
Vrede en veiligheid 

Onze les geleerd??? 
door D.C. Dekker 

De auteur gaat in op de inaugurale rede van prof dr. H. J. 
Neuman bij de aanvaarding van het bijzonder 
hoogleraarschap in de L.J. Rogier-leerstoel te Nijmegen. 
Oeze rede is uitgesproken op 2 november 1984 onder de 
tile/ 'Het voorbehoud'. 

Op 2 november 1984 sprak prof. H.J. Neu
man bij de aanvaarding van het bijzonder 
hoogleraarschap in de L.J. Rogier-leerstoel 
aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen 
zijn inaugurele rede uit. Prof. Neuman laat in 
deze rede, onder de titel 'Het voorbehoud' 
zijn Iicht schijnen over het besluitvormings
proces uitmondend in het zogenaamde 
dubbelbesluit van 12 december 1979. 
In het onderstaande artikel wordt via een 
drietal invalshoeken de verhandeling van 
prof. Neuman nader bezien. De drie invals
hoeken zijn de volgende. Ten eerste: het 
betreft hier een wetenschappelijke verhan
deling door prof. Neuman en zal dus een 
toetsing in methodologische zin moeten 
kunnen doorstaan. Ten tweede zal stilge
staan worden bij een aantal staatsrechtelijke 
elementen, die nader beschouwd zullen 
worden. Ten derde worden enkele kantteke
ningen geplaatst bij de politiek-inhoudelijke 
analyse met betrekking tot de modernise
ringskwestie. 

In Ieiding 
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D.C. Dekker (1955) studeert politicolo
gie aan de Erasmus Universiteit te Rot
terdam. Hij is lid van de CDA-partijraad 
en voorzitter van de CDA-fractie in de 
deelgemeenteraad Prins Alexander 
Rotterdam. De heer Dekker heeft dit 
artikel op persoonlijke titel geschreven. 

Een onderwerp als het voorbehoud aanpak
ken voor een inaugurele rede getuigt van 
rnoed. Het is zonder twijfel bijzonder moeilijk 
een complex besluitvormingsproces als het 
onderhavige, met, zoals prof. Neuman het 
noemt, 'een merkwaardige interactie tussen 
binnenlandse en internationale politiek', suc
cesvol uiteen te rafelen en daarna op een 
evenwichtige wijze in een analytisch kader te 
plaatsen. Niet in het minst orndat het object 
van onderzoek zeer recent speelde en daar
naast nog steeds doorwerkt in het be
sluitvormingsproces nu. 
Ook is een aantal actoren nog in functie. Oat 
gegeven kan ertoe leiden dat de informatie 
die prof. Neuman aangereikt krijgt, door de 
ondervraagden selectief aangeboden wordt. 
Politici hebben nu eenmaal de begrijpelijke 
onhebbelijkheid vooral die argumenten naar 
voren te brengen die goed te pas komen. 
Trouwens niet aileen politici hebben die on
hebbelijkheid. Oat prof. Neuman, als ge
waardeerd adviseur van het CDA op het 
terrein van vrede en veiligheid, in het bijzon
der goed inzicht had in de verhoudingen in 
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het CDA, kan van belang geweest zijn om tot 
een heldere analyse te komen. 

De keerzijde van de medaille is dat prof. 
Neuman daardoor ook in zekere zin kwets
baar wordt. Uitgebreid wordt aandacht be
steed aan de positie en inbreng van het 
CDA. Daarentegen wordt over de inbreng 
van de WD-T weede Kamerfractie en de 
inbreng van de minister van Buitenlandse 
Zaken, de WD'erVan der Klaauw nauwelijks 
gerept. Terwijl minister Van derKiaauw toch 
de eerstverantwoordelijke was voor het wa
penbeheersingselement in de besluitvor
ming. Wei citeert prof. Neuman een hoge 
ambtenaar van Buitenlandse Zaken (pag. 
12) die in mei 1979 stelde dat het de hoog
ste tijd werd expliciet aandacht te besteden 
aan wapenbeheersing in dezen. 'Zijn advies 
werd niet graag gehoord' schrijft prof. 
Neuman. 

Verder komt Buitenlandse Zaken i.e. minis
ter Van der Klaauw niet in beeld. Betekent 
dat, dat minister Van der Klaauw geen enke
le inbreng heeft gehad in het proces en geen 
enkele invloed heeft gehad op de wapenbe
heersingskann Zou het zo geweest kunnen 
zijn dat juist bij een deel van de Tweede 
Kamer de irritatie toenam, toen steeds dui
delijker werd dat het wapenbeheersingsele
ment een marginate rol bleek te spelen? 
Moet geconcludeerd worden dat, in het 
noodzakelijke machtsevenwicht tussen Bui
tenlandse Zaken en Defensie, de balans 
sterk in het nadeel van Buitenlandse Zaken 
bleek door te slaan? Zou de besluitvorming 
niet geheel anders zijn gelopen als Van der 
Klaauw meer gewicht in de schaal had ge
legd en het wapenbeheersingselement meer 
inhoud had gegeven in navolging van de 
hoge ambtenaar op zijn departemenn Be
schouwde Van der Klaauw dit probleem 
wellicht als een probleem dat maar door het 
CDA opgelost moest worden? Hoe moet het 
blijkbaar tekort schieten van Van der Klaauw 
beoordeeld worden in het gehele proces? 
Me dunkt, interessante vragen die nadere 
beschouwing zeker hadden verdiend. 
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De methodologische aanpak 
Wetenschappelijke verhandelingen dienen 
toetsbaar en controleerbaar te zijn. lnzicht 
en vrije toegang tot de geraadpleegde bron
nen is een wezenlijk onderdeel van weten
schap. lk mis dan ook node een overzicht 
van de geraadpleegde personen. Het ware 
beter geweest personen letterlijk te c1teren, 
of ten minste een annex toe te voegen met 
daarin de belangrijkste conclusies van de 
gevoerde gesprekken. Prof. Neuman eindigt 
zijn rede met de opmerking dat hij iedere 
opinie kan respecteren, maar dat de toets
steen daarbij is dat hij 'redelijke zekerheid 
heeft dat de opinie gevormd 1s in volledige 
kennis van aile relevante achtergronden'. 
Wetenschap gaat mijns inziens verder. Juist 
een wetenschapper brengt op geexpliciteer
de gronden een rangorde aan in de elemen
ten, die in de discussie een rol spelen. En 
juist die relatieve gewichtsverdeling van de 
elementen bepaalt het uiteindelijke produkt. 
lk kom, zoals dat heet, daarop nog terug. 
Tenslotte nog het volgende. Prof. Neuman 
doorspekt zijn betoog met nogal wat waar
deoordelen over (produkten van) actoren in 
dit proces. 'Zelf was de fractievoorzitter nog
al trots op de Vertrekpunten' (pag. 17), 'en 
met de steeds omineuzer klinkende artikelen 
van Hans de Boer in Nederlandse Gedach
ten' (pag. 13), 'Maar nadat Van Agt de Ver
trekpunten van zijn eigen CDA op uiterst 
doeltreffende wijze had gebagatelliseerd' 
(pag. 17), 'de defensiedeskundigen De Boer 
en Frinking zich in hoge mate gepasseerd 
voelden' (pag. 1 0). 
Bij nauwkeurige lezing van de rede blijkt dat 
vooral de CDA-fractie het nogal moet 'ont
gelden' en het kabinet in termen van nega
tieve kwalificaties vrijwel buiten schot blijft. 
Oat is voor een deel te wijten aan het taalge
bruik, maar daarnaast aan het verschil in 
gewicht dat prof. Neuman geeft aan de ele
menten, die in de besluitvorming een rol 
hebben gespeeld. lk meen dat die relatieve 
gewichtsverdeling tussen de elementen an
ders gewaardeerd moet worden. Oat leidt 
ertoe dat mijn evaluatie van gebeurtenissen 
uitmondt in een andere beoordeling en 
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waardering van het besluitvormingsproces 
dan die van prof. Neuman. 

Een aantal staatsrechtelijke aspecten 
Prof. Neuman stelt dat de moeizame be
sluitvorming voor een deel te wijten was aan 
de gebrekkige communicatie en de stroeve 
relatie tussen minister Scholten en de COA
Tweede Kamerfractie. Op pagina 10 van de 
rede wordt gesteld: 'Achteraf kan men zich 
de vraag stellen of het kabinet er niet ver
standig aan zou hebben gedaan De Boer en 
Frinking wat meer in zijn overleg te betrek
ken'. Op pagina 14: 'Op grand hiervan hield 
minister Scholten in de tweede helft van 
oktober rekening met de mogelijkheid dat hij 
de COA-partijen en ook de rest van Neder
land binnenkort een surprise van de eerste 
orde kon bereiden'. Op pagina 15: 'De rela
tie tussen de T weede Kamerfractie en de 
bewindsman van Oefensie was uitermate 
stroef'. Ook op pagina 15: 'Niets wijst erop 
dat de Tweede Kamerfractie ook maar het 
flauwste benul had waar minister Scholten 
op dat ogenblik mee bezig was'. En op 
pagina 16: 'Een wantrouwige fractie had een 
diplomatiek initiatief, dat althans enig uitzicht 
bood, schipbreuk doen lijden'. 
AI deze citaten vinden naar mijn mening, en 
naar ik meen ook naar de mening van prof. 
Neuman, hun grand in het volgende citaat: 
'Voor een deel vindt dit zijn verklaring in de 
dualistische staatsopvatting die Scholten als 
1emand van christelijk-historische huize met 
de paplepel was ingegeven. De minister was 
een dienaar van de Kroon en geen verleng
stuk van het Parlement' (pag. 11 ). 
Hoezeer ook staatsrechtpuristen zich achter 
minister Scholten zullen opstellen, een ieder 
weet dat een bewindsman gebaat is bij een 
zekere kennis over hoe de verhoudingen ten 
aanzien van een vraagstuk in de Kamer Jig
gen. Oat kan gelden voor de Kamer in zijn 
geheel, voor afzonderlijke fracties en in het 
bijzonder voor de regeringsfracties. lk pleit 
hier niet voor een monistisch bestel. Wei 
merk ik op dat in de verhouding kabinet 
(ministers) en Kamer(-leden) er sprake is van 
een grijs gebied bij de invulling van het be-
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grip dualisme. Het is jammer dat prof. Neu
man niet ingegaan is op de vraag welke rol 
die visie op dual is me bij de betreffende acto
ren gespeeld heeft in het besluitvormings
proces, omdat juist dat element blijkbaar een 
cruciale rol gespeeld heeft. 
Prof. Neuman toont op schrijnende wijze 
aan hoe in de maanden september-oktober 
1979, als gevolg van afwezigheid van enige 
communicatie tussen bewindsman en Ka
mer, enerzijds de politieke besluitvorming op 
grand van wederzijdse onzekerheid volledi
ge steriliteit begon te vertonen, en anderzijds 
het COA door de oplopende spanning bijna 
uit elkaar spatte. 'Fractievoorzitter had al 
weken achtereen met zorg gadegeslagen, 
hoe de standpunten in zijn omgeving zich 
meer en meer van elkaar verwijderden en 
hoe er in snel tempo een crisisachtige sfeer 
ontstond' (pag. 15). lk heb de indruk dat, als 
men analyseert hoe het kabinetsbesluit van 
juni 1984 met betrekking tot de kruisvlucht
wapens (een eventueeel, op termijn geclau
suleerd, plaatsingsbesluit op 1 november 
1985) tot stand is gekomen, de huidige pre
mier en voormalig COA-fractievoorzitter de 
credit van leervermogen gegeven mag wor
den. Voortdurend overleg tussen kabinet en 
regeringsfracties leidde tot acceptatie van 
een compromis, terwijl er geen werkelijke 
crisisdreiging is geweest. Oat is ook een 
andere invulling van het begrip dualisme dan 
in 1979. 
lk ben geneigd dit een restauratief verschijn
sel in de hedendaagse politiek te noemen. 
Explosief politiek materiaal wordt niet (meer) 
in de T weede Kamer gedemonteerd, danwel 
ontploft daar, maar wordt op hoog politiek 
niveau onschadelijk gemaakt. Het gevolg 
daarvan is dat de kans grater wordt dat 
kabinetten hun termijn kunnen uitzitten, en 
de continu'1'teit in beleid beter gewaarborgd 
wordt. Mijns inziens hoeft overleg tussen 
Kamer en regering niets af te doen aan de 
gescheiden verantwoordelijkheden van bei
den. De Kamer heeft een sturende functie 
met betrekking tot de richting die aan het 
beleid gegeven wordt. Binnen dat geven van 
richtinq en stuur geeft de minister concrete 
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invulling aan het beleid. De Kamer moet zich 
dus vooral bezig houden met hoofdlijnen van 
beleid, en in een vroeg stadium grenzen 
trekken waarbinnen de regering zich bij 
voorkeur moet bewegen. Een compliceren
de factor ten aanzien van internationale 
vraagstukken is echter dat het voor de Ka
mer nu eenmaal moeilijk is de hand te leggen 
op recente en relevante informatie vanuit het 
buitenland. Wil de minister steun en rugdek
king verwerven voor de invulling van zijn 
beleid, en buitenlandse politieke overwegin
gen in overeenstemming brengen met de 
binnenlandse politieke verhoudingen dan zal 
hij de bereidheid moeten hebben om kamer
leden tijdig en voldoende te informeren. 
De gevolgen van het niet nader tot elkaar 
komen van de CDA-fractie en de minister 
van Defensie lijken eveneens in de richting 
van de bondgenoten irritatie gewekt te heb
ben. lnteressant in dit verband is de zinsne
de op pag. 19: 'Het Nederlandse doen en 
Iaten van de laatste weken had bij de bond
genoten en bij het NAVO-apparaat zoveel 
kwaad blood gezet dat secretaris-generaal 
Luns serieus heeft overwogen de ministers 
Van der Klaauw en Scholten de toegang te 
weigeren'. Blijkbaar had de slechte interne 
communicatie in (in het bijzonder) het CDA, 
die leidde tot een aantal verschillende op
stellingen, veeleer ontstemming gewekt, dan 
het Nederlandse standpunt an sich. Die ge
dachte lijkt geschraagd te worden door een 
zinsnede eerder op pag. 19: 'Ais Nederland 

' Explosief materiaal wordt al 
op hoog niveau tussen 
regering en Kamer 
onschadelijk gemaakt. , 
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een aparte positie wilde innemen, dan zou
den de Amerikanen ons daar niet lastig over 
vallen, op voorwaarde evenwel dat wij dan 
de bondgenoten niet voor de voeten zouden 
lopen bij hun beslissing', zo zou president 
Carter tegen premier Van Agt gezegd heb
ben. Een interessante opmerking met be
trekking tot de positie van onze Belgische 
vrienden. lk ga daar nu niet verder op in. 
Daarmee ben ik echter wei op een tweede 
staatsrechtelijk element gekomen. Namelijk 
de vraag of een voorbehoud in NAVO-ver
band een uniek verschijnsel is. Voorbehoud 
in de zin dat een land het unanimiteitsprinci
pe naast zich neerlegt en een bijzondere 
positie bedingt. Uit de geschiedenis van de 
NAVO blijkt dat met regelmaat Ianden een 

, afzonderlijke positie wensen in te nemen. 
Oat is ook niet zo verwonderlijk omdat de 
NAVO opgebouwd is uit soevereine staten. 
De irritatie bij de bondgenoten en het NAVO
apparaat lijkt dan ook meer ingegeven door 
het feit dat Nederland het spel in 1979 blijk
baar slecht gespeeld heeft. De vergelijking 
doortrekkend naar het kabinetsbesluit van 
medio 1984 blijkt dat dan de irritatie bij de 
bongenoten vrijwel nihil is, terwijl de be
sluitvorming toch weer bijna anderhalf jaar 
opgeschoven wordt. Ook in internationaal 
opzicht had premier Lubbers de zaak blijk
baar redelijk goed onder controle. lk meen 
dat eenduidigheid en doorzichtigheid van 
beleid van groot belang is. Belgie lijkt zich op 
dit moment meer in negatieve aandacht van 
de bongenoten te mogen verheugen dan 
Nederland. 

De zaak zelve 
Prof. Neuman wekt de indruk dat op min
stens twee momenten in de loop van 1979 
een lager aantal dan 572 bereikbaar ge
weest zou zijn, mits Nederland een evenre
dig deel van het lagere aantal zou plaatsen. 
Voordat ik daar verder op in ga, vind ik het 
opmerkelijk dat minister Scholten niet direct 
in de High Level Group bezwaar gemaakt 
heeft tegen het aantal van 572. 
Terug naar de lagere aantalle. 1. De eerste 
kans zou zich voorgedaan hebben in sep-
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tember 1979. De zgn. 'Tien geboden van 
Scholten' hielden in dat er 286 atoomkop
pen in Europa zouden komen, maar dat 
Nederland een evenredig deel zou plaatsen 
en dat eveneens het aantal Nederlandse 
kernwapentaken verrninderd zou worden tot 
drie. Op 24 september 1979 sternden Van 
Agt en Van der Klaauw met deze variant in. 
Zo op het eerste gezicht lijkt dit een aantrek
kelijke variant. Maar juist de rnotie-Van der 
Stoel, die 13 februari 1979 werd aangeno
men in de Karner, is in dezen een eerste 
duidelijke vingerwijzing. 1

) 

In de loop van 1979 werd steeds duidelijker 
dat er op dat moment geen parlernentaire 
meerderheid te vinden zou zijn voor een 
positief plaatsingsbesluit. De tweede kans 
deed zich eind november 1979 voor toen 
premier Van Agt bondskanselier Schmidt 
zover kreeg dat de BRD sarnen met Neder
land zou pleiten voor een aantal van 380, 
ook weer onder de voorwaarde dat Neder
land een evenredig deel zou plaatsen. Toen 
Van Agt fractievoorzitter Lubbers hierover 
polste was de reactie volgens Neuman deze: 
'Op grand van eigen taxatie, dus zonder de 
leden van zijn fractie te raadplegen heeft de 
heer Lubbers vervolgens de minister-presi
dent geadviseerd deze weg niet op te gaan. 
Zelf was de fractievoorzitter nogal trots op 
de Vertrekpunten en hij voelde er niet veel 
voor deze op losse schroeven te zetten'. 
(pag. 17). Die causaliteit nu lijkt mij niet juist. 
Op grand van zijn taxatie wist Lubbers dat 
zo'n vmiant niet (rneer) haalbaar zou zijn. 
Naar mijn rnening heeft de wei of niet be
staande ijdelheid van de toenmalige frac
tievoorzitter niets met het advies aan de 
premier te maken. Wei belangrijk was, dat 
Lubbers naar zijn fractie toe de Vertrekpun
ten in handen had. Die loslaten had zeer 
waarschijnlijk geleid tot totale chaos in de 
CDA-fractie. Om die reden moest hij op dat 
moment noodgedwongen vasthouden aan 
de Vertrekpunten. 
Mijn conclusie ten aanzien van dit punt is 
dat, al hajden minister Scholten en premier 
Van Agt meer contact met de CDA-fractie 
gehad, er eind 1979 tach niet rneer ingeze-
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ten had dan er toen uitgekomen is, narnelijk 
het aanhouden van de besluitvorming. Een 
intensiever overleg had wei kunnen leiden tot 
een betere presentatie in het binnen- en 
buitenland, en daardoor hebben geleid tot 
minder irritatie. De latere minister van Defen
sie Van Mierlo wist hoe hij met dat bijltje 
moest hakken blijkens zijn optreden in Glen
eagles. 
Niettemin moet het bereiken van lagere aan
tallen, onder de voorwaarde dat Nederland 
een evenredig deel zou plaatsen, gegeven 
de politieke verhoudingen toen bijgeschre
ven worden in de kolom schijn- of non
kansen. Niet in het rninst daar prof. Neuman 
niet aannemelijk weet te rnaken dat de Arne
rikanen, die nu eenrnaal veel invloed hebben 
in de NAVO, in oktober of november 1979 
alsnog bereid zouden zijn geweest het aan
tal substantieel te verlagen. 
Voordat ik tot een afronding kom is er nog 
een element dat extra aandacht verdient. In 
de tijd gezien blijkt dat zowel op de vraag 
wei of niet plaatsen, alsop de vraag hoeveel 
dan wei als er geplaatst zou worden, de 
antwoorden nogal aan verandering onder
hevig waren. Over wei of niet plaatsen 
schrijft prof. Neuman o.a. het volgende op 
pagina 5: 'Maar het officiele standpunt van 
de regering-Carter was in deze periode dat 
de Europeanen zich zorgen maakten om 
niets, dat het niet realistisch was de krachts
verhoudingen in de Europese regia los te 
zien van de totale strategische "rachtsver
houdingen in de wereld en dat Amerika over 

') GewiJZigde motie-van der Stoel c.s .. TK, 1978-1979, 
15300, hfst. 5 en 10, nr. 59. 
Dictum 2. Afwijzing van zodanige wijzigingen van de in 
Europa aanwezige wapensystemen, dat het gevaar van 
een vroegtijdige inzet van nucleaire wapens in een even
tueel gewapend conflict vergroot wordt; 
Dictum 3. Het zo spoedig mogelijk na ratificatie van een 
Salt 2-akkoord doorgaan met onderhandelingen, waarin 
op grondslag van een globaal evenwicht van de nucleaire 
strijdkrachten van de VS en de Sovjet-Unie in het bijzon
der een poging wordt gedaan om een nucleaire bewape
ningsrace in Europa te verhinderen en de rol van de 
kernwapens in Europa terug te dringen; 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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meer dan genoeg intercontinentale machts
middelen beschikte om de dreiging van 
nieuwe russische raketten voor de middel
lange afstand, in het bijzonder de SS-20, te 
neutraliseren'. 
Dit standpunt werd geformuleerd in decem
ber 1 980. Prof Neuman gaat dan als volgt 
verder: 'Ofschoon dit standpunt ook later 
nog is uitgedragen door Amerikanen die met 
de regering-Carter niets te maken hadden, 
zijn de aanwijzingen sterk dat Washington 
zich op dat moment bij het kiezen van zijn 
argumenten in overwegende mate liet leiden 
door het verlangen met de Sovjet-Unie tot 
overeenstemming te komen'. Overeenstem
ming blijkbaar op het gebied van wapenbe
heersing. 
Een citaat eveneens op pagina 6 geeft ook 
voeding aan de gedachte dat de Amerika
nen het eventueel wei of niet plaatsen van 
wapensystemen in de Europese regio ge
bruikten als hefboom om te komen tot wa
penbeheersingsakkoorden met betrekking 
tot intercontinentale systemen. Het citaat op 
pagina 6 versterkt dit vermoeden. 'De Ame
rikanen deden in 1 977 en 1 978 van alles om 
de Europeanen van hun eerder gewekte ver
langen naar kruisvluchtwapens af te praten; 
er was soms sprake van wat wei eens ge
noemd is een ware 'unselling campaign'. 
Met andere woorden: het wantrouwen van 
de Europeanen in de bedoelingen van Ame
rika was niet geheel misplaatst.' Einde citaat. 
Evenmin als. prof. Neuman heb ik de doel
stelling de Amerikanen te kritiseren. Wei acht 
ik het noodzakelijk dat er grotere duidelijk
heid komt met betrekking tot de volgende 
vragen. Welke functie had de modernisering 
met betrekking tot de koppeling van West
Europa met de VS? En welke functie met 
betrekking tot wapenbeheersing? Welke 
aantallen waren minimaal noodzakelijk voor 
afschrikking en koppeling en welke aantallen 
waren maximaal toelaatbaar gezien vanuit 
het wapenbeheersingsstandpunt? In dat 
verband is een alinea op pag. 13 van belang: 
'In juli (1 979) zat Carters adviseur voor zaken 
de nationale veiligheid betreffende, Brzezins
ki, een vergadering voor van de Soeciale 
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Cobrdinatie Commissie voor SALT. Daar 
werd dan het aantal van 572 genoemd, na
melijk 1 08 ballistische raketten van het type 
Pershing-2 en 464 op hetland te stationeren 
kruisvluchtwapens. Tijdens de vergadering 
bleek dat er bij vele aanwezigen bereidheid 
bestond dit aantal te verlagen. Maar Brze
zinski zelf en ook de Chefs van Staven pie it
ten met succes voor het maximale aantal. 
Hun overwegingen waren, ten eerste, dat het 
uiteindelijk toch tot een wapenbeheersings
overleg met de SU zou komen en dat de 
Europese bondgenoten waarschijnlijk voor
dien al bij de VS op verlaging van het aantal 
zouden aandringen. In beide gevallen gold 
dat je, om laag te kunnen eindigen, hoog 
moest inzetten. President Carter ging met 
deze aanbeveling akkoord'. 

Dit alles overwegende kom ik tot een volgen
de gedachtenconstructie. Voor de koppeling 
en de afschrikking was het op termijn plaat
sen van een aantal raketten door de NAVO, 
met een minimum van 200 stuks, onvermij
delijk. De NAVO had zowel het tijdschema 
voor plaatsing als het aantal af kunnen Iaten 
hangen van het gedrag van de SU en de 
voortgang van de wapenbeheersingsbe
sprekingen in Geneve. Mijn inziens was 
daarmee de koppeling en de afschrikking 
gewaarborgd en waren de wapenbeheer
singsonderhandelingen niet al te zeer belast 
geweest. Wat gebeurd is, is gebeurd, maar 
noch wetenschappers, noch politici hoeven 
dezelfde fout opnieuw te maken. Zijn we 
bereid als goede studenten onze les te le
ren? lk constateer dat het kabinetsbesluit 
van 1 984 in verband met het voorgaande 
een interessante casus is. Oat besluit gaat 
simpel gezegd uit van beloning c.q. bestraf
fing van de SU als die zich wei c.q. niet weet 
te beheersen in haar bewapening. Daar
naast constateer ik dat terecht is gekozen 
voor het afdwingen van wapenbeheersing. 
Het is mijn mening dat de bovenstaande 
gedachtengang meer aandacht in de NAVO 
moet krijgen en ik meen dat uit het voor
gaande blijkt dat de ruimte voor die benade
ring in de NAVO aanwezig is. 
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Vrede en veiligheid 

Conclusies 

Nationaal 
1. Minister Scholten is geen contact aange
gaan met de CDA-fractie. Daardoor vond er 
geen wederzijdse aanpassing plaats in 
standpunten en te volgen beleidslijn. 
a) Minister Scholten zocht de oplossing in 

een aangekleed positief plaatsingsbe
sluit. 

b) De Vertrekpunten van het CDA blokkeer
den in feite op dat moment de varianten 
die enige vorm van plaatsing in zich 
droegen. 

2. Elke andere opstelling van Lubbers c.s. 
had met grote waarschijnlijkheid geleid tot: 
- de val van het kabinet van Agt 
- splijting van het CDA 
- politieke zelfmoord van Lubbers 
- niet meer veiligheid in de wereld 
- geen extra impuls aan de wapenbeheer-

sing. 

3. Het wapenbeheersingselement heeft 
blijkbaar veel te laat en veel te weinig aan
dacht gekregen van minister Van der 
Klaauw. Van zijn zijde kwamen blijkbaar 
noch impulsen om tot een lager aantal te 
komen, noch impulsen om het wapenbe
heersingsoverleg te stimuleren. 

lnternationaal 
4. In de tijd gezien blijkt dat zowel op de 
vraag wei of niet plaatsen, als op de vraag, 
hoeveel dan wei als er geplaatst zou worden, 
de antwoorden nogal aan verandering on
derhevig zijn. 

5. Niet zozeer het voorbehoud zelve van 
Nederland heeft onrust en irritatie gewekt bij 
de bondgenoten en het NAVO-apparaat als 
wei de ongeloofwaardige wijze waarop Ne
derland de zaak aangepakt heeft. Scholten 
bleek te ge·l·soleerd bezig, en Van Agt heeft 
in een veel te laat stadium alsnog gepro
beerd de zaak recht te trekken. De korte 
termijnen en de enorme tijdsdruk daardoor, 
waren fataal. De druppel die de em mer deed 
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overlopen was het verzoek van Nederland 
om een voorbehoud in het slotcommunique 
vermeld te krijgen. 

6. Bij de beoordeling of wapensystemen 
aangeschaft zullen worden en in welke aan
tallen, bepalen koppeling en afschrikking de 
ondergrens, het minimaal noodzakelijke aan
tal, en bepalen wapenbeheersingsoverwe
gingen de bovengrens, het maximaal aan
vaardbare. Beloning c.q. bestraffing van 
Russisch gedrag is daarbij een aanvaard
baar middel. 

Uitleiding 
Prof. Neuman sluit zijn rede af met de vol
gende woorden: 'Dames en heren studen
ten, de geschiedenis van het veiligheidsbe
leid sinds 1945 zit boordevol feiten, interpre
taties en discussies die tot op de dag van 
vandaag de gemoederen bezig houden en 
die voor iedere tijdgenoot letterlijk van le
vensbelang zijn' (pag. 21 ). 
Bij het beschrijven van die geschiedenis po
gen we gezamenlijk zo dicht mogelijk bij die 
toenmalige werkelijkheid te komen. Met dit 
artikel wenste ik een bijdrage te leveren aan 
de reconstructie van die werkelijkheid. lk stel 
daarbij vast dat de feitelijke gegevens aan
gedragen door prof. Neuman, ons dichter bij 
de werkelijkheid hebben gebracht. Niettemin 
constateer ik dat we toch geconfronteerd 
worden met enkele lacunes. Vanuit gezonde 
wetenschappelijke nieuwsgierigheid hoop ik 
dat de laatste missende elementen door 
actoren aangedragen zullen worden, zodat 
een werkelijkheidsgetrouwe reconstructie 
binnen handbereik komt. 
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