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BOUDEWI]NJ. VAN EENENNAAM 

Naar een nzeuwe consensus zn het Nederlandse 
veiligheidsdebat? 

Er wordt in dit tijdschrift weinig of niet geschre
ven over defensie- en veiligheidsbeleid. Misschien 
omdat dat een weinig aantrekkelijk onderwerp 
lijkt. Bij andere overheidsbemoeiingen zoals mi
lieu, energie, ontwikkelingssamenwerking, ge
zondheidszorg of arbeidsvoorwaarden gaat het 
erom bestaande situaties te verbeteren . Dat is ta
melijk dankbaar werk, want er vált nog al wat te 
verbeteren en door hard werken kunnen resul
taten worden geboekt, die concreet en zichtbaar 
zijn. Zo'n positief beleid geeft voldoening. 

Bij defensie ligt dat anders, want de doelstel
ling daarvan is er voor te zorgen dat de huidige 
situatie van afwezigheid van oorlog wordt gepro
longeerd en dat klinkt nogal statisch en in zekere 
zin ook nogal negatief: het gaat immers om een 
(kostbare) inspanning die erop is gericht te zor
gen dat er iets niet gebeurt, nl. voorkoming van 
oorlog. Het is nu al meer dan 35 jaar geleden dat 
wij in West-Europa direct met een oorlog werden 
geconfronteerd en velen zijn aan die situatie ge
wend geraakt, de afwezigheid van een ons direct 
bedreigend militair conflict is min of meer ge
meengoed en steeds minder wordt causaal ver
band gelegd tussen de afwezigheid van oorlog en 
de aanwezigheid van een omvangrijk militair po

tentieel. 
Het is moeilijk te begrijpen waarom er zoveel 

geld wordt uitgegeven aan bewapening, terwijl 
er zoveel honger en armoede in de wereld is. En 

er is niet alleen onbegrip, maar ook groeiende 
ergernis en ongerustheid met name over de kern
bewapening. Wordt het middel erger dan de 
kwaal die het moet voorkomen? Op zichzelf is het 
niet onlogisch dat wordt geprobeerd om onder 
dat beklemmende bewapeningsvraagstuk uit te 
komen door extreme en rigoreuze 'oplossingen' , 
zoals algehele eenzijdige ontwapening, 'kernwa
pens de wereld uit', 'Nederland atoomvrij' . 

Aan het andere uiterste staan degenen die in 
het licht van de steeds groter wordende Sovjet
overmacht pleiten voor opvoering van onze de
fensie. Zij wijzen bovengenoemde leuzen krachtig 
en volledig af en geven het waarborgen van de 
veiligheid absolute prioriteit, ook als dat gepaard 
gaat met groeiend onbegrip en onrust onder de 
bevolking. 

Er is hier natuurlijk sprake van politieke uiter
sten, maar zo'n polarisatie past niet langer bij het 
veiligheidsvraagstuk. Het was uiterst nodig dat 
vele geesten ruw werden wakker geschud toen de 
vredesbewegingen hard aan de bel trokken. Er is 
dankzij deze beweging veel veranderd in de be
nadering t.o.v. de kernbewapening, zowel bij de 
Nederlandse overheid als binnen de NAVO . Ver
geleken met een aantal jaren geleden wordt nu 
ook daar veel genuanceerder over kernwapens 
gedacht. Het besef van de enorme risico's van 
kernwapens en van de gevoelens bij de bevolking 
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is sterk toegenomen. Ook Hans van Mierlo heeft 
aan die mentaliteitsverandering een belangrijke 
bijdrage geleverd, o.a. op de vergadering van de 
NAvo-ministers van de Nuclear Planning Group 

in Glenneagles (Schotland) in oktober 1981. 
Maar dat is niet voldoende. De polarisatie 

heeft het beleid verlamd en een effectieve aanpak 
onmogelijk gemaakt. Het is nu nodig om vanuit 
dat nieuwe besef een concreet en verantwoord 
beleid te ontwikkelen, dat gerede hoop biedt op 
verwezenlijking. Het zou erg belangrijk zijn als 
de vredesbewegingen het nu niet laten afweten, 
maar, nu zij zovele mensen zo duidelijk op de 
gevaren hebben gewezen, ook zouden helpen 
aangeven op welke haalbare wijze die gevaren 
kunnen worden bezworen. 

De politiek heeft daarbij een eigen verant
woordelijkheid. Er kan en moet iets worden ge
daan door een partij die geen korte termijIi-suc
cesjes behoeft na te streven, niet voor de verlei
ding van de gemakkelijkste weg bezwijkt en niet 
bang is voor nieuwe ideeën, maar die een goede 
structurele benadering prefereert en het initiatief 
durft te nemen om de nationale polarisatie bij de 
discussie over de kernwapens te doorbreken. 
Strekking van zo'n initiatief zou moeten zijn het 
formuleren van een aantal gemeenschappelijke 
elementen voor een concrete aanpak van het vei
ligheidsbeleid. Er moet weer een consensus wor
den gevestigd op dit belangrijke gebied, niet zoals 
vroeger, een consensus van de veiligheidspolitieke 
elite, de establishment, maar een nieuwe gede
mocratiseerde consensus dwars door de politieke 
partijen en maatschappelijke groeperingen heen. 

Op de - brede - basis van zo'n 'program' moet 
dan maximale druk naar buiten toe worden uit
geoefend, gericht op verwezenlijking van die 
doelstellingen. Dat is een lange en moeilijke weg: 
het zal al moeilijk zijn op het nationale vlak over 
een aantal hoofdpunten van veiligheidsbeleid 
consensus te verkrijgen en als die is gevormd dan 

moeten de bondgenoten nog worden overtuigd 
en vervolgens moeten die hoofdpunten ook nog 
worden verwezenlijkt in de militaire en politieke 
oost/west-verhouding. Onderweg zal veel van de 

oorspronkelijke elementen verloren gaan. 
Juist daarom, zo wordt vaak gezegd, moeten 

onze wensen in eerste aanleg maximaal worden 
geformuleerd. Hoe begrijpelijk ook, toch is dat 
niet juist. Zo'n extreme aanpak leidt immers tot 
polarisatie en daardoor zijn wij weer niet in staat 
een consensus te vormen. Hoe hard wij elkaar ook 
in Nederland met argumenten om de oren blijven 
slaan, de oplossing van het probleem komt daar
door geen stap dichterbij . Het is bovendien ook 
niet zo dat men om een idee in de NAVO aan
vaard te krijgen eerst zou moeten overvragen: 
ideeën die op gespannen voet staan met de ge
zamenlijke veiligheidsbelangen van de bondge
noten vinden nu eenmaal geen gehoor. 

Maar nu eerst over het nationale vlak. Daar 
zou, zoals gezegd, moeten worden geprobeerd 
een aantal algemene doelstellingen te formuleren. 
Bij wijze van voorbeeld: 
I. Het gaat er niet om dat wij eerst de veiligheid 

zeker stellen en dan nog eens gaan kijken of 
en hoe aan wapenvermindering kan worden 
gedaan. Het gaat veeleer om de vraag: hoe 
kunnen we de risico's van de bewapening ver
minderen zonder de veiligheid aan te tasten. 
In deze schijnbare nuance ligt een wereld van 
verschil. De veiligheid moet op een ook in vre
destijd aanvaardbare wijze worden verzorgd. 

2. Bij gebrek aan beter biedt een militair even-. 
wicht de beste garantie voor militaire en po
litieke stabiliteit, omdat het niet aantrekkelijk 
is een ongeveer even sterke partij aan te vallen 
of onder druk te zetten. Dat wil niet zeggen 
dat elke partij op elk gebied van de bewape
ning precies evenveel wapens zou moeten heb
ben als de ander, het gaat erom dat er een 
ongeveer gelijke verhouding is, die dan op een zo 
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laag mogelijk nIveau van bewapening zou 

moeten liggen. 
3. Beperkte eenzijdige ontwapeningsstappen 

door het westen moeten niet worden uitgeslo

ten maar de vermindering van de risico's van 
de bewapening moet vooral worden bereikt 
door afspraken over wederzijdse wapenbe

heersing. 
4. Nederland moet proberen zijn bondgenoten 

te overtuigen van zijn ideeën op het gebied 
van de defensie en wapenbeheersing. Wat Ne
derland op die gebieden in zijn eentje doet, is 
immers bijna altijd veel minder belangrijk dan 
wat in de NAVO als geheel (en in oost en west) 
gebeurt. Kernwapens reiken ver over de gren
zen heen en in het nucleaire tijdperk zijn na
tionale oplossingen niet meer mogelijk. 

5. Er moeten belangrijke keuzes worden ge
maakt en er moeten duidelijk prioriteiten wor
den gesteld: Zo dient de rol van de kernwa
pens met voorrang te worden teruggedrongen, 
ook als dat financiële offers vraagt voor ver
betering van de conventionele verdediging. 
Dat is geen blanco cheque voor uitgaven voor 
de niet-nucleaire defensie, maat een duidelijke 
keuze ten gunste van het beginsel (van 
terugdringing van de risico's van de kernbe
wapening) boven geld. 

6. Speciaal de afhankelijkheid van de kernwa
pens met een kort afstand bereik moet worden 
teruggedrongen. Het moet onmogelijk worden 
gemaakt dat een langdurige tot Europees 

grondgebied beperkte kernoorlog wordt ge

voerd. Het aantal korte dracht-wapens mag 
dan ook niet hoger zijn dan absoluut nood
zakelijk voor het voorkomen van oorlog. 

7. De plaatsing van nieuwe nucleaire middellan
ge afstandraketten moet, wanneer enigszins 
mogelijk, worden voorkomen. Het verbod op 
deze wapens moet wereldwijd zijn, dus niet 
alleen geen nieuwe kernraketten in Neder
land, maar ook niet in West-Europa en ook 
niet in de Sovjet-Unie. 

Dit zijn enkele algemeen geformuleerde doelstel
lingen, maar ook daarover bestaat op het mo
ment in het Nederlandse veiligheidsdebat geen 
consensus. De vredesbeweging wil bijvoorbeeld 
niets weten van het wapenbeheersingsoverleg in 
Genève en voor vele mensen staat voorop dat er 
geen kruisvluchtwapens in Nederland moeten 
worden geplaatst; wat elders in de wereld ge
beurt, wordt van veel minder belang geacht. 

Nu is bovenstaand lijstje uiteraard slechts il
lustratief; het kan ook heel anders, als maar veel 
meer dan tot nu toe rekening wordt gehouden 
met de noodzaak wenselijkheid en haalbaarheid 
direct op elkaar af te stemmen in werkbare aan
bevelingen. Dan wordt het werken aan het vei
ligheidsbeleid veel aantrekkelijker en zinvoller 
dan bij de huidige gepolariseerde discussie, die 
ons veiligheidsbeleid verlamt. 

2 

1 

e 
c 

t 
g 
Ij 

z 

n 

z 

c 
z 
k 
z 


