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R.KREUTZER 

No jirst use-verklaring? Ja) mits ... 

Deze herfst zal de Tweede Kamer een hoorzitting 
organiseren over de NA VO- trategie van het aan
gepaste antwoord (jlexibiLity in response). Eén van 
de hete hangijzers zal daar ongetwijfeld zijn de 
vraag of het westerse bondgenootschap moet af
zien van een mogelijk eerste gebruik van kernwa
pens. 

Twee gebeurtenissen hebben deze oude gedach
te nieuw leven ingeblazen. Een artikel in het lente
nummer van Foreign AJJaiTs, waarin vier grote pro
minente Amerikanen een pleidooi houden voor 
zo'n no urst use-verklaring. Dit verhaal heeft voor
al in Duitsland nogal wat kritiek opgeroepen. De 
tweede stimulans voor de hernieuwde discussie is 
de rede van de Sovjet-minister van buitenlandse 
zaken Gromyko voor de Ontwapeningsconferen
tie van de Verenigde Naties injuni. De Russische 
bewindsman gaf in zijn speech een boodschap 
door van zijn opperste baas, Leonid Breznjev, 
waarin deze het eerste gebruik van kernwapens 
eenzijdig afzweert. 

De discussie over een no first use-verklaring, en 
daarmee over de hele N A V o-strategie, komt niet 
uit de lucht vallen. Het is goed een aantal ontwik
kelingen op een rijtje te zetten die de strategie van 
het 'aangepaste antwoord' zelf rijp hebben ge
maakt voor aanpassing. Toen de N A V 0 in 1967 
tot deze strategie besloot, verliet zij daarmee het 
concept van 'massale vergelding' a l antwoord op 

elke vorm van Russische agressie, hoe klein ook, 
tegen enig land van de verdragsorganisatie. De 
pariteit tussen de vs en de Sovjet-Unie op het ge
bied van strategische kernwapens, die toen in zich t 
kwam en anno 1982 bestaat, maakte die strategie 
ongeloofwaardig. 

Ervoor in de plaats kwam het concept van 'flexi
bility in response'. Voortaan bestond de afschrik
king van de NAVO uit de dreiging 'gepast' te ant
woorden op agressie vanuit het oostblok. Voor
waarde voor deze strategie was en is een ruime sor
tering van kernwapens van a ll erlei 'niveau' (qua 
bereik, vernietigend vermogen, mobili tei t, enz. ) 
Eén van de bezwaren, die dan ook worden geop
perd, is de constante druk die er van uitgaat om 
steeds nieuwe systemen te ontwikkelen, steeds 
'bruikbaarder' kernwapens. Denk hierbij aan de 
neutronenbom dan wel - granaat. 

Het afgelopen jaar is Europa herhaaldelijk op
geschrikt door uitlatingen van de Amerikaanse 
president over de mogelijkheid van een 'beperkte 
kernoorlog'. Afgezien van de ongenuanceerde 
woordkeus die Ronald Reagan gebruikte, is het hele 
idee van de beheersbaarheid van het gebru ik van 
kernwapens impliciet besloten in de strategie van 
jlexibLe response. En juist dat idee is niet langer 
houdbaar. 

Men kan de vraag stellen of kernwapens ooit 
een bruikbare gevechtsfunctie hebben gehad; de 
huidige krachtverhoudingen tussen de NAVO en 
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het W arschaupac t la ten een dergelijke opva tting in 

elk geva l niet toe. Immers, d e Sovj et-U ni.e heeft 
op elke trede van d e escala tieladder intussen pari

teit bereikt, dan wel een overzich t. 

Door al deze ontwikkelingen is in de publi eke 

opinie in de diverse landen van he t bondgenoo t

scha p sterke twijfel on tstaan over de N A v o-stra te

gie. Mij lijkt d a t een heel gezonde reacti e, gezien 

de inherente zwakheden in die stra tegie. 

M cNamara cs 

H et a rtikel van vier prominente Amerika nen in 

Foreign Affairs (lente 198'2), onder wie Robert 
M cnamara en M cGreorge Bundy die in d ej a ren zestig 

zelf een bela ngrijk aandeel hadden bij de formule

ring van de stra tegie vanjlexible response, vormt een 

krachtig pleidooi voo r het a fgeven van een no first 

use-verkla ring. De schrij ve rs menen d a t hiermee 

het a fka lvend vertrouwen van het publiek in de 

defensiepoliti ek kan worden her teld. De waarde 

va n een no-first-use politi ek lig t in de eerste plaats 

in : 'A post ure 0] eJI ective conventional balance and su rvi
vable second-strike nuclear strengtft is vastly better J or our 
own peoples and governments, in a deep sense more civili
zed, than one tftatJorces the serious contemplation 0]' limi
ted' nuclear scenarios th at are at once terrijjing and im
plausible' .1 

U i t di t ci taat blijkt ook a l dat de vier geen voor

stander zijn van een no fo rst use-verkl a ring zonder 

mee r. Zij verbi nden er heel d uidelij k de voo rwaar

de van een 'strengthened conJidence in the adquacy 0] 
the conventional Jorces 0] the Alliance .. . ' . 2 H e t verwij t 

aan M cN amara cs d a t een no first use-politiek 

na uwelijks inhoud heeft, omda t het slechts een pa

pieren ve rklaring betreft , wordt hiermee a l vol

doende ge logenstraft. 3 

In hun a rtikel zeggen de vier oud-bewindsli e

den te hopen da t deze voorstellen het Duitse wa n

trouwen in de Amerikaanse bedoel ingen niet zuI
len vergroten . Die hoop i evenwel ijdel gebleken. 

M et uitzondering van sPD-on twapeningsexpert 
Egon Ba hr hebben a lle belangrijke maak makers 
op dit terrein de voorstellen gekraakt. Opvallend 

is de felheid waarmee dit gebeurt, met name in 

he t door vier Duitsers geschreven ' tegenstuk ', dat 

eind juni gelijktij d in Europa-Arclziv en Foreign AJ
fa irs verscheen.4 De schrij vers zijn vier niet minder 

prominente Duitsers, te we ten: profe or Karl Kai
ser, Georg Leber (va n 197'2 tot 1978 mi nister va n 

defensie), CD u/ cs u-woord voerder Alois Mertes en 

de voormalig opperbevelhebber van de N A V 0 -

strijdkrachten in Midden-E uropa Franz-Joseph
Schulze. D e voo rnaamste bezwaren van d eze vier 

(en andere critici) tegen een no first use-verkl a ring 
zijn: 

- Amerika verzwa kt zijn stra tegische garantie; 

- het tas t één van de peilers van d e NA V o-strategie 

aan, nl. het in onzekerheid laten van de tegen

stander; 

- het gevaar van een conventionele oorlog word t 

erdoor vergroo t. 

Ik zal deze drie kritiekpunten ach tereenvolgens de 

revue laten passeren. 

Lekken in de atoomparaplu? 

D e Dui tse bondskanselier Schmidt laat geen gele

genheid voorbij gaan om te benadrukken d at hij 

'geen enkele twijfel' heeft aan de Amerikaanse nu

cleaire gara nti e. Een Amerikaans president mag 

volgens deze formule niet méér belang hebben in 

de bescherming van de eigen bevolking, d a n die 

van de Bond republiek. Sterker, hij zo u het voort

bes taan va n zijn eigen la nd in de waagschaal moe

ten willen stell en ter verdedigi ng va n West-E uro

pa . Voor een weldenkend mens roept dat toch vra

gen op . Trouwens, oud-minister Kissinger heeft 

deze droom in september 1979 a l wreed verstoord 

met een geruchtm akende speech in Brussel. Kissin
ger zei d aar: 'De Europese bondgenoten moe ten 

niet blijven vrage n om s teed~ meer stra tegische ga-
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ranties. Want die kunnen we niet nakomen, en 
mi schien willen wij ze ook niet nakomen, want 
als we dat wel deden, zouden we de totale vernieti

ging van de beschaving riskeren ' . 
De belangen van West-Europa en Amerika zijn 

nu eenmaal niet identiek, hoe parallel zij ook kun
nen lopen. Amerika heeft globale belangen als su
permacht, en staat ook in een andere relatie tot 
de Sovjet-U nie dan Europa. Als dat ergens geble
ken is, dan is het wel rond de Russische inval in 
Afghanistan, waarna met name het Duitse wacht
woord was: ontspanning is deelbaar. VanuitAme
rikaan standpunt kan zij dat niet zijn . Belangrij
ker zijn de geografische verschillen. Een 'even
wicht in de kwetsbaarheid' lUssen de vs en West
Europa is alleen daarom al irreëel. 5 Trouwens, 
zelfs tu sen bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk 
en de Bondsrepubliek bestaat geen 'evenwicht van 

kwetsbaarheid', en dat kan ook niet vanwege hun 
respectievelijke ligging op de wereldbol. 

De belangrijkste reden waarom de Amerikaan
e atoomparaplu niet langer gegarandeerd lekvrij 

de aanwezigheid van 250000 Amerikaanse solda
ten op Westduits grondgebied (een unieke situatie 
in de wereldhistorie) een duidelijke koppeling 
vormt tussen wat er in West-Europa gebeurt en 
de rest van de Amerikaanse militaire macht, inclu
sief de kernwapens. Geen enkele Amerikaanse pre

sident kan een dreigende vern ietiging van zijn 
overzeese troepen onbeantwoord laten. 

Met andere woorden, zolang deze troepen er 
zijn, en McNamara cs bepleiten juist een verster

king van die aanwezigheid, is de koppeling voor 

zover mogelijk verzekerd. Men kan niet volhou
den dat een no first use-verklaring Amerika de op
tie geeft buiten een tot Europa beperkt conflict te 
blijven. 

( On) zekerheid 

Het tweede kritiekpunt op de no first use-gedachte 
is dat het in trijd is met het 'essentië le beginsel 
van het N A v o-beleid dat oorlog het beste kan 
worden voorkomen door de tegenstander in het 

is, ligt in de sterk gegroeide Sovjet-macht, en niet onzekere te laten over de reactie die een eventuele 
in Amerikaanse onwil. De vier Duitsers kiezen in 
deze kwestie toch voor de struisvogelvariant. Zij 
verwijten hun Amerikaanse tegenhangers zelfs dat 
zij de Europeanen een ' li ever rood dan dood'-op
tie willen opdringen, a ls het erop aan komt. 

McNamara en de zijnen pleiten inderdaad voor 

een principiële no first use-politiek en stellen dat 
'even the most limited nuclear actions to fJrevent even the 
most imminent conventional disaster should be lift out oJ 
authorizedPolicy'.6 Zij wijzen daarmee de mogelijk
heid van een no early use-verklaring (zo laat mo
gelijk inzetten van kernwapens) af op grond van 
de gedachte dat er dan feitelijk niet veel zou veran
deren in de N A V o-strategie en -bewapening. 

De overtrokken gevolgtrekki ng van de vier 

Duit er duidt wel op de grote gevoeligheid die dit 
punt bij onze 00 terburen oproept. Wat zij echter 
wat a l te gemakkelijk over het hoofd zien is dat 

aanval zou teweegbrengen'. 7 Ook N A V o-opper
bevelhebber Rogers wijst hierop. 

Hierbij zijn een aantal kanttekeningen te ma
ken. Ten eerste bl~jft een bepaalde mate van onze
kerheid al tijd bestaan, zeker bij strijdhanclelingen 
van een ongekende omvang. Ten tweede is de 
vraag gerechtvaardigd of niet gebleken is dat de 
eigen bevolking meer op stang wordt gejaagd dan 
de Russen door een strategie waarbij letterlijk a lles 
mogelijk is. Daarop aanslui tend: kan een strategie 
die alle opties open laat eigenlijk wel een strategie 
genoemd worden? De indruk dringt zich op dat 
deze belangrijke peiler van de trategie veeleer een 
verbloeming is van het fei t dat er geen eens l ui ten
de, duidelijke strategie is, en dat in de praktijk met 
talloze ver chilIende scenario's wordt gewerkt. 
Tenslotte is het zo dat militairen (dat gaat aan bei
de kanten op) de neiging hebben naar de capabili-
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ties te kijken van de wapensystemen en niet naar 
de praatjes eromheen. Het in onzekerheid laten 
leidt intussen wel tot een versterking van het den
ken in termen van een worst case-scenario. 

Oorlogsdrempet omlaag? 

De belangrijkste kritiek van de vier Duitse auteurs 
is echter hun vrees dat een conventionele oorlog 
waarschijnlijker wordt, wanneer de Sovjet-Unie 
haar risico kan berekenen.8 Van Eenennaam deelt 
deze kritiek en komt tot de conclusie: 'Een op zich
zelf goed bedoelde poging de atoomdrempel te 
verhogen resulteert aId us in een ernstige verlaging 
van de oorlogsdrempel ' .9 

Theoretisch is hier geen speld tussen te krijgen. 
Als de dreiging van escalatie naar een atoomoor
log wegvalt ofsterk vermindert, ziet een 'gewone' 
(conventionele) oorlog er voerbaarder uit. Maar 
is dit in de praktische verhoudingen in Europa ook 
zo, en zo ja, is daar dan geen wijziging in te bren
gen? 

Vooraf dit: van verschillende kanten is er de 
laatste tijd terecht gewezen op de verschrikkingen 
van zo'n 'gewone' oorlog, die waarschijnlijk net 
zo immens zullen zijn. IO Dat houd t derhalve in dat 
er evenzeer een afschrikkende werking vanuit 
gaat. Weliswaar blijven de supermachten zelf, al
thans hun grondgebied, misschien buiten schot, 
maar welk doel kan ermee gediend zijn dat grote 
delen van West- en Oost-Europa verwoest wor
den? Noch Moskou noch Washington kan enig 
voordeel putten uit zo'n optie. 

Blijft over de mogelijkheid van Russische druk 
of chantage. Welnu, de mogelijkheid daartoe 
hangt grotendeels af van het conven tionele vermo
gen van de N A V 0 weerstand te bieden aan militai
re acties van het Warschau pact. Een no fi rst use
verklaring zou dat alleen bevestigen én (ook dat 
is een belangrijk argument voor de Amerikaanse 
pleitbezorgers) juist een belangrijke stimulans 

kunnen vormen voor een vergroting van de niet
nucleaire krach t van de N A V o. 

Kernwapens voor het slagveld 

Toch ook een punt van kritiek op het betoog van 
McNamara, namelijk dat het teleur telt in de uit
werking van concrete (conventionele en nucleai
re) maatregelen. Toch zou het onredelijk zijn dit 
de schrijvers te zwaar aan te rekenen. Het gebrek 
aan gedetailleerde alternatieven is een tekortko
ming die met net zoveel recht doorgeschoven kan 
worden naar het bordje van de critici van een no 
first use-verklaring. Immers, ook al deze experts 
blijken voorstander van het verhogen van de 
atoomdrempel zonder dat iemand dat precies uit
werkt. 

De vier Amerikanen zouden echter wel wat dui
delijker kunnen zijn over de zogenaamde gevechts
veldwapens, ook wel tactische kernwapens. 

Binnen de bestaande nucleaire wapen mix ko
men deze systemen het eerst in aanmerking voor 
afschaffing. Steeds meer deskundigen blijken 
voorstander van een drastische inkrimping (of to
tale verwijdering) van het aan tal korte drach t
kernwapens. De twijfel groeit aan hun militaire 
effectiviteit, en de wapens (zoals de neutronengra
naat) die voor praktisch gebruik zijn verfijnd, 
worden afgewezen omdat zij de grens tussen kern
wapens en conventionele systemen dreigen te ver
vagen. 

Het belangrijkste criterium voor de beoordeling 
van kernwapens dient te zijn de vraag ofzij al dan 
niet een gevechtstaak hebben, dit in tegenstelling 
tot een pure afschrikkingsfunctie. In de literatuur 
wordt dit als 'difence' tegenover 'deterrence' afgezet. 
De gedachte aan 'nuclear difence'-strategieën, hoe 
aanlokkelijk ook in technische termen, zou geheel 
afgezworen moeten worden l1 . Volten wijst er in een 
artikel in de Internationale Spectator terecht op dat 
tot op de dag van vandaag geldt 'wat Bernhard 
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Brodie in 1946 als een van de eerste over nucleaire 
strategie schreef, namelijk dat kernwapens on
geschikt zijn voor het voeren van een gevecht'12. 

Toch komt Volten in datzelfde artikel tot de conclu
sie dat een ' blijvende behoefte aan kernwapens 
voor de korte afstand' bestaat om daarmee een 
aanvaller te dwingen tot spreiding van zijn troe
pen en een conventionele aanval te bemoeilij
ken13. Een duidelijk voorbeeld van een gevecht
staak en daarmee in strijd met het criterium dat 
kernwapens hun oorspronkel ijke functie als af
schrikkingswapen weer terug moeten krijgen. Bo
vendien zou waarschijnlijk ook een kernwapen 
voor langere afstand een aanvaller tot spreiding 
kunnen dwingen. 

Maar er zijn ook militaire twijfels. In een Adel
phi Paper gaat Gregory Treverton, onderdirecteur 
van het IISS in Londen, de bruikbaarheid van kor
te afstand-kernwapens na. Hij komt tot de conclu
sie dat het onwaarschijnlijk is dat de gevechtsveld
wapens ooit ingezet zullen worden: 'Thus, a limited 
Poseidon strike against targets deep in Eastern Europe 
could turn out not to be one rif the last 'rungs' on same 
notional escalation ladder, but the jirst'14. 

Het zou te ver voeren alle voors en tegens van 
tactische kernwapens hier op een rijtje te zetten. 
Dat er gerede twijfel kan be taan over hun nut 
moge hierbij duidelijk zijn. 

Met een no first use-verklaring zouden de ge
vechtsveldwapens grotendeels overbodig worden. 
Als de Sovjet-Unie bereid i tot een nul-optie, kun
nen ze totaal verdwijnen. Zo niet, dan kan de 
NAVO besluiten tot een zeer beperkt aantal. 
McNamara cs rekenen erop dat van een no first 
use-politiek een heilzame werking op de politieke 
verhoudingen tussen oost en west zal uitgaan. 

Rol kernwapens terugdringen 

Overigens zijn de aangehaalde tegenstanders het 
allemaal eens over de noodzaak om de atoom-

drempel zo hoog mogelijk te maken, met name 
door een voldoende sterke conven tionele defensie. 
Dat gezegd zijnde komen de verschillen weer vol
op naar boven, want wat is voldoende? McNamara 
cs wijzen erop dat het risico van een conventionele 
oorlog 'nooit zo groot is geweest a ls doemdenkers 
hebben beweerd' en dat er op dit punt de laatste 
twintig jaar veel is verbeterd. 

In het kader van dit artikel is het natuurlijk on
mogelijk dieper in te gaan op de vraag hoe de 
N A V 0 er conventioneel voorstaat. Toch is het an t
woord op deze vraag beslissend voor een definitief 
'ja' of 'ja, mits .. ' tegen een no first use-politiek. 
Tegenstanders van deze politiek, zoals in Neder
land de VVD-er Bolkestein, zijn van mening dat 
er een dermate hoog prijskaartje aan zou hangen, 
dat niet verwacht mag worden dat de NAvo- lid
staten dit kunnen ofwi llen opbrengen.l5 Anderen 
laten getallen vallen als vier procent jaarlijkse groei 
van de defensiebegrotingen, maar niet duidelijk 
is waarop dit is gebaseerd. Er is duidelijk sprake 
van natte vinger-werk, ook bij degenen die zonder 
dralen stellen dat we nu wel genoeg hebben. 

Het zal geen gemakkelijke opgave zijn hier iets 
concreets voor te bedenken, hetgeen het overigens 
niet minder dringend maakt. Een vergelijking van 
getallen kan in elk geval niet vol taan. In zekere 
zin i het daarom onvoorwaardelijk 'ja' zeggen te
gen een no first use-verkJaring te vroeg. 

Alles wijst er op dat de technologische ontwik
kelingen in het voordeel werken van defensieve ta
ken . Precision guided missiles hebben hun waarde be
wezen in de Falkland-oorlog. Bestrijding van het 
gevreesde tankoverwicht van het Warschaupact 
zonder een numerieke versterking aan N A V o-zijde 
gaat tot de mogelijkheden behoren. Ook word t het 
binnen afzienbare tijd mogelijk geacht met con
ventionele middelen de aanvoerlijnen en het twee
de echelon strijd krach ten van de tegenstander 
zware slagen toe te brengen. Dit is uitgewerkt in 
het nieuwe NAvo-concept 'Airland battle 200'. Vol-
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gens de Amerikaanse senator Sam N unn (invloed
rijk Democraa t) valt dit a ll emaal financieel bin
nen de mogelijkheden van de N A v 0- landen.16 

Tot slot een enkele opmerking over het D'66-

standpunt in deze kwesti e. In het Beleidsprogram
ma Ig77- 1981 wordt gesteld dat een no first use
verklaring onder de huidige omstandigheden een 
vlag is di e de lading niet kan dekken: een voorzich
tig ' nee, tenzij .. .'. In het concept verkiezingspro
gramma Ig81 - lg85 wordt er met geen woord over 
gerept, terwijl in het definiti eve verkiezingspro
gramma ineens een onvoorwaardelijk 'ja' opduikt: 
'N ederland moet binnen de N A V 0 plei ten voor het 
afgeven van een verklaring om niet a ls eerste kern

wapens te gebruiken' (pag. 3z ). 
Niet duidelijk is waaraan deze verandering in 

het standpunt te danken, dan wel te wijten is. 

juni '982 
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12. P. M. E. Volten, 'Wapenbeheersing en Europese Veilig-

heid ' , Inlernalionale peclalor, oktober 198 I, p. 624. 
I 3. Idem, p. 627. 
14. Treverlon, o.C. , p. 12. 
15. Haarlems Dagblad, 8 mei 1982. 
16. In een interview in Newsweek, 3 1 mei 1982. 

Het ver 
gende s' 
dicapte 
den als 
ook al i 

In or 
gen. Da 
ges toon 
de zwal 
een bet 
zwakzÏl 
worden 
VPRO-\ 

Veenin 
In di 

vraag: 
ge zwal 
dieper 1 

der - ki 
de mat! 
om ster 
c10chtel 
en hetz 
gehono 
gezien 
om stri 
c1e geze 
zwangt 


