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Vrede en veilighe1d 

De politieke toetsing van 
nieuw_e ontwikkelingen 
in de wapentechnologie 

door John Grin 

Er vindt een kwalitatieve wapenwedloop plaats; steeds 
modemere wapensystemen worden ontwikkeld. Welke zijn 
dat op conventioneel en nucleair gebied? Welk is de militaire 
doctnne in deNA VO, tegen de achtergrond waarvan deze 
ontwikkelingen dienen te worden beoordeeld? En wat staat 
Nederland te doen? 

J. Grin (1961) studeert natuurkunde 
aan de VnJe Un1versite11 te Amsterdam. 

'( .... )Voor het u1tvinden van wapens bestaat 
een dergel1jke, aan menselijke verantwoor
delijkheid gebonden beperking niet. Als we
tenschap en techniek nog dodelijker instru
menten, nog verder- en diepgaander ver
nJeti;:Jingsmiddelen weten te vinden, worden 
ze gemaakt. De wapentechniek kent slechts 
techn1sch bepaalde grenzen. Die grenzen 
ZIJn reeds zo wiJd geworden, dat er thans 
een 'overkill-capaCiteit' bestaat. Oat bete
kent e1genlijk, dat er in de wereld reeds meer 
en venijn1ger wapens bestaan, dan voor het 
doden zelfs van heel de mensheid nodig 
zouden ziJn.' 

Oeze verontruste woorden uit ons eerste 
verk1ezingsprogram zijn nu, acht jaar later, 
eerder meer dan minder actueel. Nog 
steeds hebben wapenbeheersings-inspan
ningen er niet toe geleid, dat de wapenwed
loop gekeerd, of zelfs maar gestopt is. Nog 
steeds gebruiken we een groot deel van 
onze natuurlijke hulpbronnen voor militaire 
doeleinden. En terwijl elke minuut meer dan 
dertig kinderen sterven van de honger, be-
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dre1gen de militaire uitgaven 1n d1e zelfde 
minuut zo'n drie miljoen gulden. 
Over deze zaken valt vee\ te zeggen. In dlt 
artikel zal het vooral gaan om wat wei ge
noemd wordt de kwalitatieve wapenwed
loop de almaar verdergaande ontw1kkeling 
van steeds modernere wapensystemen. lk 
zal er daarbij vanuit gaan, dat deze ontwik
keling plaatsvindt, en dan ingaan op de 
vraag hoe 'de politiek' met deze realite1t om 
zou kunnen gaan. 
Deze wapenontwikkeling is overigens een 
factor van belang, want hoewel slechts on
geveer I 0% van de totale militaire uitgaven 
wordt besteed aan militair onderzoeks- en 
ontwikkelingswerk, is de 1nvloed ervan op de 
vrede, veil1gheid en stabillteit in de wereld 
onevenredig veel grater. AI is het- gelukkig! 
- in dit blad niet gebruikelijk om een dialec
tisch-materialist te citeren, ik wil toch niet 
nalaten om in dit verband Friedrich Engels 
aan te halen, die in 1878 in de Anti-Duhring 
schreef: 'Niet 'de vrije scheppingen van het 
verstand' van geniale veldheren hebben hier 
revolut1onerend gewerkt, maar de uitvinding 
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van betere wapens en veranderingen in het 
soldatenmateriaal; de invloed van geniale 
veldheren beperkt zich in het beste geval tot 
het aanpassen van de strijdwijze aan de 
nieuwe wapens en strijders'. 11 Deze uit
spraak bevat ook tegenwoordig meer waar
heid dan we zouden wensen, en daamaast 
is de kwalitatieve wapenwedloop een be
langrijke motor achter de kwantitatieve wa
penwedloop. 

Twee vragen 
In dit artikel wil ik allereerst een aantal ver
nieuwlngen, die tussen vandaag en het be
gin van de volgende eeuw in de wapentech
nologie zullen plaatsvinden, in vogelvlucht de 
revue Iaten passeren. Vervolgens zal ik aan
duiden, op welke wijze mijns inziens deze 
systemen politiek beoordeeld dienen te wor
den. Omdat een zinvolle beoordeling van 
nieuwe wapentechnologieen slechts moge
lijk is binnen het kader van het verdedigings
concept waarin ze zullen worden toe~epast, 

' De greep van de politiek op 
ontwikkelingen in de 
militaire technologie is 
onvoldoende groat. ' 

zal ik daarbij enige aandacht besteden aan 
de discussie over de militaire doctrine voor 
Europa, die momenteel binnen de NAVO 
gevoerd wordt. 
Het zal dan blijken, dat de greep van de 
politiek op ontw1kkelingen in de militaire 
technologie onvoldoende groat is; een vast
stelling overigens, die ook regelmatig uit de 
mond van politici valt op te tekenen. In het 
tweede deel van dit artikel wil ik daarom 
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ingaan op de vraag, hoe de politieke controle 
over de ontwikkeling en aanschaf van 
nieuwe wapensystemen versterkt kan wor
den. In het bijzonder wil ik daarbij de moge
lijkheden verkennen om in de bestaande 
besluitvormingsprocessen regelmatig mo
menten van bezinning in te bouwen, die een 
dergelijke controle beter mogelijk maken. 

Ontwikkelingen in de wapentechnologie 
Op dit moment vindt er in de militaire tech
nologie een ware revolutie plaats, die de 
komende twintig jaar tot tal van nieuwe, 
geavanceerde wapensystemen zal leiden. 
Hieronder wil ik een overzicht van deze ont
wikkelingen geven. 

1. Conventioneel 
Op conventioneel gebied staan er vee I, en 
grote, vemieuwingen voor de deur. Geza
menlijk worden ze meestal aangeduid met 
de Engelse afkorting E.T. (Emerging Tech
nologies = opkomende technologieen). 21 

Een eerste categorie vemieuwingen, de ont
wikkeling van allerlei sensoren (kunstmatige 
zintuigen) zal een sterk verbeterde doelop
sporing en verkenning mogelijk maken. De 
v!oed van gegevens, die deze sensoren op
leveren, moet getransporteerd en verwerkt 
worden. De mogelijkheGen hiervoor zullen 
drastisch toenemen ten gevolge van een 
tweede groep vemieuwingen, die tevens 
toepasbaar is bij het contact tussen de be
velvoeringscentra en de gevechtseenheden. 
De ontwikkelingen uit deze eerste twee ca
tegorieen maken samen een direct beeld 
van het gevechtsveld mogelijk, zoals bij een 
rechtstreekse televisie-uitzending. 
Als men weet, waar de tegenstander zich 
bevindt en hoe hi] zich beweegt, zal men 
hem willen bestoken. Hiervoor zijn twee an
dere groepen vemieuwingen van belang. In 
de eerste plaats is er belangrijke vooru1tgang 
geboekt op het gebied van de voortstuwing 

1) Geciteerd rn: David Holloway, De Sow}et-Unie en de 
bewapemngswedloop, Amsterdam 1984, p. 151 

2) Meer rnformatie vindt men bijv. in Atlantisch Perspektief 
1984/5 dat qeheel aan ET rs qewijd 
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van wapensystemen ten gevolge van betere 
motoren en efficientere brandstoffen (dat 
laatste wil zeggen, dat minder brandstof no
dig is, om dezelfde hoeveelheid energie te 
leveren). Deze ontwikkelingen zullen een ho
gere snelheid en een grotere dracht van 
wapensystemen tot gevolg hebben. Ten 
tweede zijn er conventionele gevechtskop
pen in ontwikkeling met een groat vernieti
gend vermogen, dat langzamerhand verge
lijkbaar wordt met dat van Iichte kernwa
pens. 
Een laatste groep nieuwe technologieen op 
conventioneel gebied heeft betrekking op de 
bescherming van de eigen wapensystemen. 
Hierbij kan men denken aan de ontwikkeling 
van nieuwe materialen voor bepantsering, en 
aan verschillende technische maatregelen 
tegen elektronische storing door de tegen
stander. 
Meestal worden onder E.T. ook wapensys
temen begrepen, waarin een aantal van de 
'basistechnologieen' uit bovenstaande vijf 
categorieen ge'1ntegreerd wordt toege
past.31 Het gaat daarbij onder meer om zgn. 
'slimme' raketten die hun eigen doelwit 
nauwkeurig kunnen opsporen, om vliegtui
gen en helikopters voor zowel transpo1i- als 
gevechtsfunctles, om tanks en andere ge
vechtsvoertuigen en om onbemande 
vliegtuigjes (R.P.V.'s). Daarnaast zijn er door 
verschillende NAVO-Iidstaten nog enkele 
programma's gelanceerd om onderzoek en 
ontwikkel1ng van een aantal systemen te 
coord1neren. Een voorbeeld van dit laatste is 
het Amerikaanse J/STARS programma voor 
de ontwikkeling van systemen voor de op
sporing van (bewegende) gronddoelen 41 

In deze technologische ontw1kkelingen valt 
een aantal trends te ontdekken. De vijf be
langrijkste zijn: 
- een steeds grotere nauwkeurigheid van 

wapensystemen; 
- de verschuiving van traditionele artillerie 

naar raketten met een veellangere dracht, 
die, gecombineerd met een sterk verbe
terde doelopsporing en verkenning, het 
rnogelijk maakt om de tegenstander tot 
diep in zijn grondgebied te bestoken; 
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de nieuwe munities maken het mogelijk, 
om in een keer geharde en een groot 
oppervlak beslaande doelen uit te scha
kelen; 
de ontwikkeling van nieuwe 'dual capa
ble' systemen, die zowel nucleair als con
ventioneel gebruikt kunnen worden 51

; 

de ontwikkeling van verkenningssyste
men, waarmee tot diep in vijandelijk 
grondgebied bewegende doelen opge
spoord en gevolgd kunnen worden. 

2. Nucleair 
Op nucleair gebied staan de ontwikkelingen 
evenmin stil. Ook hier is de toenemende 
precisie van de wapens een belangnjke 
trend. Verder zien we hier de ontwikkeling 
van wat wei genoemd wordt61 'de derde 
generatie kernwapens' waarin een van de 
effecten van een kernexplosie (drukgolf, hit
te, straling en EMP) wordt uitgebuit. Zo is 
bijvoorbeeld het neutronenwapen ontwik
keld, dat gebruik maakt van de vrijkomende 
straling, en wordt er onderzoek gedaan naar 
een 'EMP-bom' waarvan de werking zou 
berusten op de bij een kernexplosie vrijko
mende elektromagnetische puis (EMP), een 
soort bliksemschicht die tot op grote afstand 
elektronika kan uitschakelen. Verder poogt 
men een wapen te ontwikkelen dat de vrijko
mende Rbntgenstralen bundelt; deze zgn. 
'Rbntgenlaser' zou als in de ruimte gestatio
neerd anti-raket wapen belangrijke voorde
len hebben ten opzichte van 'gewone' lasers 
van zichtbaar Iicht (overigens ook enkele 

3) Een (literatuur-)overzicht van deze wapensystemen 
v1ndt men 1n de bijlage bij een studie van George W. 
Bontenbal, student politicologie aan de Erasmus Univer
Siteit te Rotterdam. 

4) Z1e voor informatie over een aantal van deze program
ma's: Per Berg & Gunnilla Herolf, Deep Strike: new 
technologies for interdiction, hoofdstuk 8 van SIPRI
yearbook 1984, en in: Graham Warwick, Flight Internati
onal. 1 september 1984, pp. 399-403. 

5) G.C. Berkhof noemt in het eerder genoemde nummer 
van Atlantisch Perspektief (noot 2) een mogelijke con
ventionele versie van de Pershing II. Ook van de kruisra
ket wordt een conventionele versie verwacht. 

6) David C. Morrison, AOIU-report6, no. 2 (1984), pp. 4-7. 
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nadelen, als het al mogelijk blijkt een dergelijk 
wapen te construeren). 
De ontwikkelingen overziende, lijkt de be
langrijkste trend op het gebied van kernwa
pens te zijn, dat zij in toenemende mate 
bruikbaar worden in het gevecht, terwijl ze 
vroeger slechts geschikt waren als dreigwa
pens die bij daadwerkelijke inzet massale 
vernietiging tot gevolg zouden hebben. 

Naast bovengenoemde ontwikkelingen zijn 
er nog twee andere terreinen in de militaire 
technologie waar belangrijke vernieuwingen 
plaatsvinden: het onderzoek naar ruimtewa
pens, en de ontwikkeling van een nieuwe 
generatie chemische wapens, de zoge
naamde binaire granaten. 71 Deze binaire wa
pens maken de inzet van chemische strijd
middelen na een periode van • terughou
dendheid van enkele decennia weer waar
schijnlijker, met name vanwege de vermin
derde risico's voor de eigen troepen. Dit zou 
ook voor de Europese situatie gevolgen kun
nen gaan hebben. Stationering van anti-ra
ket- en anti-satellietwapens in de ruimte zal 
eveneens zijn invloed op de veiligheid in 
Europa niet missen. Behandeling van deze 
omvangrijke problematiek valt echter buiten 
het bestek van dit artikel. 

Militaire doctrine in discussie 
De komende jaren zal de politiek moeten 
beslissen in hoeverre de verschillende hier
boven besproken technologieen een zinvolle 
en gewenste bijdrage aan onze verdediging 
kunnen zijn. Terecht stelt de Memorie van 
Toelichting bij de defensiebegroting voor 
198581: 'voordat beslissingen over de toe
passing van nieuwe technologieen aan de 
orde mogen komen, moet er duidelijkheid 
zijn over het conceptuele kader, waarin die 
technologieen passen'. Ook kamerleden van 
de drie grote partijen stellen in het reeds 
eerder aangehaalde nummer van Atlantisch 
Perspektief ' vast, dat beoordeling van deze 
technologieen slechts mogelijk is tegen de 
achtergrond van de militaire doctrine, waarin 
ze zullen worden toegepast. Een discussie 
over deze militaire doctrine is daarom op dit 
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moment van groot belang. 
Er is nog een tweede reden, waarom het 
door Europa gewenste verdedigingsconcept 
volop de aandacht verdient. Opperbevel
hebber Bernard Rogers van de NAVO-strijd
krachten in Europa heeft voorstellen voor 
een nieuwe militaire doctrine in Europa ge
daan; deze voorstellen worden wei aange
duid als het 'plan-Rogers'. 

FOFA-concept 
De officiele naam van het plan, Follow-on 
Forces Attack (FOFA) geeft het wezen ervan 
goed weer: de bedoeling 101 is, om door aan
vallen in de diepte de troepen van de tegen
stander, die zich tot enkele honderden kilo
meters achter het front bevinden, u1t te scha
kelen om zo de fronttroepen van de verster
kende eenheden af te snijden. Rogers wil dit 
met conventionele middelen verwezenlijken, 
en hij stelt dan ook dat deze verbeterde 
conventionele verdediging de politieke Iei
ding in geval van oorlog meer tijd geeft om 
tot onderhandelen over te gaan, zodat de 
vroegtijdige 1nzet van kernwapens niet nodig 
is. Uiteindelijk kan FOFA volgens Rogers 
leiden tot het terugtrekken van 1400 kern
koppen uit Europa; de aanwezigheid van 
een zeker aantal nucleaire gevechtswapens 
blijft echter nodig .111 

Een aantal elementen in dit plan valt zeker te 
waarderen. Het is een goede zaak, dat mili
tairen meedenken bij het signaleren en op-

7) Zie biJV. de bijdragen van Julian Perry Robrnson aan 
SIPRI-yearbook 1984 

8) Tweede Kamer. vergaderJaar 1984-1985. 18600 hoofd
stuk X, nr 2. p. 13 

9) British Atlantic Committee. Dimmishmg the Nuclear 
Threat- Nato's Defence and New Technology. 1984. 

1 0) Zie de bijdrage van Rogers aan de hoorz1tting in de 
Tweede Kamer in Januari 1983. Tweede Kamer. verga
deryaar 1982-1983. 1 7704 nr. 4. 

11) Meer 1nformatie over en een besprek1ng van FOFA en 
enkele verwante concepten v1ndt men 1n J.G. S1ccama. 
Roepnaam: Air/and Battle. een nieuwe aanpak voor de 
NAVO, 's-Gravenhage 1 984. 
Een boeiende analyse van de verbanden tussen deze 
concepten en andere milita1r-strategische ontwikkelin
gen sinds 1945 geeft Rob de Wijk. Inflexible Response? 
De invloed van de strategisch-nucleaire pante1t op het 
kernwapenbeleid. Groningen 1984. 
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lassen van de problemen waarvoor de NA
VO staat. Het verwijderen van een aantal 
kernkoppen uit Europa valt toe te juichen. Er 
zijn echter ook enkele belangrijke proble
men, die naar mijn mening reden zijn om 
FOFA af te wijzen als de nieuwe rnilitaire 
doctnne voor de NAVO in Europa. 
In de eerste plaats heeft het plan van Rogers 
een aantal militaire nadelen. Staatssecretaris 
Van Houwelingen noernt bijvoorbeeld 121: Wlj
ZIQingen in de Sowjet-doctrine, die FOFA 
minder geschikt maken, de te geringe aan
dacht voor manoeuvres vanwege de grate 
rol die technologie speelt en de te grote 
nadruk op vuurkracht. Deze punten worden 
ook in de Memone van Toelichting81 ge
noemd. 
Daarnaast heeft FOFA enkele politieke nade
len. Misschien wei het belangrijkste is het feit 
dat, zoals zowel Siccama 111 als een rapport 
van de Noord-Atlantische Assemblee 131 stel
len, het plan-Rogers op de Sowjet-Unie of
fensief kan overkomen. Verder blijven nucle
alre gevechtswapens ge'1ntegreerd in de mi
litaire tact1ek, al wordt hun gebruik ultge
steld. 
Een belangriJk probleern tenslotte is de be
taalbaarheid. Rogers stelt, dat een extra stij
ging van de defens1elasten van 4% per jaar 
bovenop de 3% die NAVO-Ianden in 1977 
overeenkwamen, voor de real1sering van FO
FA noodzakelijk is. In december 1984 heb
ben de NAVO-ministers zich echter tegen 
een dergelijke stijging uitgesproken; wei is 
afgesproken dat FOFA verder bestudeerd 
zal worden. 

Keuzen 
Het gevolg van deze voorlop1ge afloop van 
de discussie over FOFA zou wei eens kun
nen zijn, dat het uiteindelijke resultaat een 
voortzett1ng van het huidige bele1d met en
kele (FOFA-achtige en andere) aanpassin
gen wordt. lets dergel1jks wordt onder meer 
door de Britse Atlantische Commissie9

' 

voorgesteld. Deze cornmissie wll de nieuwe 
technologieen gebruiken om het huidige be
leld op een aantal punten te verbeteren (met 
name op de terreinen van de betaalbaarheid 
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van de defensie, de te lage atoomdrempel, 
de militaire controle over gebieden buiten 
Europa en de wapenbeheersing). 
Omdat deze optie vrij dicht bij de bestaande 
situatie aansluit, is de haalbaarheid ervan in 
elk geval geen probleem. Mijns inziens zijn 
de problemen, waarvoor de NAVO zich mo
menteel gesteld ziet (zoals de hierboven 
aangehaalde punten, die door de Britse At
lantische Commisie gesignaleerd worden), 
van zodanige aard, dat deze oploss1ng nau
welijks verbetering zal brengen; veeleer ligt 
een volledig opnieuw doordenken van onze 
verdediging voor de hand. 
Hierop nader ingaan ligt ver buiten het be
stek van dit artikel. lk wil slechts oprnerken, 
dat bij dit opnieuw doordenken een van de 
belangrijkste uitgangspunten zou moeten 
zijn, dat het resultaat een geloofwaardige 
verdediging, die door de Sowjet-Unie als 
niet-bedreigend wordt ervaren, IS en zo de 
defensieve bedoelingen van de NAVO bena
drukt.141 
In elk geval zou, ongeacht de mlitaire doctri
ne, de invoering van dual capable wapens 
moeten worden afgewezen. Hiervoor zijn 
twee goede argumenten. In de eerste plaats 
doen wapens, die zowel conventioneel als 
nucleaw inzetbaar zijn, de grens tussen nu
cleaire en convent1onele wapens vervagen; 
terecht spreekt ons verkiezingsprogram zich 
1n artikel 11.8 tegen de invoering van derge
lijke wapens uit. In de tweede plaats be
moeilijken dit soort wapens het wapenbe
heersingsproces, vooral omdat zij controle 
op naleving van verdragen veel moeilijker 
maken; dit laatste argument wordt ook door 
Frinkinq qenoemd in zijn bijdraqe aan het 

121 J van Houwel1ngen 1n Atlantrsch Perspekllef 1984/5. 
13) North Atlantic Assembly. Milita1ry Committee, Interim 

Report of the subcommittee on conventional defence in 
Europe. doc. AA 191: MC/CD (83)4. Brussel, november 
1983, p. 13. Het rapport spreekt ovengens over het 
(verwante) Airland Battle concept 

14) Meer criteria voor zo'n verdediging en een overzicht van 
de voorstellen op dit gebied vindt men 1n J. Grin Een 
altemal!eve verdediging: noodzaak en mogelijkheid, 
Christen Democratische Verkenningen 1984/3. pp. 
108-114. 
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eerder genoemde nummer van Atlantisch 
Perspektief. 21 

Wanneer bovenstaand principe voor een 
strikt defensieve verdediging als uitgangs
punt zou worden genomen, zouden er onaf
hankelijk van de precieze vorm van het ver
dedigingsconcept nog enkele richtlijnen voor 
beslissingen over de nieuwe technologieen 
volgen. Ontwikkeling en aanschaf van de
fensieve systemen met een korte dracht, en 
voorzieningen voor verkenning en communi
catie zouden prioriteit moeten krijgen. De 
trend dat kernwapens steeds meer een ge
vechtsfunctie krijgen, zou moeten worden 
omgebogen. (Een behoorlijke stap in de 
goede richting is het afwijzen van nieuwe 
nucleaire gevechtswapens, zoals ons ver
kiezingsprogram doet (art. 11.8). Uiteindelijk 
zou er in Europa hoogstens plaats voor een 
kleine nucleaire vergeldingsmacht moeten 
zijn.) 

Wapenprogramma's 
In de pol1tieke werkelijkhe1d IS het natuurlijk 
zelden zo, dat beslissingen over nieuwe mili
taire technologieen pas worden genomen, 
nadat het verdedigingsconcept waann ze 
zullen worden toegepast IS vastgesteld. 
Veeleer is er sprake van een wisselwerking, 
waarbij vaak ook nieuwe techn1sche moge
lijkheden de militaire doctrine belnvloeden, 
zoals we in de inleiding van dit artikel al 
zagen. Zo hebben NAVO-Iidstaten reeds al
lerlei wapenprogramma's gelanceerd terwijl 
de discussie over de militaire doctrine voor 
Europa nog volop gaande is. 
De Conference of National Armament Direc
tors (CNAD), waarin de directeuren-materi
eel van de NAVO-Ianden vertegenwoordigd 
zijn, heeft in 1984 een lijst opgesteld van 13 
wapensystemen die de komende jaren ont
wikkeld en geproduceerd zullen worden. 
Ook de Independent European Programme 
Group (IEPG) waarin buiten NAVO-verband 
de belangrijkste West-europese bondgeno
ten (inclusief Frankrijk) deelnemen, heeft een 
aantal samenwerkingsprogramma's gelan
ceerd. Daarnaast is er ook nog sprake van 
een aantal ad-hoc sarnenwerkingsverban-
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den, zoals bijvoorbeeld het EFA-project voor 
het ontwikkelen van een nieuw Europees 
gevechtsvliegtuig. 
Zoals gezegd, zijn de beslissingen om deze 
projecten te starten genomen voordat er 
duidelijkheid was over de gewenste militaire 
doctrine. Een nadere analyse leert echter, 
dat - zoals weinig verwondering hoeft te 
wekken - de onderliggende gedachte het 
traditionele NAVO-beleid is, waarin de ge
vechtstank en het gevechtsvliegtuig een 
centrale rol spelen. Naast nieuwe tanks en 
een nieuw Europees gevechtsvliegtuig wor
den systemen ontwikkeld, die deze 'grote' 
wapensystemen ondersteunen: nieuwe gra
naten voor de artillerie, meervoudige raket
werpers, strooibommen met geavanceerde, 
effectieve anti-pantser- en anti-troepenmu
nities, systemen voor elektronische oorlog
voering, luchtverdediging enzovoort. Deze 
projecten kunnen gezien worden als pogin
gen om een aantal problemen van de traditi
onele benadering (zoals de sterk gestegen 
kosten en de drastisch toegenomen kwets
baarheid van tanks en vliegtuigen) op te 
lossen. 
Een nadere beschouwing maakt echter dui
delijk, dat deze programma's tevens het ver
mogen van de NAVO om aanvallen in de 
diepte uit te voeren zullen versterken. Strooi
bommen, overgebracht door raket·ten met 
een groter bereik, kunnen doelen ver achter 
de vijandelijke linies uitschakelen zonder dat 
eigen vliegtuigen te dicht in de buurt van 
vijandeiiJke luchtafweer hoeven te komen. 
Een van de CNAD-projecten is gericht op 
verbeterde mogelijkheden voor verkenning 
en doelopsporing op grote afstand, terwiJI 
andere beogen om de luchtverded1g1ng van 
de tegenstander 'blind' te maken. De con
clusie is dan ook, dat nog voordat de discus
sie over FOFA beslist is, er al wapens ont
wikkeld worden waarmee het plan gereali
seerd kan worden. 151 

15) Een meer onderbouwde en uitgebreide versie van deze 
beschouwing v1ndt men in: Marlies ter Borg en John 
Grin, 'The Military Relevance of CNAD- and IEPG-pro
grammes' 1n: Frank Barnaby & Marlies ter Borg (eds.), 
Emerging Technologies and Military Doctrines (ver
schijnt beqin 1986 biJ McMillan te Landen) 
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Oat wil niet zeggen, dat een sterkere greep 
van de politiek op de technologische ontwik
kellngen niet mogelijk is. Veel van de pro
gramma's verkeren nog in de onderzoeks
en ontwikkelingsfase. Een gevolgtrekking 
zou wei moeten zijn, dat Westeuropese re
geringen snel overeenstemming dienen te 
bereiken over het gewenste verdedigings
concept. Wellicht kan de Westeuropese 
Unie (WEU), die vorig jaar nieuw Ieven is 
ingeblazen, hierbij een rol spelen. Een twee
de gevolgtrekking is, dat een structureel 
sterkere politieke controle op militair-techno
loglsche ontw1kkelingen gewenst is, Hierop 
wil ik in het tweede deel van dit artikel nader 
1ngaan. 

Politieke besluitvorming 
Hierboven is duidelijk geworden, dat er mo
menteel sprake is van een ware revolutie in 
de militaire technologie, waarover een ver
antwoorde politieke besluitvorming u1terst 
gewenst is. Het is echter eveneens duidelijk, 
dat de in dit verband van belang zijnde doc
trines over technologische ontwikkel1ngen 
en over militaire doctrines tot nu toe nogal 
ongestructureerd zijn verlopen, wat de in
vloed van (Europese) politic1 op de ontwikke
lingen niet grater maakt. Daarom wil ik nu 
1ngaan op een tweede vraag: hoe kan de 
politiek haar greep op de toepassing van 
n1euwe ontw1kkelingen in de wapentechno
logie verstevigen? 
De afgelopen jaren hebben Nederlandse po
lltici verschlllende init1atieven genomen, die 
dit beogen. In 1981 dienden de Kamerleden 
Van den Bergh en PatiJn (PvdA) een voorstel 
1n voor 'een' wet tot het stellen van regels 
met betrekk1ng tot het toetsen van ontwikke
ling, produktie, aanschaf en opstelling van 
wapensystemen aan het belang van de wa
penbeheersing'. Over dit voorstel is een ad
vies u1tgebracht door de commissie-Aiting 
van Geusau. 16

' In dit advies wordt, evenals 
tijdens de behandeling van het voorstel door 
de Vaste Kamercommissie van Buitenlandse 
Zaken, het wetsontwerp sterk gekritiseerd. 
Wei wordt de wenselijkheid van een betere 
parlementa1re controle op dit gebied door 
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iedereen benadrukt; de Adviescommissie 
voelt zich zelfs geroepen om ongevraagd 
een aantal aanbevelingen te doen omtrent 
een betere invulllng hiervan. De indieners 
hebben het voorstel1n januari 1984 ingetrok
ken, omdat zij van mening waren' dat de 
bedoelingen van het wetsvoorstel inmiddels 
in de praktijk voldoende zijn gerealiseerd'. 
lnderdaad zijn er inm1ddels een aantal be
langrijke maatregelen genomen. In de defen
sienota 1984 werden een aantal belelds
voornemens aangekondigd, en in augustus 
vorig jaar stelde staatssecretaris Van Hou
welingen een doorzichtige procedure voor 
materieelaanschaf voor, d1e een betere par
lementaire controle mogelijk maakt. 171 

Hoewel voorstellen als die van de beide 
Kamerleden en van de staatssecretaris ze
ker een z1nvolle bijdrage zijn en waardering 
verdienen, schieten zij naar mijn mening te
kort in het garanderen van een verantwoor
de besluitvorming. De tekortkomingen zou 
men kunnen samenvatten in de stelling, dat 
deze voorstellen zich wei bezig houden met 
de regelgeving die een behoorlijke parle
mentaire toetsing mogelijk maakt, maar de 
inhoudelijke randvoorvvaarden voor zo'n 
toetsing buiten beschouwing Iaten. Deze 
stelling wll ik hieronder nader toelichten. 
Het gaat 1n bovengenoemde voorstellen 
steeds om de beoordeling van individuele 
wapensystemen. Deze beoordeling is echter 
slechts goed mogelijk tegen de achtergrond 
van de trends die, zoals we zagen, in de 
ontwikkelingen in de wapentechnologie te 
bespeuren zijn. Regelmatige en stelselmati
ge evaluatie van deze trends is dus noodza
kelijk, en zou daarom een belangrijk element 
in voorstellen voor een betere besluitvorming 
moeten zijn. 
Een ander belangnjk element is, zo hebben 
we eveneens gezien, duidelijkheid omtrent 

16) Het wetsvoorstel en enkele bijbehorende stukken zijn 
opgenomen in het dossrer Tweede Kamer. vergaderyaar 
1980-1981. 16595 nrs. 1-5. 

17) Brief van de Staatssecretaris aan de Voorzitter van de 
Vaste Kamercommissie voor Defensie d.d. 17 augustus 
1984 betreffende het defensie-materieel keuzeproces, 
kenmerk DMA 84/085/42150. 
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het verdedigingsconcept waarin de syste
men toegepast zullen worden. De ge
schiedenis van de discussie over FOFA be
vat in dit verband enkele belangrijke lessen. 
De eerste is, dat de inbreng van Europese 
politici in deze d1scussies grater zou moeten 
zijn. Uiteindelijk hebben de discussies er im
mers toe geleid, dat een concept als FOFA, 
dat op gespannen voet met het Europees 
veiligheidsbelang staat, verder onderzocht 
wordt, met als waarschijnl1jk gevolg, dat ele
menten eru1t in de bestaande doctrine lnge
past zullen worden. ' 81 Europese politici zul
len dan ook met voortvarendheid moeten 
gaan nadenken over de militaire doctrine die 
Zlj voor Europa wenselijk achten. Een twee
de les, die veel met de eerste te maken kan 
hebben, is dat de politieke d1scuss1e over 
FOFA te weinig gestructureerd is geweest. 
In de Memorie van Toelichting bij de defen
siebegroting voor 19858 wordt een aantal 
behartenswaardige dingen gezegd, en de 
Tweede Kamer heeft in januan 1983 een 
hoorzitting georgan1seerd waar onder meer 
generaal Rogers ziJn vis1e kon toel1chten. ~ 0 ' 
Een meer regelmatige besprek1ng van ont
wikkelingen 1n het denken over de mil1taire 
doctrine zou echter gewenst zijn. 
Er zijn dus goede redenen om een evaluat1e 
van zowel trends in de wapentechnologie als 
van ontwikkelingen in het militaire denken in 
te passen in de bestaande besluitvormngs
cycli. lk wil hieronder de mogelijkheden hier
voor verkennen, zowel voor wat betreft de 
nationale besluitvorming als voor wat betreft 
de besluitvorming in NAVO-verband. 

Besluitvorming in NAVO-verband 
De NAVO als zodanig bestelt geen wapens; 
het zijn de afzonderlijke lidstaten die daad
werkelijk wapensystemen aanschaffen naar 
aanleiding van afspraken die in bondgenoot
schappelijk verband gemaakt zijn. Deze af
spraken komen tot stand in een twee-jarige 
beleidscyclus, en de wijze waarop de lidsta
ten daaraan invulling gegeven hebben, 
wordt jaarlijks geevalueerd. 
De besluitvorming in de tweejarige cyclus 
beqint met twee stukken die door het Militair 

410 

Vrede en ve1ligheid 

Comite worden opgesteld: een inschatting 
van de militaire, en een inschatting van de 
economische situatie. Deze beide stukken 
leveren uiteindelijk de basis voor twee ande
re documenten. In de eerste plaats worden 
aan de hand van bovengenoemde inschat
tingen elke vijf jaar de zogeheten ministenele 
richtlijnen vastgesteld, waarin de hoofdlijnen 
van het beleid voor de komende vijf jaar 
worden vermeld. Het tweede document, dat 
uiteindelijk tot stand komt (na consultatie 
van de militaire top) behelst de doelstellingen 
voor de strijdkrachten van de verschillende 
lidstaten. Beide documenten worden door 
de politieke Ieiding vastgesteld. 
Een regelmatige evaluatie van technologi
sche trends zou wellicht het beste kunnen 
plaatsv1nden aan de hand van een derde 
document aan het begin van de tweejarige 
cyclus: een 'inschatting van de technologi
sche situatie', naast de militaire en de eco
nomische inschattingen. Dit zou een open
baar stuk moeten zijn, zodat bijvoorbeeld de 
Noord Atlantische Assemblee (een forum 
van NAVO-parlementariers) en de West-Eu
ropese Unie zich erover kunnen uitspreken. 
De inschatting van de mllitaire situatie kan 
(eveneens openbare) passages bevatten 
over veranderingen 1n het strategisch den
ken 1n het Warschau-Pact en eventuele 
wenselijk geachte bijstellingen van de 
NAVO-doctrine. 

Het Nederlandse beleid 
Het Nederlandse defensiebele1d komt even
eens in een tweejarige en een eenjange cy
clus tot stand; elke tien jaar komt er daar
naast een defens1enota uit, waarin beleids
voornemens voor de komende tren jaar uit
eengezet worden. Bovend1en kunnen er in 
uitzonderlljke qevallen zoqenaamde project-

18) In ziJn eerder genoemde studie legt De W11k (noot 11 I 
een verband tussen de 'traditionele' Europese afkeer 
om nate denken over een doctrine 'voor als de afschnk
king faalt' en het verschil tussen de Amerikaanse en de 
Europese v1sie op afschrikking. Hit waarschuwt ervoor, 
dat deze afkeer tot gevolg kan hebben dat er een 
doctrine komt, die onvoldoende het Europese veillg
heidsbelanq tot qeld1ng laat komen. 
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plannen opgesteld worden, voor specifieke 
projecten die van groat belang zijn voor de 
defensie-organisatie als geheel. 
Aan de basis van de tweejarige cyclus ligt 
een 'document betreffende de grondslagen 
van het defensiebeleid'. Tezamen met de 
concept-ministeriele richtlijnen, die dan 
reeds in NAVO-verband zijn opgesteld, ligt 
dit stuk ten grondslag aan het defensieme
morandum dat door de politieke Ieiding van 
het departement wordt vastgesteld. Vervol
gens baseren de krijgsmachtonderdelen 
hierop elk hun plannen; deze worden daarna 
getoetst aan de krijgsmachtdoelstell1ngen 
die elke twee jaar in NAVO-verband worden 
vastgesteld. Na deze toetsing worden ze 
gebundeld, en wordt het defensieplan in de
finitieve vorm vastgesteld. 
Het document over de grondslagen van het 
defens1ebeleid biedt een geschikte gelegen
held voor discussies over de militaire doctri
ne. Een evaluatie van de trends in de militaire 
technologie zou, samen met een beschrij
vlng van de toestand met betrekking tot 
wapenbeheersing 191

, als een a parte bijlage 
b11 de Memorie van Toelichting bij de defen
siebegroting kunnen worden opgenomen in 
de eenjarige cyclus (de jaarlijkse opstelling 
en parlementaire behandeling van de begro
ting). Deze bijlage zou dan, voorzover het het 
gedeelte over wapenbeheersing betreft, te
vens door de minister van Buitenlandse Za
ken or jertekend kunnen worden. 
Tegen je achtergrond van de hierboven ge
schetste regelmatige gedachtenvorming kan 
dan een verantwoorde besluitvorming over 
1ndividuele wapensystemen plaatsvinden. 
De eerdergenoemde voorstellen van staats
secretaris Van Houwelingen 1 71 bieden een 
doorzichtige besluitvormingsprocedure die 
het parlement een beter inzicht geeft. In dit 
proces kan er onder meer een rapportage 
worden opgesteld als die onlangs door de 
Vereniging van Wetenschappelijke Werkers 
0/WW) IS geschreven over de Patriot -raket201 

waarin de effecten op wapenbeheersing en 
op de (wereldw1jde en regionale) stabiliteit 
nagegaan worden. Bovendien bevorderen 
deze regelmatige discussies een goed on-
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derbouwde Nederlandse bijdrage aan de 
besluitvorming in NAVO-verband en kunnen 
ze parlementaire inbreng hierbij versterken. 
Tenslotte zij opgemerkt, dat de beoordeling 
van evaluaties van ontwikkelingen in de mili
taire technologie en in het denken over doc
trines, en van de eventuele aanschaf van 
wapensystemen zeker een bepaalde des
kundigheid vereist. De politieke besluitvor
ming zou op dit punt ondersteund kunnen 
worden door een in te stellen commissie van 
dezelfde structuur als de voormalige Ad
viescommissie Defensie Aangelegenheden 
(ADA) met leden die een breed spectrum 
aan deskundigheden en maatschappelijke 
achtergronden vertegenwoordigen. De on
langs door de ministers van Defensie en 
Buitenlandse Zaken ingestelde Adviescom
missie voor Vrede en Veiligheid zou deze 
taak eventueel kunnen vervullen. 

In dit artikel heb ik de wenselijkheid willen 
Iaten zien van een krachtiger parlementaire 
controle met betrekkrng tot de besluitvor
ming over nieuwe ontwikkelingen in de wa
pentechnologie, en gepoogd om de rand
voorvvaarden daarvoor wat nader uit te wer
ken. Daarmee heb ik uiteraard niet willen 
zeggen, dat politici de afgelopen jaren geen 
initiatieven in deze richting hebben onderno
men. Enkele van deze initiatieven zijn hierbo
ven ook genoemd. Het herhaald,elijk uitge
sproken 'nee' tegen de nuclearisering van 
het 155 mm geschut, en de terughoudend
heid ten aanzien van chemische wapens zijn 
twee andere voorbeelden. De CDA-fractie 
heeft hierbij vaak een actieve rol gespeeld, 
en ook buiten het Kamergebouw dragen 
onze defensiespec1al1sten hun steent1e aan 
de discussie bij (via spreekbeurten, inter
views, activ1teiten binnen de Noord-Atlanti
sche Assemblee, de West-Europese Unie 

19) In het gedeelte over wapenbeheersing kunnen dan de 
op dat moment relevante zaken met betrekking tot 
zowel bestaande verdragen als lopende en/of toekom
stige onderhandelingen aan de orde komen. 

20) De Patriot-raket: een wapenbeheersingseffect-rappor
tage, uitgebracht door de Vereniging van Wetenschap
pelijke Werkers (verschijnt najaar 1985) 
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enzovoort). Dit beleid verdient krachtige 
voortzetting. Christen-democraten dienen te 
blijven zoeken naar nieuwe wegen om de 
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wapenwedloop te keren, of zotang we daarin 
nog niet geslaagd zijn, de gevolgen ervan in 
de hand te houden. 
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