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De functie van het voorbehoud 
Yiereneenhalf jaar na de vaststelling van het NA YO-dubbelbesluit staat Nederland 
voor het moment waarop de consequenties daarvan voor ons land rnoeten worden 
getrokken. Yelen worstelen met de vraag naar welke zijde de beslissing van de 
Nederlandse regering zal moeten uitvallen. Gelukkig staat het CDA daarbij niet met 
lege handen. aangezien. met name gedurende het jaar 19RO. regelmatig is gewerkt aan 
de fundering van ons veiligheidsbeleid. 

De meest gezaghebbende stukken zijn in 
dit verband het 'Program van Uitgangs
punten · ( P. v. U.) dat juist v66r de fusie in 
oktober 19RO werd afgerond. en het ver
kiezingsprogram ·om een zinvol bestaan · 
(Y. P.) uit februari 19H I met zijn bijstel
ling van juni 19H2*. In diezelfde periode 
kwam het W.l.-rapport 'Over Yredesbe
lcid' tot stand (januari 19R I). dat niet het 
gezag bezit van CD A-programs. maar 
wei berust op breed overlcg tussen CDA
deskundigen. en dat dieper ingaat op de 
achtergrond van het CDA-vredes- en vei
ligheidsbeleid. Daarnaast is door de 
CDA-Tweede Kamerfractie een regeer
akkoord aanvaard (en zijn bepaalde con
cepten daarvan afgewezen) en hceft de 
fractievoorzitter op de regeringsverkla
ring gcantwoord. Voorts heeft het CDA-

partijbcstuur documcnten aanvaard die 
in het kader van de EYP/EUCD tot stand 
zijn gekomen. 

Politiek a Ia carte 
Wat men ook van het CDA-veiligheids
beleid mag vinden. in ieder geval is het 
gebaseerd op een duidelijke filosofie die 
in de diverse officiele en minder officiele 
CDA-documenten consistent wordt vol
gehouden. Deze filosofie bevat enkele 
kernuitspraken die niet ge·isoleerd van 
elkaar kunnen functioneren. Helaas is 
het gang bare praktij k om het P. v. U. te 
hanteren als een menukaart. waaruit naar 
smaak en behoefte zinnen of halve zin
nen kunnen worden uitgelicht. ter onder
steuning van bepaalde standpunten. 
Deze handelwijze is een bron van ondui-

De lctterlijke tckst van de artikclcn II.N. II.<J en II 10 van het Verkiczingsprogram is als bijlagc aan dit 
artikcl tocgcvocgd. 
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ddijkheid voor diegenen die niet de 
moeite hebbcn gcnomen om de Program
artikelen in hun samcnhang te lezen. 
Toch is dat laatstc noodzakelijk om een 
scctarische benadering van de CD A-poli
tick tc voorkomen. Een waarschuwing is 
hicr op zijn plaats omdat het CDA van 
ccn willckeurige benadering van zijn be
lcidsuitspraken hct slachtoffer kan wor
den. tot groot vermaak van de omstan
ders. 

Het kader en de prioriteiten 
Het CDA-bcleid gericht op het voorko
men van oorlog en het behoud van vrede 
en veiligheid. vormt het kader voor onze 
inspanningcn om de bewapeningswed
loop tcrug te dringcn (zie artikel 19 
P. v. U.). Deze uitspraak bevat twee be
langrijke clcmcnten: in de eerste plaats 
de randvoorwaarde waarbinnen wij poli
tick bedrijven. en ten tweede de prioriteit 
die hct CDA zich vervolgcns stelt. Het is 
logisch dat oorlogsvoorkoming de rand
voorwaarde voor al het vredes- en veilig
hcidsheleid dient te vormen. lmmers het 
daadwcrkelijk gebruik van wapens is nog 
slechter voor mens en schepping dan de 
hlote aanwezigheid daarvan. De priori
teit van wapenvermindering. met name 
wat bctreft de massale vernietigingsmid
dclcn. wordt. met respectering van ge
nocmde randvoorwaarde. zeer duidelijk 
gcstcld (art. 1 ~ P. v. U.) waarbij de for
mulcring van de betreffende artikelen (l~ 
en 20) blijk geeft van het inzicht dat het 
hier om een historisch proces gaat dat 
recksen van beslissingen omvat. 'Abrup
t<: en eenzijdige afschaffing van de kern
bcwapening aan onze zijde' komt derhal
vc niet in aanmerking (pag. 21 P.v.U.). 
De prioriteiten kunnen gemakkelijk in 
botsing komen met het beleidskader. 
Kernwapcnvcrmindering mag er bijvoor
hceld niet toe leiden dat een oorlog (met 
conventionele wapens) weer voerbaar 
wordt gcacht. De defensie moet uit oog
punt van oorlogsvoorkoming effectief en 
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geloofwaardig zijn. Tegelijkcrtijd echter 
moet zij om dezclfde redenen tcrughou
dend. niet agressief en ingetoomd zijn. en 
gepaard gaan met initiatieven die tot vcr
zoening van tegenstellingen en wezenlijk 
veiliger verhoudingen in de we reid lei den 
(pag. 21 P.v.U.). Hiermee wordt de he
leidsruimte voor de praktische politicus 
reeds een eindweegs afgebakend. 

Nederlandse Alleingang'? 
Hoe moet de Nederlandse rcgcring met 
zo"n beleidsfilosofie handelen'? Moetcn 
wij volgzame NA VO-schapen zijn of 
dienen wij het in een Nederlandse 'Al
leingang· te zoeken'7 

CDA-documenten spreken duidelijk uit 
dat het terugdringen van de hewape
ningswedloop 'met name in bondgenoot
schappelijk verband' dient te geschieden. 
DeNA YO is hoofdinstrument van be
leid. Deze formule houdt rekening met 
het feit dat diverse wapenbeheersingson
derhandelingen in andere dan NA VO
kaders worden gevoerd. 
De V.N. spelen daarbij een rol. maar ook 
de gesprekken in het kadcr van de ak
koorden van Helsinki. Bovendien kan 
Nederland initiatievcn nemen om tot ont
wapeningsovereenkomsten te geraken. 
Nederland moet een creatieve en kriti
sche bijdrage leveren aan de vonning van 
het NA VO-beleid. aldus de CDA-partij
raad (~ mei 19~2). Anderzijds wordt uit
drukkelijk gesteld: 'de christen-democra
tische benadering wi1 bij deze wereld
vraagstukken herkenbaar zijn aan de ver
werping van een typische nation ale aan
pak'. Ook de stelling 'Het zal een ramp 
zijn indien Ianden thans wegvluchten in 
protectionisme · wordt in verband ge
bracht met de noodzaak om onze zorg 
voor de veiligheid in bondgenootschap
pelijk vcrband te b1ijven organiseren. 
Het CDA acht blokvorming mocilijk te 
vermijden. Het komt er maar op aan 
waartoe de blokken hun macht aanwen
den. Ook het tussen de CDA- en VVD-



VREDE EN VEILIGHEID 

fracties gesloten, en dus voor deze frac
ties bindcnde, regeerakkoord, bena
drukt, in lijn met het CD A-program, de 
keuze voor samenwerking met westerse 
democratieen. ('Buiten de Atlantische 
samenwerking in deNA YO is geen con
structie te voorzien die vrede en veilig
heid kan waarborgen'.) De hechte band 
tussen Noord-Amerika en West-Europa 
wordt onderstreept. 
In deze uitspraken wordt bevestigd dat 
het CDA voor Nederland geen veilig
heidsconcept mogelijk acht dat los staat 
van deNA YO of van de Westeuropese 
bondgenoten. De Benelux- Ianden zijn 
bij uitstek naties die hun veiligheidsbe
leid bouwen op het Atlantisch Bondge
nootschap. Grotere Ianden, zoals Frank
rijk, maar ook Groot-Brittannie hebben 
daarnaast ook een eigen veiligheidscon
cept. De Benelux-staten hebben de les 
uit de beide wereldoorlogen getrokken 
en zijn bovendien in hun beleid mede 
bepaald door hun strategische Jigging in 
het hart van het NA YO-gebied. Het 
EYP-verkiezingsprogram 1984 spreekt 
echter wei over een eigen veiligheidscon
cept voor West-Europa, binnen het kader 
van het Atlantisch Bondgenootschap. 
Oat is gezien de schaal waarop bij defen
sie- en veiligheidsbeleid gedacht moet 
worden een realistische optie. 
Dit doet intussen, uiteraard, niet af aan 
de eigen verantwoordelijkheid van Ne
derland. Als lid van deNA YO zijn wij 
aanspreekbaar op het beleid dat het 
bondgenootschap voert. 
De CD A-programs Iaten zodoende geen 
enkele ruimte voor een isolationistisch 
beleid van het type 'de kernwapens de 
wereld uit, te beginnen uit Nederland'. 
Wij willen met name binnen deNA YO 
aan het beleid van deNA YO meewer
ken. de koers daarvan medebepalen, de 
verwerkelijking van onze inzichten daar
in bevechten. Daardoor heeft Nederland 
cen eigen positie in het bondgenoot
schap. die dan ook gebruikt moet 
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worden. 
De grenzen van onze invloed liggen daar 
waar onze overtuigingskracht faalt, of 
waar gegronde twijfel aan onze solidari
teit wordt opgeroepen. Wij kunnen aan 
deNA YO-bondgenoten geen dictaten 
opleggen. 

Resultaten 
In het verleden zijn Nederlandse initia
tieven vaker met succes bekroond dan 
gezien de omvang van ons land verwacht 
kon worden. Oat heeft te maken met het 
feit dat niet aileen machtsverhoudingen 
binnen deNA YO tellen, maar ook de 
kwaliteit van onze militaire inbreng, onze 
betrouwbaarheid a is bondgenoot (imago) 
en de overtuigingskracht die van onze 
argumenten en de presentatie daarvan 
uitgaat. Ons succes wordt met name be
paald door ons vermogen om bepaalde, 
Jiefst mach tiger, bondgenoten voor onze 
standpunten te winnen_,_ 
Voorbeelden van goede resultaten zijn 
de vermindering van het aantal in West
Europa opgeslagen kernladingen in 1979 
en, zoals reeds besloten is, in de periode 
1983 tot 1987 met 1000 respectieveli j k 
1400 ( op een totaal van 7000 ladingen in 
1978). Daarnaast is het voorbeeld te nne
men van de neutronengranaat, die mede 
door Nederlandse invloed geen plaats in 
de Europese defensiestrategie heeft ge
kregen. Door Nederlandse aandrang is 
voorts de zogenaamde Shift-study tot 
stand gekomen, waarin wordt nagegaan 
in hoeverre nucleaire wapens door con
ventionele kunnen worden vervangen. 
Recentelijk is het aangaan van INF-on
derhandelingen en de acceptatie van de 
nul-optie door de Yerenigde Staten een 
duidelijk voorbeeld van succesvol poli
tick manoeuvreren. De Nederlandse in
breng in de colleges die over onderhan
delingsvoorstellen meedenken haalt de 
publiciteit uiteraard niet, maar kan zeker 
niet worden weggecijferd. Ook in YN
verband kan Nederland met steun van 
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NA VO-bondgenoten zinvolle initia
tieven nemen, hetgeen onder andere 
heeft plaatsgevonden terzake van de be
strijding van wapens die een langdurige 
nawerking op mens en milieu hebben. 
Naast deze resultaten, die in en buiten 
NA VO-verband worden geboekt, is het 
op beperkte schaal mogelijk om in 
overleg met dt:~ bondgenoten tot vermin
dering van het aantal door Nederlandse 
strijdkrachten vervulde kerntaken te 
komen. 

Het ontdekken van onze mogelijkheden 
als NA YO-lid verscherpt tevens ons in
zicht in de onmogelijkheden. Wij kunnen 
de V.S. en de Sovjet-Unie niet naar de 
onderhandelingstafel drijven, als wij 
geen medestanders binnen deNA VO 
kunnen krijgen. Wij kunnen niet voorko
men dat de Sovjet-Unie vervolgens de 
onderhandelingen afbreekt. 
Wat betreft de niet-invoering van de neu
tronengranaat mogen we ons gelukkig 
prijzen dat de regering-Carter destijds 
van dit wapen afzag. Immers, indien de 
NA VO toch tot invoering was overge
gaan. dan zou het zeer moeilijk voor ons 
zijn geweest om ons aan zo'n beslissing te 
onttrekken. In het Centraaleuropese 
front zou immers een gedenucleairiseer
de sector een sterk gevaar aantrekkende 
wcrking hebben gekregen. Juist tegeno
ver die sector zou de tegenstander met 
relatief gering risico tot troepenconcen
tratie ter voorbereiding van een aanval 
kunnen komen. 

Invulling van de veiligheidsfilosofie 
Het P. v. U. snoert de marges voor het 
CDA-beleid aldus van verschillende zij
den in. Kader van het beleid is het stre
ven naar oorlogsvoorkoming. Binnen dat 
kader geldt: 
- de prioriteit van (kern)wapenbeheer

sing en vermindering; 
- de afwijzing van 'Alleingang' (van se

paratisme); de NAVO blijft hoofdin-
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strument van beleid; 
- de noodzaak van actieve ( creatief/kriti

sche) Nederlandse inbreng, met name 
binnen deNA YO. maar ook in andere 
fora ten behoeve van de veiligheid en 
de ontspanning. 

Het vigerende verkiezingsprogram van 
het CDA 'Om een zinvol bestaan' gaat 
nader op het veiligheidsbeleid in. In de 
eerste plaats wordt gekozen voor de in
standhouding van een verdedigingspo
tentieel dat voldoende is om oorlog te 
voorkomen en dreiging te weerstaan. Dat 
is een uitdrukkelijke afwijzing van het 
streven naar militaire superioriteit en 
omvat de mogelijkheid van een 'bereken
de zwakte', d.w .z. het in stand houden 
van een capaciteit die minder groot mag 
zijn dan die van de tegenstander, maar 
wei voldoende om eventueel agressieve 
neigingen van die tegenstander te ont
moedigen. 'Dit potentieel dient voort
durend aan deze doelstelling te worden 
getoetst', aldus 'Om een zinvol bestaan' 
(11.1 ), hetgeen dus vervanging. of aan
passing naar boven en naar beneden, kan 
inhouden, zulks afhankelijk van de ver
oudering van de bestaande wapens en 
van het gedrag van de tegenstander. In 
dat kader is het CDA-beleid gericht op 
handhaving van omvang en doeltreffend
heid van de Nederlandse defensie-in
spanning en op een betrouwbare finan
ciele basis daarvoor ( 11.7 en 11. 19 V. P.). 

Het wapentuig 
Het verkiezingsprogram (V.P.) behan
delt de verschillende typen wapens in 
volgorde. In art. 11.1 gaat het over 
kortedrachtwapens, in 11.9 over de mo
derne INF-systemen, in 11.10 in feite 
over aile kernwapens, inclusief de strate
gische, in 11.11 over de niet-nucleaire 
massa-vernietigingswapens, in 11.12 over 
de conventionele wapens en in 11.13 over 
de 'first-use' problematiek, die in het 
CD A-program wordt vervangen door de 
stelling dat deNA YO nooit als eerste zal 
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overgaan tot wapengeweld. 

De kortedrachtwapens (oak gevechtswa
pens genoemd) nemen een centrale 
plaats in bij het streven naar verminde
ring van de afhankelijkheid van kernwa
pens. Door vermindering en vervanging 
door conventioneel wapentuig kan de 
atoomdrempel worden verhoogd. De be
heersing door middel van politieke be
sluitvorming is bij deze 'lichtere' wapens 
relatief moeilijk. Invoering van nieuwe 
wapens van deze categoric (neutronen
granaat) wordt afgewezen. Oak de kern
\vapens die de grens tussen nucleair en 
conventioneel vervagen behoren tot deze 
afgewczen soort. Het pleidooi voor een 
kernwapenvrij gebied op het territoir van 
Ianden van het Warschaupact en van de 
NA YO (11.10) beoogt met name een 
meer achterwaartse plaatsing van 
kortedrachtwapens. 
De kernwapens voor de middellange af
stand (INF genoemd) worden niet afge
wezen. Hieronder vallen vliegtuigen die 
de aanvoerlijnen in het achterland van de 
tegenstander moetcn kunnen afsnijden 
en de huidige Pershing-II en kruisraket
ten. Destijds vie! wellicht ook de Persh
ing-! in deze categoric. In 11.10 wordt 
gestcld dat dcze middellange-afstandswa
pcns door hun aantal en doeltreffendheid 
een minimaal noodzakelijke afschrikking 
moeten garanderen. (Deze stelling slaat 
tevens op de strategische wapens, d.w.z. 
die welke onder het SAL T-verdrag val
len.) Het CDA wilde het aantal middel
lange-afstandswapens destijds a! weder
zijds en gecontroleerd verminderen (dit 
gold uiteraard met name voor de strategi
schc wapens. die oak in 11.10 aan de orde 
zijn). Vanuit deze intentie is het min of 
meer vanzelfsprekend dat de modernise
ring van de INF-systemen wat het CDA 
betrcft op een Nederlands voorbehoud 
mocst stuiten. Gezien het reeds v66r de 
opstelling van de veiligheidsparagraaf 
(zomer 1980) zichtbare produktie- en 
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plaatsingsprogramma van de Sovjet-Unie 
werd de mogelijkheid van plaatsing in 
Nederland open gehouden. Dit voorbe
houd had als functie de regering van de 
V.S. te bewegen om eerst door onder
handelingen nate gaan of de Sovjet-Unie 
tot ontmanteling van de SS-20 systemen 
bereid was, in welk geval modernisering 
aan westelijke zijde achterwege zou kun
nen blijven. Dit zou op zichzelf een offer 
zijn omdat het bezit van moderne INF
systemen uit militair oogpunt grate voor
delen heeft. 
Dit offer zou nag sterker spreken bij een 
realisering van de zogenaamde nul/plus
optic van het CDA, waarin sprake is van 
een gering aantal SS-20 raketten (bij
voorbeeld 50 a 70) dat verantwoord kan 
worden door de INF-aspecten van de (in 
feite strategische) Franse en Britse nucle
aire macht in rekening te brengen. 
Zo'n oplossing heeft het CDA voor ogen 
gehad toen het op onderhandelingen aan
drong. Bij links en rechts, stuitte het 
CDA met deze voorstellen slechts op 
hoon en onbegrip. Meer recentelijk 
wordt echter in brede kringen, van Franz 
Josef Strauss (november 1983) tot Mient 
Jan Faber, (december 1983 in Trouw) de 
juistheid van deze optic onderkend. Een
zelfde evolutie heeft plaatsgevonden ter
zake van de waardering voor onderhan
delingen als middel om tot overeenkom
sten te geraken. 
Voor vee! christen-democraten ligt de 
wijze waarop met het voorbehoud wordt 
omgegaan, (inclusief het uitstel van de 
Nederlandse beslissing) geheel in lijn met 
hun wens om de paar kaarten die wij als 
Nederland in handen hebben, zo lang en 
zo goed mogelijk te gebruiken om druk 
uit te oefenen op beide supermachten. 
opdat de ontwapeningsbesprekingen enig 
succes hebben. 
Domweg ja of nee zeggen in een te vroeg 
stadium zou van onze invloed ten goede 
niets overlaten. Oat zou een zeer a-poli
tick gedrag zijn dat weliswaar bij delen 
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van de bevolking goed in het gehoor ligt 
of met de diepste wensen overeenkomt. 
maar politick resultaat zou met zo 'n ge
drag niet behaald kunnen worden. Een ei 
wordt slechts eenmaal gelegd. Andere 
CDA 'ers stemden in met deze opstelling 
bij gebrek aan een, uit hun oogpunt be
ter. initiatief. 
Druk uitocfenen betekent uiteraard dat 
zowel 'beloning als bestraffing' reele uit
komsten kunnen zijn. Oat wil zeggen: de 
vraag of geplaatst wordt moet uiteinde
lijk zowel met een ja als met een nee 
beantwoord kunnen worden. Wie een 
van beide alternatieven van te voren echt 
uitsluit. zal artikel 11.9 niet kunnen aan
vaarden zonder zijn integriteit te ver
liezen. Sommige kamerkandidaten zagen 
dat in en meldden hun gravamen tegen 
het voorgestelde beleid aan. 
Het CD A-program laat geen ja of nee 
horen. maar geeft duidelijk een drietal 
criteria aan. die de aard van de eindbe
slissing zullen be pal en. Deze lijst was niet 
uitputtend. omdat wij in 1980 niet met 
zekerheid konden zeggen dater geen bij
zondere. onvoorziene omstandigheden 
konden zijn, die extra criteria aan de lijst 
zoudenkunnentoevoegen.Totheden 
zijn geen nieuwe. destijds niet te voor
ziene. criteria aangemeld. De genoemde 
toetsen waren tevens evenzovele druk
middelen. zowel op de supermachten als 
op deNA YO-bondgenoten in West-Eu
ropa. 
Aan het eerste criterium: 'de mate waarin 
duidelijke resultaten zijn bereikt in het 
wapenbeheersingsoverleg. dan wei of 
daarop een betrouwbaar uitzicht is ver
kregen· is in geen enkel opzicht voldaan. 
De Sovjet-Unie heeft zich in de afgelo
pen periode geen enkele beperking opge
legd wat betrcft produktie en plaatsing 
van SS-20 raketten. Zij bleek tevens ge
reed te staan met de plaatsing van ande
re. nieuwe typen raketten die bovendien 
vcrder naar het Westen werden geplaatst 
dan ooit. De Sovjet-Unie verliet voorts 
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de INF-onderhandelingen. maar bijvoor
beeld ook de START-besprekingen. toen 
bij gebrek aan resultaat het NA VO-dub
belbesluit in enkele Ianden werd uitgc
voerd in de vorm van plaatsing van 
Pershings-Il en kruisraketten. Hoewel 
ook aan Amerikaanse zijde fouten zijn 
gemaakt wordt de Sovjet-Unie vrij alge
meen gezien als de hoofdschuldige inzake 
de mislukking van Geneve. Het doet op 
zijn minst zeer gekunsteld aan om te 
ontkennen dat het niet voldoen aan het 
eerste criterium een overweging pro 
plaatsing in Nederland oplevert. Enige 
discussie bestaat nog over de vraag wat 
het effect is van een Nederlands besluit. 
total of niet plaatsing, op de onderhan
delingsbereidheid van de Sovjet-Unie. 

Het tweede criterium: 'daadwerkelijke 
vermindering van het aantal in Europa 
opgeslagen kernwapens·. is positief be
antwoord door eenzijdige vermindering 
van dat aantal met 1000 kernladingen in 
1979 en door het besluit van Montebello 
( 1983) om nog eens 1400 kernkoppen 
weg te ha1en in de komende vier jaren. 
alsmede door de bepaling dat elke plaat
sing van nieuwe kernwapens gepaard 
moet gaan met verwijdering van eenzelf
de aantal nog aanwezige nucleaire ladin
gen. Met name indien het besluit van 
Montebello goed wordt ingevuld. zal zo'n 
resultaat dus evenzeer een positieve 
overweging pro plaatsing kunnen ople
veren. 

lnzake het derde criterium: 'plaatsing van 
nieuwe wapensystemen op Nederlands 
grondgebied moet leiden tot verminde
ring van de bestaande Nederlandse nu
cleaire taken·. valt het op dat niet aileen 
in 11.9 als zodanig. maar met name ook 
bij dit element daarvan. gcdacht wordt 
aan cen onderhandelingspakket. Een po
sitief plaatsingsbesluit kan als troefkaart 
gelden in ons streven om andere kern ta
ken af te stoten. Gelukkig is. ook afge-
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zien van dit drukmiddel, door Nederland 
resultaat geboekt wat betreft de vervan
ging van nucleaire door conventionele 
systemen. De vervanging van de Nike 
door de Patriot luchtafweerraketten is 
daarvan een sprekend voorbeeld. De 
vraag is wei of langs deze weg, na voltooi
ing van de 'Shift-study', nag meer te be
reiken is. De cerder gerealiseerde en toe
gezegde terugtrekking van grate aantal
len kernladingen brengt echter 66k een 
vermindering van bepaalde kern taken 
van deNA YO met zich (atoommijnen). 
Bekend is dat in CDA-kringen tevens 
gedacht wordt aan de 8-inch nucleaire 
artillerie en aan de nucleaire taak van de 
Orion. De afschaffing daarvan zal echter 
binnen deNA YO op serieuze problemen 
stuiten. Toepassing van dit Iaatste criteri
um op een eventueel plaatsingsbesluit re
sulteert. naar gelang hier ver of minder 
vergaande wensen in stelling worden ge
bracht. voorlopig nag in een onbesliste. 
respectievelijk gematigd positieve uitslag 
pro plaatsing. 
N a deze drie criteria is onder artikelll. 9 
nag de dringende wens uitgesproken. dat 
het SALT ll-akkoord in niet wezenlijk 
gehavende vorm geratificeerd zal worden 
en dat het SALT-proces zal worden 
voortgezet. Helaas heeft de regering van 
de Y.S. hier nag niet aan voldaan en even 
jammer is dat het ST ART-overleg door 
de Sovjet-Unie is afgebroken. De nale
ving van SALT IL waarvan tot nog toe 
wei sprake is. is voor het CDA echter 
bepaald een belangrijk punt. Nederland 
zal zich daarvoor krachtig mocten blijven 
inzetten. Hoewel hierin geen criterium 
gelegen is voor ons beleid inzake INF, 
staat deze wens van 11.9 daar oak niet 
geheellos van. 

Pakketvergelijking 
De afschaffing van bepaalde nucleaire 
taken voor aileen de Nederlandse strijd
krachten hoeft niet altijd onverenigbaar 
te zijn met deNA YO-strategic. Een ge-
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heel andere zaak is of zo'n overeengeko
men afslanking, bij handhaving van onze 
medeverantwoordelijkheid voor deNA
YO, in ethisch/moreel opzicht een plus
punt kan worden genoemd. Ik meen van 
niet. Daarentegen kunnen er andere re
denen zijn zoals een beoogde signaalwer
king waarmee wij op een ontwikkeling 
vooruit willen )open, of overwegingen 
van bedrijfsorganisatorische aard die 
voor zo'n taakvermindering pleiten. In 
deze gevallen zal overleg binnen deNA
YO tot de beoogde resultaten kunnen 
leiden. al zal zulk overleg misschien heel 
moeilijk zijn. aangezien wij daarbij de 
verden king op ons laden dat wi j an de reP 
het werk willen Iaten opknappen. 
Er zijn echter oak taken die onlosmake
lijk verbonden zijn met onze rol binnen 
het bondgenootschap. Wij mogen door 
ons gedrag de verdedigbaarheid van de 
centrale sector bijvoorbeeld niet in ge
vaar brengen. Achteraf mogen wij ons 
gelukkig prijzen dat de problematiek van 
de neutronengranaat destijds niet tot een 
climax is gevoerd omdat de Carter-admi
nistratie de politieke bezwaren tegen dit 
wapen deelde. Pogingen om de aan ons 
toegewezen kerntaken zo vergaand te 
verminderen, als bijvoorbeeld door de 
PvdA wordt bepleit, kunnen ons derhal
ve in conflict brengen met onze verant
woordelijkheid als NA YO-lid. Zolang 
opzegging van het lidmaatschap door ons 
wordt afgewezen, en voor zo'n afwijzing 
zijn tal van zware argumenten aan te 
voeren. moeten de wensen ten opzichte 
van het derde criterium niet te ver wor
den doorgetrokken. 

Militaire overwegingen 
Yanuit het oogpunt van militaire defensie 
is het beter om zeer voorzichtig te zijn 
met afschaffing van kerntaken voor de 
Nederlandse strijdkrachten aileen. Zo'n 
afschaffing strijdt soms met de militaire 
logica. Yanuit datzelfde oogpunt is plaat
sing van een aantal kruisraketten op Ne-
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derlands grondgebied, in vergelijking 
met de handhaving van andere nucleaire 
taken, niet van zo grote betekenis. Of die 
nucleaire systemen nu in Nederland of 
even over de grens staan, dat maakt ze 
niet meer of minder effectief. Ze zijn 
immers niet nodig om een krachtig geslo
ten front te vormen, hetgeen hun lokatie 
zou bcpalen. maar zijn bedoeld om de 
aanvoerlijnen in het achterland van de 
eventuele tegenstander af te snijden. De 
SS-20 en -22 raketten aan Sovjetzijde 
hebben eveneens die functie ten opzichte 
van deNA YO-troepen in de centrale 
sector. 
Modernisering van de INF wordt noodza
kelijk geacht omdat de inzet van de Ame
rikaanse strategische kernmacht niet ge
loofwaardig is. De schepping van een 
evenwicht door het SALT-akkoord neu
traliseert deze wapens wat betreft hun rol 
bij een in Europa beginnend conflict. 
Door plaatsing van Amerikaanse INF
systemen in Europa wordt de afschrik
king op dit vlak weer hersteld. Hun inzet 
wordt geloofwaardig geacht omdat de 
Sovjet-Unie niet kan rekenen op de be
reidheid onzerzijds om deze systemen in 
hun handen te Iaten vallen. Zuiver mili
tair gezien geniet een pakket waarin be
staande taken worden gehandhaafd de 
voorkeur. omdat daardoor het karakter 
van de Nederlandse strijdmacht niet af
wijkt van dat van onze Westeuropese 
bondgenoten. Intussen profiteren wij 
toch van de elders in Europa geplaatste 
moderne INF-systemen. 
Een ·neen' onzerzijds tegen de plaatsing 
hecft immers nu geen functie meer in het 
bereiken van een nul-optie aan westelijke 
zijde. Niet aileen het NA YO-dubbelbe
sluit is voor Nederland een feit. maar ook 
de in gang zijnde plaatsing bij de bondge
noten. De kaarten liggen momenteel heel 
anders dan in I YR2. Onderhandelings
technisch kan het Nederlands voorbe
houd we !Iicht nog steeds worden uitge
buit ten behoeve van plaatsingsbeperkin-
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gen; in moreel opzicht is er nu a! een 
medeverantwoordelijkheid voor de aan
wezigheid van INF in West-Europa. 

Internationaal-politieke overwegingen 
Merkwaardigerwijze is er echter een situ
atie ontstaan waarin niet de zuiver mili
taire overwegingen doorslaggevend zijn 
voor de vraag in hoeverre de stabiliteit in 
Europa in stand blijft of benadeeld 
wordt, maar overwegingen van internati
onaal-politieke aard. De consistentie van 
het NA VO-beleid en zijn vermogen om 
eensgezind besluiten te nemen en door te 
voeren is momenteel van groter be lang 
voor de internationale veiligheid dan de 
blote beschikbaarheid van militaire mid
delen. Bovendien is het voor het verloop 
van latere onderhandelingen niet goed 
om bij de Sovjet-Unie de indruk te vesti
gen dat een afwachtende houding harer
zijds vanzelf tot resultaten leidt. De Sov
jet-Unie streeft, daarover bestaat een 
brede consensus, naar losweking van 
West-Europa uit het Atlantisch Bondge
nootschap, maar zou bovendien graag 
een verbrokkeling van West-Europa zelf 
zien. Vandaar de bedreigingen en de be
Ioften van de Sovjet-ambassadeur in Ne
derland die ons zouden moeten verleiden 
om zich geheel aan de plaatsing van INF 
te onttrekken. 
Een pro-plaatsingsbesluit zou gepaard 
kunnen gaan met vermindering van het 
aantal kern taken voor Nederland. Dit is 
voor de bondgenoten heel moeilijk te 
verteren en op zichzelf weinig fraai. Arti
kel11.8 (V.P.) vraagt echter om dat type 
signalen, teneinde druk te blijven uitoe
fenen in de richting van verhoging van de 
atoomdrempel. Het is eigenlijk niet zo 
verrassend dat de pers verschillende 
voorkeuren signaleert tussen de denkwij
zen van Buitenlandse Zaken en van De
fensie. De pakketvergelijking zal daar 
tegen verschillende achtergronden 
plaatsvinden. 
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CDA-overwegingen 
De vraag is nu. welk pakket meer over
eenstemt met de programs van het CDA. 
In de eerste plaats kan worden gesteld 
dat in beide pakketten de oorlogsvoorko
ming centraal staat. Op verschillende wij
zen wordt beoogd tegemoet te komen 
aan de eis tot wapenbeheersing en -ver
mindering. Het 'defensie-standpunf doet 
dit met name door geen nieuwe systemen 
in Nederland toe te Iaten. het 'internatio
naal-politiek pakkef door plaatsing te 
gebruiken ten bate van vermindering van 
het aantal kerntaken en van ander kern
materieel alsmede van de omvang van 
het INF-moderniseringsprogramma als 
zodanig. 
In beide standpunten steekt een stukje 
Nederlandse eigenzinnigheid (signaal
werking van niet-plaatsing resp. van ver
mindering van het aantal taken door Ne
derland aileen). maar van een opzet tot 
'Alleingang' is nog geen sprake. De crea
tief-kritische Nederlandse inbreng in het 
beleid is in beide gevallen evident. De 
opvattingen !open op zichzelf niet zo 
sierk uiteen. dat ze niet be ide met het 
hele Program van Uitgangspunten in de 
hand verdedigd kunnen worden. Een 
probleem wordt evenwel gevormd door 
de vraag waar een constructief-kritische 
houding overgaat in 'Alleingang'. Indien 
de keuze voor niet-plaatsing in Neder
land een door ems ge'inspireerd bewust 
NA VO-beleid zou zijn. bijvoorbeeld ten 
einde een politick gebaar te maken naar 
de Sovjet-Unie. dan lag de kaart geheel 
anders dan in het geval wij tegen het 
uitdrukkelijk gevoelen van de bondgeno
ten tot niet-plaatsing besloten. 
Vergelijking met het verkiezingsprogram 
valt meer in het voordeel van het interna
tionaal-politieke standpunt uit. naarmate 
het Nederlandse voorbehoud beter wordt 
uitgebuit ten behoeve van de wapenbe
heersing. Niet-plaatsing, ondanks de con
clusies die uit toepassing van de drie cri-
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teria van artikel 11.9 volgen. en handha
ving van meer kerntaken dan in het kader 
van een plaatsingsbesluit mogelijk zou 
zijn. Ievert een schending op van artikel 
11.8 en 11.9. Artikelll.!O wordt daarbij 
nog niet geschonden. aangezien de bond
genoten in handhaving van het evenwicht 
inzake de middellange-afstandsraketten 
blijven voorzien. 

Interpretaties 
Aan het begin van dit artikel hebben we 
a! gesproken over de verwarring die soms 
wordt gesticht door een selectief gebruik 
van programuitspraken. Er treden daar
naast andere problemen op die te maken 
hebben met de wijze waarop tussen de 
artikelen verband wordt gelegd. Terecht 
wordt bijvoorbeeld gesteld dat het veilig
heidsstreven dat met de flexible response 
strategy wordt beoogd niet ten koste van 
de wapenbeheersing mag gaan (slotzin 
artikell1.8). Dit pleit voor een pakket 
waarin. indien tot plaatsing zou worden 
besloten. compenserende elementen zit
ten ten behoeve van het wapenbeheer
singsstreven als zodanig. Ook indien wij 
ons om we ike redenen dan ook verplicht 
voelen om kruisraketten te plaatsen. dan 
nog moet zo'n besluit gepaard gaan met 
maatregelen die onze fundamentele be
reidheid tot wapenvermindering tot uit
drukking brengen. 
Een andere kwestie betreft het niet-limi
tatieve karakter van de drie criteria uit 
artikel 11.9. Tot heden is niet gebleken 
dat nadere criteria, die in 1980 niet voor
zien konden worden. nog moeten worden 
toegevoegd. Zulke criteria zouden uiter
aard van soortgelijke zwaarte moeten 
zijn als de reeds gemelde drie. De opzet 
bij de formulering van 11.9 ( een artikel 
dat in feite door de toenmalige CDA
fractie werd aangereikt) was in elk geval 
om optimale duidelijkheid te betrachten. 
ook a! wilde men om politieke onderhan
delingsmotieven nog geen ja of nee 
zeggen. 
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Sommige !eden van de CDA-Tweede Ka
merfractie hebben destijds geen grava
men ingediend maar wei over de Veilig
hcidsparagraaf met het partijbestuur ge
correspondeerd. Of de correspondentie 
tussen het partijbestuur en deze individu
clc fractieleden van dien aard is. dat de 
betrokken personen daaruit klip en klaar 
hebben kunnen begrijpen waar de gren
zen voor hun functioneren zouden liggen. 
is ecn andere vraag die hier niet voor 
dcze schrijvers persoonlijk beantwoord 
kan worden. Soms is die vraag ook niet 
gehcel terzake. omdat. zoals sommige 
van deze schrijvers destijds al verwacht
tcn. het verloop van de gebeurtenissen 
hun inzicht ten aanzien van de conclusies 
die uit het verkiczingsprogram getrokken 
moctcn worden. heeft gewijzigd. 

Reacties van vredesgroepen 
Bij de kcuze van het te volgen beleid 
wordt soms rekening gehouden met de 
mogelijke reacties van vredesbewegin
gen. De vraag rijst of de mate van op het 
CDA gerichte actie door de ene of door 
de andere beslissing sterker wordt bevor
dcrd of verminderd. Op zichzelf mag 
zoiets mijns inziens in zaken van oorlogs
voorkoming en wapenbeheersing geen 
enkele rol spelen. 
Een gewetensvolle keuze voor de weg die 
nog het best begaanbaar lijkt. mag nooit 
onder druk worden verlaten. Anderzijds 
is het zeer bedenkelijk om personen door 
middcl van pressie te verleiden om tegen 
hun goed gefundeerde inzichten te han
dclen en zo hun integriteit op te geven. 
Aileen overtuigende argumenten mogen 
hier tcllen. Dat veronderstelt een goed 
uitgewerkt veiligheidsconcept en het is 
nict gebleken dat vredesbewegingen zo
als het IKV op dat punt sterk staan. Wei 
is bij hen sprake van een goed uitgewerk
te strategic gericht op ontwapening. Over 
de grenzen van eenzijdige ontwapening 
laat men zich niet te zeer uit. hoe relevant 
de vraag daarnaar ook is. Voorshands 
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moet men er echter van uitgaan dat de 
verlanglijst van eenzijdige stappen Ianger 
is dan door verantwoordelijkheid dragen
de politici kan worden ingelost. Een be
slissing pro plaatsing zal vredesbewegin
gen uiteraard in sterke mate mobiliseren: 
een beslissing contra zal hen zeer bemoe
digen bij het stellen van de volgende eis. 
die zeker niet met minder hardheid gepo
neerd zal worden! Oat bewijst hun op
stelling tegenover het CDA sinds onze 
Tweede Kamerfractie de neutronengra
naat afwees. Ook de reacties op de aan
zienlijke vermindering van het aantal 
kernladingen in West-Europa tonen aan 
dat resultaten op het gebied van kernwa
penvermindering terstond als irrelevant 
worden afgedaan. 
Naast principiele bezwaren tegen het re
kening houden met pressie zijn er derhal
ve ook evidente praktische bezwaren. 
omdat geen verantwoord politick gedrag 
denkbaar is dat aan het actievoeren zijn 
dynamiek ontnemen zal. 

Tenslotte. 
Hoezeer ook het CD A-program een 
open oor heeft voor de verschillende ge
luiden die in het CDA gehoord worden, 
en zelfs uitdrukking geeft aan de erken
ning dat het atoompacifisme binnen de 
partij legitiem is. toch bieden het Pro
gram van Uitgangspunten en het ver
kiezingsprogram als zodanig en in combi
natie voldoende duidelijke gedragslijnen 
voor de praktische politicus van vandaag. 
Hoe de discussie nu ook moge worden 
afgerond, in ieder geval onderstreept het 
verkiezingsprogram het staatsrechtelijk 
feit dat de beslissingen van de Nederland
se regering. welke ze ook zijn mogen, 
genomen worden vanuit 'onze eigen ver
antwoordelijkheid en autonomic terza
ke'. Wij zijn aanspreekbaar op onze be
slissingen: dat maakt deze taak extra 
zwaar. 
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Artt. 11.8 t/m 11.10 van het CDA-verkiezingsprogram 'Om een zinvol bestaan'. 

11. 8. Zolang de functie van de kernwapens 
door de \'estiging van een doelmatige interna
tionale staatkundige orde niet is vervallen, 
moet in het veiligheidsbeleid de afhankelijk
heid van de kernwapens worden teruggedron
gen. Daarom moet de atoomdrempel zo hoog 
mogelijk worden opgevoerd en streeft Neder
land naar vermindering van de soorten en . 
aantallen kernwapens voor de korte afstand 
en naar terugtrekking van deze wapens uit de 
voorste posities. De invoering van nieuwe 
nucleaire gevechtswapens (zoals de neutro
nengranaat). alsmede van wapens die de grens 
tussen nucleaire en conventionele bewape
ning vervangen. wordt afgewezen. 
Kernwapens waarvan de taken door conventi
onele wapens kunnen worden overgenomen. 
worden yervangen. Zeggenschap over de in
zet van nucleaire wapens blijft strikt voorbe
houden aan de hoogste politieke Ieiding. 
Het principe van het aangepaste antwoord 
(flexible response) wordt aanvaard. Het 
word! zodanig toegepast dat het hiermee be
oogde veiligheidsstreven niet ten koste van de 
wapenbeheersing gaat. 
II. 9. Ten aanzien \'an de nucleaire middellan
ge afstandswapens houdt Nederland vast aan 
zijn binnen deNA VO gemaakt voorbehoud. 
inhoudende dat het eerst in december 1981 
een beslissing zal nemen over het al dan niet 
stationeren ;an deze wapens op zijn grondge
bied. Daarbij geldt dat Nederland niet heeft 
geparticipeerd in de produktie-beslissing van 
de nucleaire middellange afstandswapens, wel
ke een Amerikaanse aangelegenheid is. 
Deze beslissing zal worden genomen in bond
genootschappelijk overleg, onverlet de eigen 
verantwoordelijkheid en autonomic van Ne
derland terzake. 
Deze beslissing dient met name te worden 
bepaald door de volgende factoren: 
- de mate waarin eind 1981 concrete en dui

dclijke resultaten zullen zijn bereikt in het 
wapenbeheersingsoverleg met de Sowjet
Unie terzake van de vermindering van de 
Euro-strategische kernwapens, of althans 
daarop een betrouwbaar uitzicht is ver
kregen: 

- de mate waarin tevens in ondcrhandelingen 
resultaten zijn bereikt terzake van het 
daadwerkelijk verminderen van het aantal 
in Europa opgeslagen tactische kernwa
pens. 

- of eventuele plaatsing van nieuwe wapen
systemen op Nederlands grondgebied zal 
leiden tot een vermindering \'an de bestaan-
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de Nederlandse nucleaire taken. 
Teneinde het wapenbeheersings- en ver
minderingsproces daadwerkelijk te helpen 
bevorderen, zet Nederland zich krachtig in 
voor ratificatie van het SALT-II Verdrag in 
niet wezenlijk gehavende vorm, alsmede 
voor een voortzetting van het SAL T-proces 
met optimale inschakeling van de Europese 
bondgenoten. 

11.10. De strategische kernwapens. alsmedc 
de middellange-afstand-wapens moe ten door 
hun aantal en doeltreffendheid een minimaal 
noodzakelijke afschrikking garanderen. Ne
derland streeft ernaar om het aan beide zijden 
te hoge niveau van deze bewapening volgens 
wederzijdse en gecontroleerde afspraken tus
sen NA VO en Warchaupact te doen terug
brengen. Dit sluit eventuele. ook door Neder
land te initieren, eenzijdige stappen van de 
NA VO niet uit. 
Uitbreiding van kernwapen-vrije zones in de 
wereld wordt krachtig bevorderd. Een fasege
wijze totstandkoming van kernwapen-vrij ge
bied op het territoir van Ianden van het War
chaupact en van deNA VO word! bepleit. 
onder voorwaarde van de totstandkoming van 
een redelijk evenwicht in de conventionele 
bewapening. 


