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Het INF-akkoord is niet aileen een unieke 
overeenkomst tussen Oost en West, maar 
geeft ook belangrijke impulsen aan het de
bat in de NAVO-Ianden over het militaire 
veiligheidsbeleid. Dit zou zeer vruchtbaar 
kunnen blijken indien het zou leiden tot 
nieuwe ideeen over een oud dilemma: de 
NAVO zou eigenlijk zijn conventionele ver
dediging will en versterken, maar de lidsta
ten zijn niet of nauwelijks in staat en bereid 
om dit op te brengen. Voorshands lijkt het 
echter bepaald niet uitgesloten dat het di
lemma ook nu onopgelost blijft, omdat 
drie fundamentele onderstellingen in het 
debat gehandhaafd blijven: 
1 de NAVO heeft op conventioneel ge

bied een aanzienlijke achterstand op 
het Warschau Pact (WP); 

2 voor het vergroten van de militaire sta
biliteit in Europa is het essentieel dat 
deze achterstand wordt verminderd; 

3 de achterstand op conventioneel ge
bied kan deels worden gecompen
seerd door nucleaire maatregelen. 

Om het huidige debat te bevrijden van de 
druk van genoemd dilemma kan het heil
zaam zijn om deze onderstellingen aan 
een nader onderzoek te onderwerpen. Op 
elk ervan valt namelijk wei het een en an
der af te dingen. 

Er bestaat verwarring over de conventio-
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nele krachtsverhoudingen tussen WP en 
NAVO. Dit heeft drie hoofdoorzaken. In de 
eerste plaats zijn niet aile publikaties op dit 
terrein even betrouwbaar, zoals in recente 
publikaties van de parlementaire Assem
blees van NAVO en WEU wordt opge
merkt.1, 2 Met name in de Verenigde Sta
ten verschijnen de laatste tijd rapporten 
die eerdere publikaties over krachtsver
houdingen relativeren. In de tweede 
plaats spelen definitie-kwesties een be
langrijke rol. Tabellen verschillen onder
ling nogal eens omdat deze dezelfde wa
pensystemen bij verschillende catego
rieen onderbrengen, en ook worden in 
verschillende tabellen vaak verschillende 
regia's beschouwd. In de derde plaats 
worden kwalitatieve factoren zelden syste
matisch in de vergelijking betrokken. 

De laatste twee punten Iaten zich tref
fend illustreren aan de hand van de ver
houdingen in een belangrijke categorie 
wapensystemen, namelijk tanks.1, 3 Vrij al
gemeen gaat men er vanuit dat de verhou-

1. Western European Union Assembly, Report on threat as
sessment, document 1115, 2 november 1987. 

2. North Atlantic Assembly, Military Committee, General Re
port on Alliance Security: NA TO-WP Military Balance, Nu
clear Arms, Control after Reykjavik, Brussel. september 
1987. 

3. Malcolm Chalmers & Lutz Unterseher, Is there a tank 
gap? A comparative assessment of the tank fleets of 
NATO ans WP, University of Bradford, oktober 1987. 
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ding WP : NAVO h ier ongeveer 2, I : I be
draagt. Beschouwt men echter aileen de 
verhoudingen in Europa dan wordt dit I ,6 
: 1. Bovendien is van de NAVO-tanks ruim 
40% in de jaren tachtig gebouwd; voor het 
WP bedraagt dat percentage slechts 
22%, terwijl 50% van de WP-tanks uit de 
jaren vijftig stamt (NAVO: 12%). (Hierbij 
moet wei worden opgemerkt dat het WP 
de meeste moderne tanks in Centraal 
Europa heeft gelegerd). Met betrekking 
tot kwalitatieve factoren zoals waarne
mingsvermogen, vuurkracht en mobiliteit, 
scoren Westerse tanks bovendien aan
merkelijk hoger.3 

De les hieruit is dat de NAVO-Ianden, en 
wei in het bijzonder de WEU-Ianden, er 
verstandig aan doen om binnenkort te ko
men met een gemeenschappelijke, gron
dige en gedetailleerde analyse van de mi
litaire krachtsverhoudingen (in relevante 
regio's). Zo'n analyse zou ook kwalitatieve 
factoren moeten bespreken, vooral die 
welke van belang zijn voor het vermogen 
tot een verrassingsaanval. Naast techni
sche factoren gaat het daarbij ook om bij
voorbeeld logistiek, mobilisatie-vermogen 
en bevelvoering. Verder verdient het plei
dooi van genoemd WEU-rapport voor een 
gemeenschappelijke Europese waarne
mingssatelliet, voor onder meer het vast
stellen van de krachtsverhoudingen en 
verificatie van overeenkomsten, om te 
worden opgevolgd.1 

Op de tweede onderstelling in het hui
dige debat valt veel af te dingen. Militaire 
stabiliteit wordt zeker niet aileen door glo
bale krachtsverhoudingen bepaald. De 
relatie tussen twee even sterke bondge
nootschappen waarin een het vermeende 
vermogen heeft om een verrassingsaan
val op de andere te ondernemen - of 
waarin dat zelfs voor beide geldt - is in tij
den van spanningen niet bepaald stabiel. 

Dit houdt in dat bij onderhandelingen 
over wapensystemen en troepen vooral 
naar de relevantie ervan voor offensieve 
vermogens dient te worden gekeken (zie 
boven). Minstens zo belangrijk is echter 
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dat tussen Oost en West een dialoog op 
gang komt over een meer defensieve for
mulering van de operationele concepten. 
In hun operationele concepten geven de 
partijen aan op welke wijze zij een oorlog 
zouden voeren, mocht onverhoopt tussen 
hen een gewapend conflict uitbreken. 
Deze concepten geven richting aan oefe
ningen, materieelaanschaf, enzovoort. De 
NAVO zou de uitnodiging van het WP tot 
dergelijke besprekingen moeten aanne
men. Een bijstelling van het operationele 
concept in defensieve zin zou voor het WP 
een herziening van het huidige concept in
houden. Voor de NAVO zou het vooral 
een afzien betekenen van daadwerkelijke 
uitvoering van de huidige trends in het mi
litaire denken (zoals grootschalige ma
noeuvres en aanvallen op doelwitten in de 
diepte van het WP-grondgebied). Met een 
dergelijke herziening van de operationele 
concepten worden de precieze verhou
dingen op het gebied van de wapensyste
men ook minder belangrijk. 

Tot slot is het niet juist dat een vermeende 
achterstand op conventioneel gebied kan 
worden gecompenseerd met nucleaire 
maatregelen. Het gebruik van kernwa
pens met een korte dracht om een tank
aanval te stoppen is een weinig geloof
waardige optie, tenzij men werkelijk be
reid is om de atoomdrempel drastisch te 
verlagen door zich uit te spreken voor een 
vroeg eerste gebruik van kernwapens. Te
recht heeft fractie-voorzitter De Vries zich 
onlangs tijdens een vergadering van het 
partijbestuur uitgesproken voor een ac
tieve inbreng van Nederland in de NAVO 
om te komen tot een afbouw van de korte 
dracht arsenalen, daarbij de huidige Ne
derlandse taken op dit gebied als instru
ment gebruikend. Dit pleidooi geeft blijk 
van een vooruitziende blik want zo kan de 
NAVO straks voorbereid en positief reage
ren op de te verwachten voorstellen van 
Gorbatsjow over een derde en vierde nul
optie (over korte dracht raketten als de 
Lance en over nucleaire artillerie). 

Chnsten Democrat1sche Verkenn1ngen 2/88 

dE 
ki 
dE 
PE 
lijl 
te 
fu 
I itc 
or 

Chri 



Column 

Een creatief veiligheidsbeleid, zonder 
de last van het oude dilemma met betrek
king tot de conventionele verdediging, dat 
de stabiliteit in Europa verhoogt en wa
penbeheersing dient, is dus zeker moge
lijk. De openingen daartoe zouden moe
ten worden gecreeerd door een aantal 
fundamentele onderstellingen over de mi
litaire veiligheid in Europa aan een kritisch 
onderzoek te onderwerpen. Openingen in 

Christen Democratische Verkenningen 2/88 

het debat over het militaire veiligheidsbe
leid zouden bovendien voor de bredere 
politieke context, waarin zich interessante 
veranderingen aankondigen, kansen kun
nen helpen scheppen. 
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