijk weinig gemeenschappeltJkS om 
over te praten. 

Militaire doctrine 
Aan Warschau Pact-ziJde ligt de zaak ge
heel anders. Ten eerste geldt hier de mili
taire strategie van de Sowjet Unie voor aile 
bondgenoten. Maar allesoverheersend op 
veilighetdsgebied in de SowJet Unie is de 
Militaire Doctrine. Over de militaire doctri
ne, die zich vrij hoog bevindt in het denk
schema van de marxistisch-leninistische 
ideologie, merkt redactrice Marlies ter 
Borg terecht op het is 'basic Marxist-Le
nist instght. that principles of war are not 
eternal truths, but can change according 
to their technological and political context'. 

Deze visie werd kortgeleden nog beves
tigd door een uttlating van de vice-minister 
van Defensie Generaal PJotr Loesjew' 'Ze 
[de doctrines] moeten in overeenstem
ming zijn met de huidige voorwaarden en 
realiteiten. Een doctrine die daarmee in 
conflict geraakt, moe\ worden herzien ' 

2 Vrede Wcgen Rapport van het WetenschappeliJk lns/1-
tuut voor het COA. JUnr 1986 0 m hoofdstuk Ill 7 De
fensre zonder provocatre: een alternatreve gevochts
methode 

3 Vrede Wegen Rapport van hct Wetenschappei!Jk lnstl
tuut voor het COA. tunr 1986 Hoofdstuk 11.1 Het Veilrg
herdsbelerd. 17 c v 

4 Op 23 mer Jl. meld de de pers dat de mrnrsters van De
fcnsre van de NAVO op 22 mer tc Brussel hebben bo
sloten een decl van de strategre van het aangepaste 
antwoord, n 1. de strategre van de voorwaartse verdcdr
grng nret Ianger als urtgangspunt te aanvaarden 

5 Non-Provocative Defence as a Pnnc1ple of Arms Re
duction Hoofdstuk 2. From offence as a pnnc1ple of 
war to defence as a prmCiple of war prevention. 19 

6 lnformat1e Bulletm van de Ambassade van de USSR in 
Nederland. Nummer 28 van 15/7/89 Mrlitarre Doctrrne 
van Sowjet Unre. 2 
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Bij bestudering van de Sowjet-concepties 
van vrede en ontwapening blijkt dat enige 
basistermen semantisch afwijken van de in 
het Westen gangbare betekenis. Een paar 
voorbeelden · 
- Terwijl in het Westen een doctrine, als re

denering waaruit (prakliJk)regels voort
vloeien, ondergeschikt is aan de strate
gie, is in de Sowjet Unie de militaire doc
trine allesoverheersend. 

- In navolging van Lenin word! de term 
verdedigingsoorlog, of rechtvaardige 
oorlog, in de Sowjet Unie gebruikt voor 
aile oorlogen, die dienen ter verdediging 
van het socialistische systeem, ook al 
zijn het aanvalsoorlogen. 

- Ontwapening is oorspronkelijk in hoofd
zaak gezien als ontwapening van de 
klassen der uitbuiters in de loop van een 
socialistische revolutie tot afbraak van 
hun oorlogsmachine. Dit berustte op het 
door Lenin geformuleerde credo 'Ont
wapening is het ideaal van het socialis-
me'.' 

De oorzaak van de verschillen is gewoon
lijk terug te voeren op het feit dat in Len ins 
interpretatie de problemen van oorlog en 
vrede niet ziJn te scheiden van klasse-te
genstellingen. De meeste auteurs in de 
voorliggende bundel blijken zich de ver
schillen in betekenis van de termen in Oost 
en West wei bewust te zijn, maar voor 
auteurs die met marxistisch-leninistische 
theorieen zijn opgevoed en gevormd blijft 
het vrijwel ondoenlijk, al zijn zij beoefena
ren der wetenschap, om zo te formuleren 
dat de semantische Oost-Westverschillen 
omzeild worden. Zoals Valeri Mazing uit
eenzet8 in hoofdstuk 11 van de bundel 
word! de militaire doctrine in de Sowjet 
Unie geformuleerd en vastgesteld op twee 
niveaus: het sociaal-politieke niveau en het 
militair-technische niveau. 

Als gevolg hiervan bestaat de militaire 
doctrine ook uit twee gescheiden gedeel
ten het politieke deel en het millitair-tech
nische deel Om deze reden streeft het mi-
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litaire establishment in de Sowjet Unie en 
in verwante Ianden er alliJd na dat de tunc
tie van minister van Defensie word! vervuld 
door een (top)militair. Op deze wijze word! 
het beleid ten aanzien van het loch al vrij
wel onaantastbare militaire complex ge
heel veilig gesteld 

Vier jaar geleden beloofde Gorbatsjow dat 
hij een eind zou maken aan het benoemen 
van militairen tot minister van Defensie, 
maar volgens diverse Kremlinologen heeft 
de Sowjet-president zijn beleid ten aan
zien van de strijdkrachten thans onder mi
litaire druk weer moeten bijstellen in con
servatieve zin. Aanwijzingen hiervoor zou
den zijn het benoemen van minister Dmitri 
Yazow tot de rang van maarschalk en tot 
lid van de presidentiele raad. 

lnmiddels hebben zich grote wijzigingen in 
het Sowjet-denken over vrede en veilig
heid voorgedaan, die ook in de Neder
landse vakpers niet onbesproken zijn ge
bleven '''" Deel V van de bun del geeft 
hiervan een overzicht in de hoofdstukken 
11 en 12. Minister van Defensie Yazow vat 
de wijzigingen samen in de uitspraak'' 'De 
militaire doctrine van de Sowjet Unie is 
vandaag de dag opgebouwd uit funda
mentele opvattingen over voorkoming van 
oorlog, over militaire opbouw, over voorbe
reiding van ons land en zijn strijdkrachten 
op het afslaan van agressie en over de ma
nieren van gewapende strijd ter bescher-

7 lnformat1e Bulletm van de Ambassade van de USSR 
in Nederland Nummer 41 van 11/10/86 Hrstorrsch-fr
losofrsche denkbeelden over conceptre van ontwape
ning. biz. 2. 

8 Non-ProvocatiVe Defence as a Pnnciple of Arms Re
duction. Hoofdstuk 11. On the evolution of Soviet mi
litary doctnne door Valerr Mazrng. 116 e v 

9 Mli1ta1re Spectator van aprrl 1989 De militarre doctrr
ne van de Sovjet-Unre door W Nazarenko 165 c.v 

10 Carre van september 1989 Sov)et mrlrtaire doctrine 
en nret provocatreve defensre door H J van der 
Graaf 8 e v. 

11 M11Jtaire Spectator van oktober 1989 De Sowjetrussr
sche mrlrtarre doctrrnc en het nreuwe den ken· rn Mos
kou door J F.W. van Angercn 466 e.v 

12 lnformat1e Bulletm van de Ambassade van de USSR 
111 Nederland Nummcr 18 van 30/4/88 Dmrtrr Jazov 
over mrlrtaire doctrine. 8 
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ming van het socialisme ' Saillant detail 
h1erbi] is dat waar vroeger in navolging van 
Len1n de bescherming van het socialisme 
als hoofddoelstelling zou ziJn genoemd, dit 
thans als laatste 1n de riJ komt. 

In het voorgaande werd reeds gewezen 
op de vrtJwel onaantastbare positie van de 
mil1taire leiders. Men dient zich te realise
ren dat sinds de dagen van Trotski, de eer
ste volkscommissaris van Oorlog ( 1918-
1925), in de Sowjet Unie ook de weten
schappelijke ontwikkelingen ten aanzien 
van vrede en veiligheid, bewapening en 
wapenbeheersing geheel in han den waren 
van mtlita1ren en wetenschappers met een 
mil1taire achtergrond. Gezaghebbende 
publ1katies dienden van hen afkomstig te 
ZIJn. Publikaties van zogenaamde civiele 
analisten werden als onbeduidend afge
daan. Nog aan het eind van 1988 werd een 
c1viele analist, Vitaliw Shlykow, toen hij een 
artikel publiceerde over de balans van 
tankeenheden in Europa op onbarmharti
ge en venijnige wijze bekritiseerd 

Thans begint ook hier langzaam veran
dering in te komen, hoewel het nog steeds 
de militairen zijn met name in het instituut 
van de Generale Staf die een monopolie 
hebben waar het belangrijke actuele infor
matie betreft. Het is al voorgekomen dat ci
viele analisten gelijk kregen van vooraan
staande militairen. Dit is overkomen aan 
Andrei Kokoshin (mede-auteur van hoofd
stuk 3) toen in 1anuari jongstleden de Chef 
van de Sowjet Generale Staf Mikhail Moi
seyew verklaarde (zonder overigens na
tuurlijk naar enige civiele analist te verwij
zen) dat hij persoonlijk ook niet geloofde 
dat de NATO de USSR wilde aanvallen 

De invloed van wetenschappelijk werk 
van etviele analisten op het militaire es
tablishment moet echter niet hoog worden 
aangeslagen. 

Strategie als militair fenomeen 
N1et-provocerende defensie, zo stellen de 
redacteuren Marlies ter Borg en Wim Smit 
op pagina 1 van de bundel, kan worden 
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gedefinieerd als 'Een militaire stand van 
zaken waarin de strategische en operatio
nele concepten, de slagorde, organisatie, 
bewapening, verbindingen en commando
voering, logistieke ondersteuning en oplei
ding van de strijdkrachten dusdanig zijn, 
dat zij in hun totaliteit duidelijk in staat zijn 
tot een toereikende verdediging op con
ventionele wijze, maar evenzo duidelijk 
niet in staat ziJn tot een grensoverschrij
dende aanval, hetzij in de vorm van een in
vasie hetzij in de vorm van een vernietigen
de slag op het territoir van de tegenstan
der.' 

Dit lijkt een vrij complete definitie, toch vall 
het op gezien de ervaringen tijdens bij
voorbeeld de Tweede Wereldoorlog, dat 
de zogenaamde psychologische oorlog
voering (betnvloeding), die bijzonder pro
vocerend kon zijn, niet in de definitie voor
komt. De definitie suggereert voorts dat de 
kwaliteit en de kwantiteit van het militaire 
vermogen van een land als allesover
heersende factoren worden beschouwd 
voor het al of niet provocerend voorkomen 
van de strijdmacht van een staat. Politieke 
aspecten schijnen geen rol te spelen, wor
den althans niet genoemd. Het gevaar is 

Het beschouwen van 
strategie als louter militair 
fenomeen is een typische 
Westerse kwaal. 

aanwezig dat op deze wijze alles wordt 
verengd tot een louter militair probleem. 
Dan ontstaat er een beleidsconcept zon
der politieke dimensie. 
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Het beschouwen van strategie als een Iau
ter militair fenomeen is blijkbaar een typi
sche kwaal aan Westelijke z1jde. Onlangs 
heeft Dr. R. de Wijk in zijn dissertatie'' dit 
verschijnsel nog eens heel duidelijk aan
getoond en beschreven'' 'Politici hebben 
geen doorslaggevende invloed op de 
NAVO-strategie Ze hebben de neiging de 
strategie af te doen als een technische 
kwestie, waar de militairen over gaan Oat 
is niet aileen 1n Nederland zo, maar dat 
geld! voor de hele NAVO.' De Wijk pleit 
voor een nieuw type strategie dat is geba
seerd op n1et-provocatieve defensie en mi
nimale nucleaire ontmoediging, een strate
gie die echter deel uitmaakt van een echte 
pol1tieke doctrine. 

De invloed van een mol 
In hoofdstuk 3 geven Andrej Kokosh1n en 
Valentin Larionow van het Amerika/Cana
da lnstituut in Moskou hun visie op niet
provocerende defensie met behulp van 
vier modellen. Model twee berust op 
nauwkeurige bestudering van de slag om 
Koersk in de Tweede Wereldoorlog in de 
zomer van 1943. Bij deze slag was de stra
tegische verdediging maandenlang voor
bereid tot een diepte van honderden kilo
meters. De opmars van de Duitse troepen 
werd in deze slag definitief tot staan ge
bracht en de Sowjet-troepen kregen ver
volgens de kans het tegenoffensief in te 
zetten dat hen uiteindelijk tot in het hart van 
Duitsland bracht. 

Wetenschappelijk gezien is. volgens de 
auteurs, deze slag vanuit het gezichtspunt 
van het verhogen van de strategische en 
1nternationale stabiliteit vooral 1nteressant 
vanwege het aspect van de weloverwogen 
verdediging De weloverwogen en gedu
rende vele maanden voorbereide verdedi
ging kon moellijk verklaard worden. 

Op 10 mei jongstleden kond1gde het pers
bureau Tass voor die avond de uitzending 
aan van een documentaire op de Sowjet 
TV over de activiteiten van de meester
spion Kim Philby voor de KGB. Philby, de 
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meest befaamde mol in de Britse geheime 
dienst. stelde volgens Tass de Sowjels on
der meer geheel op de hoogte van plan
nen voor een groot Duits offensief bij 
Koersk in de zomer van 1943. Voor de aan
val began was het Rode Leger er aanzien
IIJk versterkt en de tankslag betekende een 
ommekeer in de Tweede Wereldoorlog 
Deze onthulling zal bij de wetenschappers 
van het Amerika/Canada lnstituut onge
twijfeld invloed hebben op de weten
schappelijke waarde van bepaalde aspec
ten van de slag bij Koersk. 

Richtsnoer voor onderhandelingen? 
Het laatste hoofdstuk van de bundel, 
hoofdstuk 26. bevat een Hongaarse bijdra
ge. Dr. Istvan Kbrmendy analyseert (begin 
1988) de vooruitzichten voor de inmiddels 
aan de gang zijnde Weense CFE-onder
handellngen (CFE = Conventional Forces 
in Europe). in Nederland aangeduid als de 
CSE-onderhandelingen (CSE = Conventio
nele Strijdkrachten in Europa). HIJ was niet 
de enige die zich afvroeg of deze onder
handelingen een grotere kans van slagen 
hadden dan de in 1973 in Wenen begon
nen en zonder enig succes afgesloten on
derhandelingen over Wederzijdse en 
Evenwicht1ge T roepenreducties. 

De oorzaak van de mislukk1ng van deze 
zich jarenlang voortslepende MBFR-on
derhandelingen is zeer complex en zoals 
gebruikelijk zijn de meningen over de oor
zaak verdeeld Twee zaken zijn zeker. Ten 
eerste dat de Sowjet Unie van het beg1n af 
aan met tegenzin aan de onderhandelln
gen heeft deelgenomen. omdat de be
sprekingen waren gestart op aandrang 
van de WesteiiJke Ianden. die meenden 
dat werkelijke ontspanning in Europa niet 
aileen door de CVSE (Conferentie over 
Veiligheid en Samenwerking in Europa) 

13 ncxlbu'lfy tn response Attempts ro construct a plau
Sible strategy for NATO 1959-1989 Pruclscrmft var1 
R de WrJk. Lerder1 1unr 89 

14 l11tervrew var1 Ewoud Nysrr1gl1 met Drs R de Wrtk r· 
de Haagschc Courant van 13 1ur1· 1989 
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bereikt kon worden Ten tweede blijken de 
MBFR-onderhandelrngen achteraf goede 
vrngeroofenrngen te zrJn geweest voor de 
CSE-onderhandelingen Kormendy gaat 
ervan urt dat de verhouding US-USSR nog 
steeds de beslissende factor is in de Oost
West relatres op verligherdsgebred. Op 
grond hiervan bespreekt hiJ aileen het 
r1reuwe veilrgherdsconcept in de Sow1et 
Unrc terwiJI hrJ in zrJn analyse over de situa
:re aan de Westelijke zrJde urtgebreid rn
gaat over wat hrJ noemt de dilemma's biJ 
de herwaarderrng in de NAVO. HiJ omzeilt 
aldus op handrge wrJze de situatre in het 
Warschau Pact, waarin ook in 1988 op zrJn 
mrrlst al een zekere spannrng voelbaar 
'lloet ziJr1 geweest, met name door de op
stellrng van Hongaarse zijde. 

In de beschrrJving van het nieuwe veilig
herdsconcept van de Sowjet Unre WIJSt ook 
Kcirmendy op het feit dat het 27ste con
gres van de CPSU rn 1986 als norm voor 
de milrtaire planning het begrip 'redelijke 
toereikendherd' (reasonable sufficiency) 
heeft gerntroduceerd · 

Het begrip toereikendheid (sufficiency) 
begrnt steeds meer ingang te vinden in li
teratuur en spraakgebruik en verdient eni
ge aandacht. De term sufficiency is bela
den vanurt het verleden President Nixon 
heeft rn 1969 op aanraden van veiligheids
advrseur Henry Kissrnger het begrrp Iaten 
ontwikkelen als criterium voor de minimale 
omvang van rret kernwapenarsenaal, maar 
vrrJwel niemand begreep wat de juiste be
tekenis was. Toen aan onderminister van 
Defensie David Packard werd gevraagd 
wat het begrip betekende, antwoordde hij 
dat het een mooie term was om in een toe
spraak te gebruiken, maar dat het verder 
nrets betekende. In mei 1986 kreeg het be
grrp meer bekendheid in de Sowjet Unie, 
toen Anatoli Dobrinin, de secretaris van 
het lnternationale Departement van het 
Centraal Comite van de CPSU, specialis
ten vroeg het principe van de toereikende 
defensre te ontwikkelen. De bedoeling was 
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het vaststellen van criteria voor het mini
maal benodigde aantal kernwapens en 
conventionele strijdkrachten. 

Minister van Defensie Dmitri Jazow heeft 
een uitleg van het begrrp gegeven op 8 fe
bruari 1988 in het artrkel in de Prawda 
Over mrlitaire balans van strrJdkrachten en 
pariteit van nucleaire wapens 'For strate
gic nuclear forces, suffiCiency today IS an 
ability to prevent nuclear attack against 
this country with impunity in any even the 
most unfavourable, situation. In conven
tional armaments, sufficiency is the mini
mum necessary amount and high quality 
of armed forces and armaments capable 
of reliably ensuring the country's defen
ces. The limits of sufficient defence are 
also determined by the United States' and 
NATO's actions.' Noch bovenstaande uit
leg, noch de uitleg op pagina 117 van de 
bundel draagt biJ aan het opheffen van de 
vaagheid van het begrip reasonable suffi
ciency Het bliJft onduidelijk waar de on
dergrenzen voor toereikende bewapening 
liggen. Evenmin geeft het artikel van minrs
ter Jazow over militaire doctrine in het ln
formatiebulletin van de Sowjetambassa
de' hierover verder uitsluitsel, ondanks 
een aantal uitvoerige definities. 

Het is interessant om de beweegredenen 
na te gaan die, volgens de diverse au
teurs, hebben geleid tot de overgang naar 
reasonable sufficiency als planningsnorm. 
De beroepsmilitair Jazow stelt' dat de zui
ver defensieve gerichtherd van de nieuwe 
militaire doctrine voortvloeit uit de vredelie
vende politiek van de USSR. De weten
schappelijke onderzoeker Mazing heeft de 
overtuiging dat de oorzaak wordt gevormd 
door het feit dat een nucleair conflict geen 
overwinnaars meer kent', terwijl de weten
schappelijke planner Kbrmendy een meer 
materialistische benadering heeft. Hij 
noemt het nieuwe veiligheidsconcept een 

15 Coni Non Provocative Defence as a Pnnc1ple of Arms 
Reduct1on Hoofdstuk 11 On the evolution of Soviet 
m11itary doctnne door Valerr Mazrng 116 en 117 
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poging om een juiste balans tot stand te 
brengen tussen het economische poten
tieel van het land en de militaire investerin
gen. 

Wanneer de economische toestand van 
de USSR werkelijk de enige beweegreden 
vormt voor de nieuwe veiligheidsconceptie 
dan is het niet uitgesloten dat bepaalde 
kringen in de Sowjet Unie de nieuwe doc
trine slechts zien als een middel voor cri
sismanagement, bij een aantrekkende 
economie zou de doctrine dan in oftensie
ve zin kunnen worden bijgesteld. De reeds 
eerder geciteerde stelling van Marlies ter 
Borg op pagina 19 van de bundel dat val
gens de marxistisch-leninistische inzich
ten de beginselen van oorlog en vrede 
geen eeuwige waarheden zijn, maar kun
nen veranderen op grond van hun samen
hang met de technologische en politieke 
actualiteit onderstreept nog eens de mo
gelijkheid van toekomstige doctrinaire re
formatiepogingen. 

Ten aanzien van de toestand in de NAVO 
stelt Kbrmendy de vraag of deze organisa
tie zich in een interne crisissituatie bevindt, 
maar omdat er geen criteria zijn om een 
crisis te definieren lijkt het hem wijzer om 
over een proces van herwaardering te 
spreken. Een redenering waarvan het sug
gestieve karakter meer opvalt dan de we
tenschappelijke betoogtrant. Conflicten 
over strategie, militaire planning, wapen
beheersing en kosten-verdeling vragen in 
de NAVO om nieuwe compromissen, zo 
stelt hij voorts. De noodzaak tot een derge
lijke ingrijpende herwaardering is sinds 
1967, toen de doctrine van het aangepas
te antwoord werd aanvaard, niet meer aan 
de orde geweest. 

De aldus ontstane dynamische situatie 
in beide bondgenootschappen plus de 
bereidheid tot eenzijdige reducties aan 
Oostelijke zijde wordt door Kbrmendy als 
gunstig beschouwd voor zowel CSE-on
derhandelingen als voor START (Strategic 
Arms Reduction Talks). Kbrmendy conclu-
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deert dat er geen gevaar dreigt dat de 
gang van zaken bij deze onderhandelin
gen een herhaling wordt van de mislukking 
bij de MBFR-onderhandelingen Een geza
menlijke Oost-West doelstelling is echter 
nodig om de onderhandelingen in het goe
de spoor te krijgen. Hij vindt daarbij het ge
zamenlijke voorstel van minister Genscher 
met zijn Poolse collega om het concept 
van defensieve verdediging te bespreken 
als een richtsnoer voor de herstructurering 
van de militaire opstelling aan beide zijden 
een belangrijke slap in de goede richting. 
Maar Kbrmendy vereenzelvigt daarbij in 
zijn argumentatie defensieve verdediging 
met niet-provocerende defensie, een ge
lijkstelling die slechts in een richting op
gaat. Niet-provocerende defensie is wei 
defensieve verdediging, maar aile defen
sieve verdediging is daarom nog geen 
niet-provocerende defensie. Defensieve 
verdediging is een louter militaire activiteit. 

Niet-provocerende defensie zal pas bij 
de tegenpartij ook als zodanig (h)erkend 
worden wanneer het de basis vormt voor 
een strategie die ingebed is in een echte 
politieke doctrine van het type dat De Wijk 
heeft bepleit in zijn dissertatie." 

Geloofwaardigheid 
De bundel geeft weinig inzicht in onder
zoek naar de geloofwaardigheid van een 
niet-provocerende defensieve opstelling. 

Als goede toetssteen voor de geloof
waardigheid van het defensiesysteem van 
een land wordt in het Westen de formule uit 
de geloofwaardigheidstheorie van de poli
ticoloog Dr. Ole R. Holsti" beschouwd. 
Holsti kwam bij de bestudering van de ef
fecten van (nucleaire) bewapening tot de 
conclusie dat naast het bestaan van mili
taire middelen er een bereidheid moet blij
ken om ook de aangekondigde wijze van 
inzet waar te maken. Op grond van deze 
overweging kwam hij tot de formule 

16. Lextcon Poltltek-Mtlttatr-Strategtsche Termen door 
Drs KA Nederlof: Geloofwaard1gheid 69 en 70 
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geloofwaardigheid is het produkt 
van het geschatte militaire vermo
gen en de geschatte bedoel1ngen · 

('mtended effect = estimated capa
bility x est1mated intention') 

Met het woord geschatte word! aangege
ven dat vermogen en bedoelingen, d1e 
geen ObJeclief meetbare grootheden zijn. 
getaxeerd moeten worden door de parliJ 
d1e dient te worden ge1mponeerd Uit Hol
sti's formule volgt, dat wanneer hetzij de 
factor vermogen hetziJ de factor bedoelin-

Niet-provocerende 
defensie moet passen in 
een niet-provocerende 
politieke doctrine. 

gen nul of verwaarloosbaar klein is, ook de 
geloofwaardighe1d tot nul nadert. In het 
onderhav1ge geval gaat het bij de taxatie 
van het vermogen uiteraard om een in
schatting van de niet-provocerende resul
tante van het vermogen van de gehele mi
litalre inspanning van de te beoordelen 
parliJ. 

Ook u1t deze beschouwing komt duidelijk 
naar voren dat militair vermogen aileen on
voldoende IS om een geloofwaardige niet
provocerende indruk te maken op een te
genpartiJ. Naast militaire middelen moet 
het betrokken defens1ebeleid tegelijkertijd 
een actieve politieke dimensie vertonen 
waaruit duidelijk de bedoeling ten aanzien 
van de beoogde wiJze van inzet van de 
m1ddelen blijkl. 

D"mocriHISCile VerkonniiHJerl 9/90 

De redacteuren van de bundel komen in 
hun inleiding wei in de buurt van dergelijke 
beschouwingen. Zij verwijzen namelijk' 
naar het onderscheid tussen wat, met be
trekking tot de defensie van een land, 
word! aangeduid met de termen 'inten
tions· en 'capabilities·. maar ziJ vermelden 
slechts dat dit onderscheid als een analo
QOil kan worden beschouwd van wat de 
Sowjets het politieke niveau en het militair
technische niveau van de militaire doctrine 
noemen. Een verband tussen het gesigna
leerde onderscheid en de politieke dimen
sie van een strategie of de geloofwaardig
heid van het beoogde defensietype word! 
in hun betoog niet gelegd. 

Onderhandelingen in Wenen 
Een van de resultaten van de van 4 novem
ber 1986 tot en met 19 Januari 1989 in We
nen gehouden Derde Vervolgbijeenkomst 
van de Conferentie over Veiligheid en Sa
menwerking in Europa (CVSE) was het be
sluit nieuwe onderhandelingen over Con
ventionele Strijdkrachten in Europa (CSE) 
te beginnen tussen de Ianden van de 
NAVO en van het Warschau Pact Op 9 
maar! 1989 zijn de CSE-onderhandelingen 
in de Hofburg te Wenen begonnen 

Het mandaat voor de CSE-onderhandelin
gen is als bijlage aan de bundel studies 
toegevoegd. Als doelstelling blijken drie 
punten te gelden ' 

- 'het verkrijgen van een stabiele en vaste 
balans tussen de conventionele strijd
krachten, met inbegrip van conventione
le bewapening, op lagere niveaus; 

- het elimineren van ongelijkheden (dispa
riteiten) die stabiliteit en veiligheid in de 
weg staan; en 

- het elimineren, met voorrang, van de 

17 Non ProvocatiVe Defence as as Ponc1ple of Arms Re
duc!Jon Introduction cJoor Marl1es ter Borg en W1m 
Sm1t 3 

18 Non-Provocative Defence as a Principle of Arms Re
ciucl!on Appenclix. Mandate lor Negot1at1on on Con
ventional Armed Forces 1n Europe. 281/282 
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mogelijkheid tot het lanceren van verras
singsaanvallen en tot het ondernemen 
van grootschalige offensieve actie.' 

Het onderwerp van de onderhandelingen 
IS: 

'de conventionele strijdkrachten, met inbe
grip van conventionele bewapening, van 
de deelnemers gestationeerd op het land 
binnen het territorium van de deelnemers 
in Europa van de Atlantische Oceaan tot 
het Oeralgebergte' (in het veiligheidsjar
gon wordt dit gebied aangeduid met het 
letterwoord ATTU). 

Tot de A TTU behoort voorts een dee I van 
Turkije, dat afzonderlijk is vermeld. 

VergeliJking van de doelstelling van de 
CSE-onderhandelingen met de eerder ver
melde definitie van niet-provocerende de
fensie laat zien dat er tussen beide flinke 
verschillen zijn. Het op grond van de on
derhandelingen te sluiten CSE-verdrag zal 
weliswaar leiden tot verplichtingen voor de 
Ianden die een minder offensief karakter 
aan hun militaire vermogen geven, maar er 
is nog lang geen sprake van niet-provoce
rende defensie. Men is echter al begonnen 
om het af te sluiten verdrag aan te duiden 
met CFE-1 (CFE is Engels voor CSE) Het 
is dan ook zeer waarschijnlijk dat op korte 
of lange termijn de huidige onderhandelin
gen zullen worden gevolgd door CFE-2-
onderhandelingen, waardoor volgende 
stappen in de gewenste richting mogelijk 
zullen worden. 

De snelheid waarmee de onderhandelin
gen in Wenen voortgang hebben geboekt 
is boven verwachting. In 5 ronden zijn re
sultaten behaald'' die de hoop deden toe
nemen dat nog in 1990 een CSE-verdrag 
zou kunnen worden ondertekend. Delaat
ste maanden is in de onderhandelingen 
echter stagnatie opgetreden, met name 
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door de Sowjet-onderhandelaars wordt 
thans opvallend terughoudend geope
reerd.'u De Amerikaanse pers heeft het 
Sowjet-optreden zelfs als obstructie ple
gen betiteld. Reden voor de Sowjet-terug
houdendheid lijkt onder meer te zijn dat 
Moskou zich in afwachting van nader zicht 
op de Duitse eenwording voorlopig in CSE 
niet wenst vast te leggen op enige bepa
ling die de Sowjet-positie in het 2 plus 4 
overleg nadelig zou kunnen belnvloeden. 
De topontmoeting tussen de presidenten 
Bush en Gorbatsjow in Washington heeft 
ook hier wat hindernissen weggenomen. 
Het blijft een feit dat onlangs in Ottawa de 
23 aan de CSE-onderhandelingen deelne
mende Ianden op zich hebben genomen 
het CSE-verdrag zo spoedig mogelijk in 
1990 te voltooien. 

Postscriptum 
Non-Provocative Defence as a Principle of 
Arms Reduction is een interessant boek. 
Het is tevens een uitdagend voorbeeld van 
wat in de afgelopen jaren over grenzen 
van Ianden, bondgenootschappen en 
ideologieen heen mogeliJk was. Ter navol
ging. 

Tot slot. Het boek is erg compact gezet 
met een kleine letter, de 292 bladzijden 
vergden onredelijk veel inspanning van 
seniorenogen. Moge de uitgever zich in dit 
opzicht de spreuk van de dames Wolff en 
Deken voor ogen houden 'Het zijn de bes
ten, die zich beteren'. 

19 M!l!la1re Spectator van 1ur11 1990 CFE een 1aar onder
handclen over conventronele-wapensvermrnderrng 
door P J R Baeten. KU Nljlnegcn 246 e v 

20 Br,ef van clc M1mstcrs van Bwtenlandse Zaken en van 
Oefens1e van 6 apnl 1990 Twccdc Karner. vergader
Jaar 1989-1990. 21 300 V en X. nr 104 
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