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H. A. SCHAPER 

Een kans voor Europa* 

Al meer dan vier jaar duurt het debat over de 
Europese veiligheid nu reeds voort. Langzamer
hand lijkt zich echter een zekere consensus in 
Nederland af te tekenen rond de wenselijkheid 
van meer Europese veiligheidssamenwerking, 
maar met behoud van de NAVO. 

De voorstanders van een onafhankelijke Eu
ropese defensie, inclusief een zelfstandige nucleai
re afschrikking, blijken uit slechts een klein 
groepje gelovigen te bestaan rond de Groningse 
professor Degenkamp, die hun numerieke zwakte 
trachten te maskeren door een grote activiteit in 
de media. Zo verschijnt om de zoveel maanden 
een artikel van Degenkamp in De Volkskrant 

waarin steeds weer hetzelfde wordt betoogd, ter
wijl de argumenten van de tegenstanders van de
ze gevaarlijke illusie onbeantwoord blijven, alsof 
het hier gaat om een wedstrijdje politiek water
trappelen: wie houdt het langste vol, zonder van 
plaats te veranderen. 

Ook de pleidooien van degenen die de NA V 0 

willen opheffen in de hoop zo tot een kernwa
penvrij Europa te komen, vinden buiten de kleine 
linkse partijen weinig aftrek. De Tweede Kamer
fractie van de PVDA verklaart zich in haar 'al
ternatieve defensienota' zelfs onvoorwaardelijk 
voorstander van het lidmaatschap van de NAVO. 

• Dit artikel is een aangepaste versie van een bijdrage van 
de auteur aan de bundel: Europa, eenmaal, andermaal. Beschou
wingen over de Europese veiligheid. Amsterdam, Ig8S. 

Daarbinnen zouden dan wel slechts in die landen 
kernwapens mogen staan die ze zelf produceren. 
Klaarblijkelijk zijn kernwapens goed voor wie ze 
zelf maakt en slecht voor wie dat niet doet. Ik 
kan het moeilijk anders lezen dan als een pleidooi 
voor nucleaire proliferatie, hoewel dat toch niet 
de bedoeling van de opstellers zal zijn geweest. 

In plaats van uittreding uit de NAVO verlangen 
de socialisten een medezeggenschap van Europa 
in de NAVO die 'minstens gelijkwaardig moet zijn 
aan die van de vs'. I Tot een verdere uitwerking 
van de Europese veiligheidssamenwerking die 
voor een dergelijke 'ebenbürtige' rol van de Eu
ropeanen nodig is, komt het echter niet in de 
nota. Niet dat het daarover geheel aan ideeën 
ontbreekt bij de PVDA; zo heeft Piet Dankert eni
ge maanden geleden daartoe in een Amerikaans 
(!) tijdschrift enige ideeën ontvouwd. Men kan 
zich echter afvragen hoe diep de Europese liefde 
van de PVDA op veiligheidsgebied gaat en of zij 
niet uitsluitend uit anti-Reagan gevoelens voort
spruit. Zo stelde Den Uyl expliciet in een inter
view in Vrij Nederland (1-2-1984) dat de zaken 
geheel anders zouden komen te liggen als 
Mondale verkozen zou worden. Dan zou het eer
der zaak zijn met de Amerikanen het beleid van 
o.a. de Britten en de Duitsers bij te sturen. De 
pleidooien die ook Den Uyl voor Europese veilig
heidssamenwerking houdt, zijn dus uitsluitend 
tactisch van aard. 
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De koerswijziging in Europese richting die de de Bondsrepubliek - zeer interessante ontwikke

VVD de laatste jaren op veiligheidsgebied heeft lingen aftekenen .die nieuwe perspectieven ope-
doorgemaakt, is daarmee vergeleken principiëler 
van aard. In een in 1983 verschenen rapport van 
de Telders-stichting gaven de liberalen, in de ja

ren zeventig de meest pro-Atlantische van de gro
te politieke stromingen in Nederland, een gede
gen analyse van de verhouding tussen West-Eu
ropa en de vs en verbonden daaraan een pleidooi 
voor Europese veiligheidssamenwerking. Erg 
spectaculair en nieuw waren de voorstellen van 
de Telders-stichti.ng niet; voor een belangrijk deel 
stemden zij overeen met die welke in voorgaande 
jaren door D'66 gedaan waren (wat ons overigens 
eerder tot vreugde dan tot droefenis moet stem
men). Het rapport is echter wel tekenend voor de 
veranderingen in het denken in Nederland over 
de toekomst van de NAVO en de veiligheid van 
Europa. 

De elementen lijken hiermee aanwezig (lijken, 
vooral vanwege de onzekerheden in de positie 
van de PVDA) voor een nieuwe consensus tussen 
de belangrijkste politieke partijen over de nood
zaak van een nieuwe veiligheidsverhouding tus
sen de vs en West-Europa. Het CDA is immers 
traditioneel al voorstander van meer Europese 
samenwerking, ook op veiligheidsgebied. Tot nu 
toe zijn de christen-democraten echter nog zeer 
behoedzaam op dit terrein opgetreden en hebben 
zij hun aandacht vooral gericht op meer politiek 
overleg tussen de Europeanen. Het is D'66 dat 
vanouds de meest vergaande voorstellen heeft ge
daan en dat daarbij ook de militaire aspecten niet 
heeft geschuwd. Nu onze eerdere denkbeelden 
voor een belangrijk deel gemeengoed zijn gewor
den, is de tijd aangebroken voor nieuwe voor
stellen, juist ook ten aanzien van de harde kern 
van iedere veiligheidssamenwerking: de defensie. 
Niet alleen omdat in Nederland het politieke 
denken zich wijzigt, maar ook omdat zich in an
dere Europese landen - met name Frankrijk en 

nen. 
Maar voordat ik daar op in zal gaan is het eerst 

nodig nog eens stil te staan bij de kern van de 

problemen in de veiligheidsrelatie tussen Europa 
en Amerika. 

De Europese afhankelijkheid van de VS 

Onvrede over het Amerikaanse leiderschap is on
der president Reagan gemeengoed geworden in 
Europa. In feite is zij echter al zo oud als het 

bondgenootschap zelf. Al in '95', twee jaar na 
de ondertekening van het Atlantisch bondge
nootschap, sprak de Nederlandse minister van 
buitenlandse zaken Stikker zijn verontrusting uit 
over de 'steeds strakkere' houding van de Ame
rikanen tegenover Rusland. 'Van Nederlandse 
zijde zal men de tegenstelling echter niet moeten 
toespitsen, doch eerder moeten trachten te ver
minderen', stelde hij.3 En zoals uit onlangs vrij
gegeven notulen van het Britse kabinet bleek was 
het Engelse besluit in '954 om een eigen water
stof-bom te ontwikkelen mede ingegeven door het 
verlangen voldoende invloed te behouden op de 
vs, die sommigen als een groter gevaar voor de 
vrede beschouwden dan de Sovjet-Unie. 

Maar ook in tijden van een minder gespannen 
verhouding en van onderhandelingen tussen oost 
en west zijn de Europeanen niet gerustgesteld; 
dan is de vrees dat de Amerikanen en de Russen 
een akkoord zullen sluiten waarbij de Europese 
belangen niet voldoende tot hun recht komen of 
zelfs in een 'condominium' Europa (en de we
reld) zullen besturen zonder dat de Europeanen 
daar verder aan te pas komen. De mythe van 
'Yalta', het verzinsel dat de Amerikanen en So
viets overeengekomen zouden zijn Europa in 
tweeën te delen, zodat ieder ongestoord in 'zijn 
helft' kon heersen, is een bekend thema in Eu
ropese klaagzangen. 
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Traditioneel wordt het antwoord op dit pro

bleem gezocht in meer en betere 'consultatie' tus
sen de vs en de Europese NAvo-landen. Dit re
frein wordt al bijna dertig jaar aangeheven, maar 
de steeds herhaalde roep om nóg meer en nóg 

betere consultatie geeft aan dat de problemen 
veel dieper liggen. De oplossing wordt dan nu 
gezocht in meer 'Europees veiligheidsoverleg' 
zoals blijkt uit het besluit tot 'revitalisatie' van de 
West Europese Unie (WEU). De bedoeling is 
vooral dat de Europeanen tot een harmonisatie 
van hun standpunten komen en zo hun stem in 
de NAVO luider kunnen laten klinken. Daar is 
niets op tegen, maar ook dat raakt nog niet de 
kern van het probleem. 

In de kern gaat het niet om de aard van het 
Amerikaanse leiderschap, of om het feit dat de 
Europese en de Amerikaanse belangen en opvat
tingen niet altijd identiek zijn. Dat was 35 jaar 
geleden ook al zo. Het werkelijke probleem is dat 
de Europeanen het Amerikaanse leiderschap niet 
'for bet ter or worse' wensen te aanvaarden, maar 
evenmin bereid zijn een grotere verantwoorde
lijkheid te nemen binnen het bondgenootschap, 
zodat de Amerikaanse positie in het bondgenoot
schap minder dominant wordt. 

De huidige structuur van de NAVO - een zon 
met I5 manen, om een beeldspraak van Brink
horst te gebruiken - stemt niet meer overeen met 
de economische en gedeeltelijk ook militaire rea
liteiten binnen het bondgenootschap. Deze struc
tuur stamt uit de jaren '40 en '50 toen Europa 
overeind krabbelde van de zware verwoestingen 
van de tweede wereldoorlog en de vs onbetwist 
het leiderschap kon vervullen. Sinds I945 is het 
aandeel van de vs in het gezamenlijke BNP in de 
wereld echter meer dan gehalveerd. Het Euro
pese aandeel in de totale NAVo-uitgaven is bij
voorbeeld tussen I970 en I980 gestegen van ruim 
20% tot bijna 40% . De Europese NAvo-landen 
hebben rond de 3 miljoen militairen in dienst, de 

Verenigde Staten 2 miljoen. Van de parate troe

pen in Europa leveren de Europese bondgenoten 
samen, de Franse strijdkrachten niet meegere
kend, 90% van de landstrijdkrachten, 80% van 
de tanks en 80% van de gevechtsvliegtuigen. 

De Europese NAvo-landen hebben echter niet 
de politieke wil en eensgezindheid kunnen op
brengen om deze realiteit in politieke kracht te 
kunnen omzetten. De structurele onevenwichtig
heid in de veiligheidsrelatie tussen de vs en West
Europa is het gevolg van de houding van de Eu
ropeanen zelf. Het heeft niet aan de Amerikanen 
gelegen dat het bondgenootschap niet kan rusten 
op een Europese 'zuil' naast de Amerikaanse, 
zoals president Kennedy meer dan 20 jaar gele
den al bepleitte, een pleidooi dat door D'66 de 
laatste tien jaar vele malen is herhaald. Maar te
gelijkertijd hebben de Europeanen ook nooit de 
consequenties willen aanvaarden van de eigen 
opstelling, die hen veroordeelde tot een bijrol in 
het bondgenootschap en de oost-west verhou
ding. Een boek als het recente Deadly Gambits van 
Strobe Talbott,4 dat het Amerikaanse beleid 
inzake de wapenbeheersingsonderhandelingen in 
Genève beschrijft, en waaruit blijkt dat dit beleid 
vooral bepaald werd door de machtsstrijd in 
Washington tussen het State Department en het 
Pentagon en nauwelijks door het overleg tussen 
de vs en de Europese bondgenoten, wordt aan
gevoerd als een requisitoir tegen het beleid van 
president Reagan, terwijl het veeleer een äan
klacht moet zijn tegen het voortdurende Euro
pese onvermogen om op te komen voor de eigen 
belangen en opvattingen. 

Een dergelijke situatie vreet psychologisch diep 
door. De Amerikanen kunnen steeds minder res
pect opbrengen voor de economische reus maar 
politieke dwerg West-Europa, die verzameling 
altijd klagende, onderling verdeelde landen en 
landjes die wel als serieuze gesprekspartner be
handeld willen worden, maar terugschrikken 
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voor de verantwoordelijkheden die daaraan ver

bonden zijn. 
Het Amerikaanse leiderschap neemt daardoor 

steeds absolutere vormen aan. Zonodig wordt de 
totale afhankelijkheid waarin de Europeanen 

zichzelf gebracht hebben zelfs tegen hen uitge
speeld door een 'Nunn-amendment' , het dreigen 
met terugtrekking van Amerikaanse troepen. Als
of die hier slechts ter bescherming van Europese 
belangen gelegerd zijn. Maar onmiddellijk maakt 
zich een lichte paniek van de Europese hoofdste
den meester en even later worden de eisen van de 
Amerikaanse Senaat voor een belangrijk deel in
gewilligd . 

Ook aan Europese zijde heeft een dergelijke 
situatie negatieve gevolgen. Henry Kissinger 
heeft deze treffend beschreven: 'When depen
denee no longer results from wartime destruction 
but from a policy choice, made under conditions 
of relative prosperity, it can breed guilt, self-ha
tred and a compulsion to display independence of 
the us wherever doing so is safe .. .'. 5 

De uitweg die uit deze, het bondgenootschap 
verziekende, situatie mijns inziens gevonden 
moet worden, is een hervorming van de NAVO 

waarbij de Westeuropese landen veel duidelijker 
dan nu het geval is de hoofdverantwoordelijkheid 
voor de conventionele defensie van hun grond
gebied op zich nemen (zonder daarbij overigens 
de band met de vs te doorbreken, want die blijft 
onontbeerlijk voor hun veiligheid). 

Een dergelijke 'europeanisering van de Europese 
defensie' heeft twee kanten: 
- een grotere Europese bijdrage aan de conven

tionele strijdkrachten die bestemd zijn voor de 
verdediging in de 'eerste lijn', met name in de 
Bondsrepubliek; 

- een veel nauwere Westeuropese veiligheidssa
menwerking, niet alleen op politiek, maar ook 
op militair vlak. 

Om met het eerste te beginnen: volgens ex-bonds

kanselier Schmidt zijn de 30 divisies die Frankrijk 
en de Bondsrepubliek tezamen na een korte mo
bilisatietijd in het veld kunnen brengen op basis 
van gemeenschappelijke operatieve plannen vol

doende voor de verdediging 'des westlichen Teils 
von Mitteleuropa'. 6 Dat impliceert een Franse 
aanwezigheid in de eerste lijn, die er nu niet is, 
en een veel grotere Franse betrokkenheid bij de 
militaire planning. Daar zit inderdaad de crux: 
zonder Frankrijk zal een grotere Europese rol bij 
de verdediging van West-Europa niet mogelijk 
zijn. Terecht legt Schmidt daarop de nadruk. 
Daarnaast suggereert hij de Fransen om hun 
'atoomparaplu' ook over de Bondsrepubliek 'uit 
te klappen'. 

Frankrijk en de Bondsrepubliek 

Zullen de Fransen bereid zijn tot een dergelijke 
wijziging in hun defensiebeleid? Dat is moeilijk 
te zeggen. Er zijn echter de laatste jaren een aan
tal ontwikkelingen te bespeuren, zoals de instel
ling van de zogeheten 'Force d'Action Rapide' 
(FAR), die reeds nu al de weg lijken te openen 
naar een grotere Franse betrokkenheid bij de de
fensie van West-Duitsland. Deze ontwikkelingen 
weerspiegelen het groeiende besef in Frankrijk 
dat de Franse veiligheid onlosmakelijk verbonden 
is met die van de rest van West-Europa. Daar 
komt bij dat de snelle ontwikkeling van de mo
derne technologie, met name die . inzake een mo
gelijk defensiesysteem tegen ballistische kernwa
pens, de Franse bijzonder positie steeds irrelevan
ter maakt. Tegelijkertijd dwingen de aldoor stij
gende kosten van nieuw militair materiaal de 
Fransen tot meer samenwerking op dat vlak met 
andere Europese landen. 

Op het politieke vlak is de Franse ongerustheid 
over de ontwikkelingen in de Bondsrepubliek een 
belangrijke factor. Ook de regering Kohl zet de 
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Ost-politik voort - zelfs Strauss gaat op bezoek in 

de DDR - , terwijl de Westduitse 'Westpolitik', de 
verankering in de westerse samenwerking, bin
nenlands omstreden blijft. De NAVO lijkt in haar 
huidige vorm niet in staat het Westduitse veilig

heidsbeleid voldoende legitimatie te geven. De 
groei van de Grünen zet zich nog steeds door. 
Het klassieke Franse antwoord op dergelijke 'in
certitudes allemandes' is het aanhalen van de bi
laterale betrekkingen, eventueel in breder Euro
pees kader. 

Ook aan Westduitse zijde pleit veel voor het 
aanhalen van de veiligheidsrelatie met Frankrijk 
en de overige Westeuropese partners. Zoals uit de 
Westduitse aandrang tot meer Europese veilig
heidssamenwerking (eerst het zogenaamde 'Gen
scner-Colombo-plan', recent de WEU) blijkt, 
maakt ook Bonn zich zorgen over de mate waarin 
de Amerikanen rekening houden met de Euro
pese belangen en opvattingen over de toegeno
men binnenlandse discussie over de positie van 
West-Duitsland in de oost-west-tegenstelling (ook 
al wijst zij Franse en andere speculaties over een 
mogelijk neutraal Duitsland of zelfs een 'nieuw 
Rapallo' terecht van de hand) en streeft zij naar 
meer Europese veiligheidssamenwerking. 

Daarbij komt dat een nauwere militaire sa
menwerking met de Fransen een eind kan maken 
aan de huidige situatie waarbij de Fransen voor 
hun veiligheid wel op de Westduitsers rekenen, 
maar de Westduitsers niet op de Fransen kunnen 
rekenen. Op het ogenblik zijn rond de 50000 

Franse troepen in de Bondsrepubliek gestatio
neerd, maar er zijn geen vaste afspraken over de 
mogelijke inzet van de Franse strijdkrachten. En 
nog veel minder is de Westduitsers bekend over 
de Franse planning inzake tactische kernwapens, 
ook al zouden die zeer wel ingezet kunnen wor
den tegen doelen op Westduits grondgebied. De 
fractieleider van de CDU I csu in de Bundestag, 
Alfred Dregger, vroeg vorig jaar dan ook openlijk 

in een artikel om een Westduitse betrokkenheid 

in de Franse conventionele én nucleaire plan
ning. 7 

Begin 1982 hebben Frankrijk en de Bondsre
publiek reeds besloten om de defensieparagraaf 

in het uit 1963 stammende Vriendschapsverdrag 
eindelijk in werking te stellen om tot nauwere 
militaire samenwerking te komen. In de praktijk 
heeft dit echter vooral geleid tot een nieuwe im
puls aan de materieelsamenwerking. De harde 
kern, zoals omschreven door Schmidt en Dreg
ger, is nog nauwelijks aangeroerd. En ook 
Schmidts voorstel tot een Frans-Duits veilig
heidsinitiatief, waarmee uitvoering gegeven zou 
kunnen worden aan Mitterands herhaalde plei
dooien om nu ook defensie in de Europese sa
menwerking te betrekken en te komen tot een 
'alliantie binnen de alliantie', werd in Parijs met 
een doodse stilte begroet, ook al deed Schmidt 
zijn voorstel nadat hij kort tevoren met Mitte
rand op het Elysee gesproken had.8 

De redenen voor deze Franse opstelling zijn 
niet moeilijk te bedenken. Voorstellen als die van 
Schmidt en Dregger houden in dat de Fransen 
het kernstuk van hun huidige veiligheidspolitiek, 
de volledige nationale autonomie inzake het 
kernwapen, zouden moeten opgeven. Het 'uit
klappen van de Franse atoomparaplu ' boven de 
rest van West-Europa, waar Schmidt ook om 
vroeg, zou een eind maken aan de huidige con
sensus in Frankrijk over het defensiebeleid en een 
heftige binnenlandse discussie over de totale 
Franse veiligheidspolitiek openen. Daarnaast zou 
het in de kaart spelen van diegenen in West-Eu
ropa die de band met de vs willen verbreken. Het 
bondgenootschap met de vs, en met name het 
Amerikaanse kernwapen, is in de Franse optiek 
echter onontbeerlijk voor de veiligheid van West
Europa. Het Franse kernwapen kan die veilig
heid ten enenmale niet verzekeren. Om één van 
de vele Franse uitspraken terzake te citeren: in 
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een televisie-interview eind 1983 zei Mitterand, 

na uitgelegd te hebben dat de 'force de dissua
sion' bedoeld is ter bescherming van het eigen 
grondgebied, de nationale onafhankelijkheid en 
de vitale belangen van Frankrijk: 'Ik kan het feit 

niet veranderen, dat ik beschik over een kern
macht die er enkel is voor de afschrikking, voor 
Frankrijk en voor de vitale belangen die ik zojuist 
heb genoemd, maar die niet kan pretenderen de 
verdediging van Europa te verzekeren.'9 

Meer Europees - minder kernwapens 

In de impasse die hiermee dreigt te ontstaan, on
danks de alom levende wens in West-Europa om 
tot veel sterkere veiligheidssamenwerking te ko
men, ligt een mogelijkheid voor een initiatief van 
een land als Nederland. Op zich 'zelf is het al geen 
Nederlands belang als de ontwikkelingen terzake 
uitsluitend bepaald worden door het Frans
Duitse tandem. De klassieke Nederlandse vrees 
voor een Europees 'directorium' waar wij buiten 
staan, zou dan een stuk dichter bij de realiteit 
gekomen zijn. 

Een tweede reden is dat Europese veiligheids
samenwerking niet alleen van belang is voor de 
relatie met de vs, maar ook de extra impuls aan 
de Europese eenwording kan geven die tot nu toe 
ontbroken heeft, omdat de veiligheid al in het 
kader van de NAVO geregeld is. Zoals Van Mierlo 
het treffend uitdrukt: 'Het bondgenootschap in 
de manier waarop het functioneert, frustreert de 
totstandkoming van Europa, en Europa, in de 
manier waarop het niet functioneert, frustreert 
het bondgenootschap'. \ 0 

Een derde, maar zeker niet de onbelangrijkste, 
overweging is dat in de huidige omstandigheden 
wellicht de mogelijkheden gegroeid zijn tot ver
mindering van de tactische kernwapens in Eu
ropa, waar D'66, tezamen met de PVDA en in 
mindere mate ook het CDA, al jaren voor pleit. 

Dat zou kunnen door een 'europeanisering van 

de Europese defensie', die van de nood een deugd 
maakt en zich beperkt tot het conventionele vlak. 
Dat zou dan betekenen de aanwezigheid van 
Franse troepen zonder tactische kernwapens in de eer
ste lijn. Deze scheiding tussen nucleair en con
ventioneel sluit aan bij uitspraken van Franse 
bewindslieden zelf, die ook voor de tactische 
kernwapens (Hadès) de laatste jaren de afschrik
kings- en niet de gevechtsfunctie benadrukt heb
ben (zonder dat op dit punt overigens volstrekte 
duidelijkheid heerst) .\\ Dat zou dan vanzelfspre
kend ook voor de overige troepen van het bond
genootschap in de eerste lijn moeten gelden. Dat 
zal leiden tot een aanzienlijke verdere reductie 
van het aantal westerse tactische kernwapens met 
een korte dracht, naast de reductie met 2500 

waartoe de NAVO al besloten heeft. Rond de 60% 

van de Amerikaanse kernwapens in Europa heb
ben immers een bereik van onder de 30 km, en 
daar weer een meerderheid van bestaat uit nu
cleaire artillerie met een bereik van minder dan 
15 km. \ 2 Bij voorkeur zou deze 'verhoging van 
de nucleaire drempel' dan in een akkoord met 
het Warschau-Pact vastgelegd kunnen worden 
door de instelling van een kernwapenvrije zone 
van enkele tientallen kilometers aan beide zijden 
van het 'ijzeren gordijn'. 

Daarmee zou een immense stap gedaan zijn op 
de weg van vermindering van de afhankelijkheid 
van kernwapens, die al zo lang een Nederlandse 
doelstelling vormt. Twee vliegen kunnen zo in 
één klap worden geslagen: én minder afhankelijk 
van kernwapens, én minder afnankelijk van de 
vs. 

Een grotere Europese bijdrage aan de conventio
nele defensie van West-Europa houdt overigens 
geenszins de volledige terugtrekking van de 
Amerikaanse troepen uit Europa in. Wel kan zo 
een situatie bereikt worden dat de vs, zo zij dat 
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wenst, een beperkt deel van hun troepen kunnen 

terugtrekken en de Europeanen niet langer meer 
onder druk gezet kunnen worden door 'Nunn
amendments' en dergelijke. De koppeling is niet 
minder aanwezig met 250000 Amerikaanse troe

pen in Europa, dan met 350000, zolang de weg 
daartoe althans in onderlinge overeenstemming 
en met behoud van de totale conventionele sterk
te wordt afgelegd. 

Evenmin betekent een opzet als hierboven ge
schetst de 'denuclearisering' van de Bondsrepu
bliek en de Benelux. De NAVO zal nog over een 
aanzienlijk aantal tactische kernwapens met een 
langere dracht beschikken, en ook moeten kun
nen beschikken, al was het alleen maar voor de 
afschrikking tegen de inzet van Soviet tactische 
kernwapens. 

En evenmin betekent het een Europese motie 
van wantrouwen tegen de Amerikaanse bereid
heid tot het uiterste te gaan voor de verdediging 
van Europa. 

Degenen in Europa die het koppelingsvraag
stuk als het kernprobleem in de veiligheidsrelatie 
tussen de vs en Europa beschouwen, en langs al
lerhande meer of minder ingenieuze redenerin
gen proberen aan te tonen dat de koppeling ge
vaar loopt of zelfs niet meer aanwezig is, missen 
mijns inziens de essentie van de afschrikking: het 
gaat er niet om of de Europeanen volledig zeker 
zijn (dat kunnen zij per definitie niet zijn, omdat 
het Amerikaanse kernwapens betreft), maar of de 
Soviets voldoende onzeker zijn. 

De koppeling tussen de vs en Europa zal ook 
bij een zeer aanzienlijke reductie van de tactische 
kernwapens in stand blijven, niet in de laatste 
plaats ten gevolge van de aanwezigheid van 
Amerikaanse middellange afstandswapens in 
West-Europa. Zoals bekend is D'66 nooit over
tuigd geweest van de noodzaak om 572 Ameri
kaanse middellange-afstands kernwapens in Eu
ropa te stationeren. Nu het er echter naar uitziet 

dat de plaatsing van deze wapens hoe dan ook 

doorgaat, waarbij het aantal hoogstens vermin
derd kan worden bij een wapenbeheersingsover
eenkomst, zullen wij moeten proberen zoveel mo
gelijk ons voordeel te doen bij deze situatie en de 

aanwezigheid van deze nieuwe wapens kunnen 
gebruiken als argument om nu drastische reduc
ties aan te brengen in de kernwapens met een 
korte dracht. 

Dit alles zal vanzelfsprekend belangrijke finan
ciële consequenties hebben, ook voor ons land. In 
deze nieuwe opzet zal bijvoorbeeld de legering 
van een tweede Nederlandse brigade in West
Duitsland gewenst zijn. Hoe groot deze financiële 
consequenties zullen zijn, is moeilijk te begroten. 
Als de impuls die deze nieuwe Europese veilig
heidssamenwerIcing zal geven ook doorwerkt 
naar de materieelsamenwerking, en dat mag ver
wacht worden, zullen aanzienlijke besparingen te 
bereiken zijn in die sector. Daarnaast kunnen vol
gens Schmidt grote besparingen bereikt worden 
door het niet meer 'dualcapable' maken van de
len van de landmacht en de luchtmacht (d.w.z. 
dat zij niet meer zowel een nucleaire als een con
ventionele rol te vervullen hebben). Dat zal bij 
uitstek mogelijk zijn bij een vermindering van de 
afhankelijkheid van de tactische kernwapens, 
zoals hierboven geschetst. Al met al zal echter een 
reële stijging in de defensie-uitgaven waarschijn
lijk onontkoombaar zijn. 

Bij voorkeur zal dit laatste vanzelfsprekend 
voorkomen moeten worden door middel van wa
penbeheersing. Het is echter moeilijk te voor
spellen wat de consequenties zullen zijn van een 
dergelijke verlegging van het zwaartepunt in de 
verdediging van West-Europa voor het MBFR

overleg in Wenen. Enerzijds zal een toename in 
de westerse conventionele strijdkrachten een sti
mulans voor de Soviet Unie vormen om eindelijk 
tot een overeenkomst te kom~n. Aan de andere 
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kant zal de mogelijkheid van een gedeeltelijke 

Amerikaanse terugtrekking een argument kun
nen zijn om de onderhandelingen nog verder te 
rekken. Moskou zou echter ook tot de conclusie 
kunnen komen dat het de voorkeur verdient een 

dergelijke Amerikaanse terugtrekking verdrags
matig vast te leggen (waar dan natuurlijk So
viet-concessies tegenover moeten staan), om zo 
een mogelijke latere terugkeer van deze troepen 
te verhinderen. Al met al lijkt daarom het effect 
op de wapenbeheersing niet negatief. 

Het is overigens niet onwaarschijnlijk dat Mos
kou zal protesteren tegen een grotere Europese 
defensiesamenwerking. Daar zal echter niet aan 
moeten worden toegegeven. Van een nieuwe op
zet van het Atlantisch Bondgenootschap als hier
boven beschreven gaat geen enkele extra bedrei
ging van de Soviet Unie uit. De al 35jaar duren
de pogingen van de Soviets om de Westeuropese 
samenwerking zoveel mogelijk tegen te gaan en 
tegelijkertijd maximale verdeeldheid te zaaien 
binnen het bondgenootschap behoeven ook op 
dit punt geen beloning. 

Daar komt bij dat de Europeanen in een 
'bondgenootschap nieuwe stijl' met meer nadruk 
en meer recht van spreken voor hun eigen belan
gen en opvattingen zullen opkomen. Om tal van 
politieke, militaire en economische redenen 
(waar ik nu niet nader op in zal gaan) zullen zij 
daarbij streven naar een zo 'normaal' mogelijke, 
zo min mogelijk gespannen relatie met de Soviet 
Unie, naar substantiële wapenbeheersingsonder
handelingen, een zakelijke benadering van de 
handelsbetrekkingen e.d. Voor zover het Krem
lin meent wat het zegt als het over dezelfde doel
stellingen spreekt, moet zij een grotere Europese 
rol op veiligheidsgebied verwelkomen. 

De NA va en de Westeuropese Unie 

Op welke wijze kan een 'Europese zuil' binnen 

het kader van het Atlantisch Bondgenootschap 

het beste gestalte krijgen? 
Hier kan allereerst aangeknoopt worden bij het 

recente besluit tot 'revitalisatie' van de WEU. 
Maar nu zal het niet gaan om wat onverplich

tend overleg tussen ministers en ambtenaren, 
maar om het inhoud geven aan een nieuwe ver
antwoordelijkheid. Dat betekent allereerst dat 
ook de militaire staven bij het overleg in de WEU 
betrokken zullen moeten worden. Daarnaast zal 
het moeten komen tot meer samenhang in de 
politieke stellingname van de zeven WEu-landen 
(Frankrijk, de Bondsrepubliek, het Verenigd Ko
ninkrijk, Italië en de Beneluxlanden). Traditio
neel bestaat in kringen van NAvo-aanhangers 
grote huiver voor een dergelijke Europese 'blok
vorming' binnen de NAVO, omdat dit de band 
met de vs in gevaar zou brengen. Dat is een on
derschatting van het wederzijdse belang dat de 
vs en West-Europa bij het bondgenootschap heb
ben. Om weer Henry Kissinger te citeren: 'I was 
convinced that a European identity in the defense 
field would be less divisive than the European 
economic unity that allieading Americans, inclu
ding myself, welcomed .. . In the military field the
re was no conceivable contingency in which 
Europe would be better off without American 
support. Our vital interests we re complemen
tary' .13 Het Atlantisch Bondgenootschap heeft 
een veel hechtere basis dan veel van zijn aanhan
gers willen toegeven. 

De WEU kan, na een drastische hervorming, 
het forum worden waarbinnen een gezamenlijke 
Europese veiligheidsconceptie wordt ontwikkeld, 
die enerzijds als grondslag dient voor de samen
werking in de NAVO met de vs en die anderzijds 
Franse betrokkenheid bij de gezamenlijke defen
sie garandeert. Aangezien de Franse kernwapens 
uit de opzet als hierboven geschetst blijven, zou 
de samenwerking in de WEU buiten de nucleaire 
problematiek, inclusief de wapenbeheersing op 
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dat vlak, moeten blijven (althans voorlopig). 14 

Voor een grotere samenhang aan Europese kant 
in het overleg terzake met de Amerikanen zou, 
zoals door Hans van Mierlo v~rgesteld, een ad
-hoc overleg-forum opgericht kunnen worden 

tussen de 5 Westeuropese landen waar Ameri
kaanse kernwapens gestationeerd zijn: de Bonds
republiek, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Ne
derland en België. Dat Europese overleg zal van
zelfsprekend van geheel andere orde zijn dan die 
inzake de andere aspecten van het veiligheids
beleid. Op het nucleaire vlak zal immers de vs de 
uitsluitende verantwoordelijkheid dragen voor de 
kernwapens in West-Europa (Frankrijk daarge
laten). Het beleid zal daarom uiteindelijk in Was
hington bepaald worden, hoe uitgebreid en nut
tig de consultaties met de Europeanen ook mogen 
zijn. Een voorstel als door Kissinger gedaan, om 
de Europeanen de onderhandelingen te laten 
voeren met de Soviets over de kernwapens op 
Europese bodem, is eerlijk gezegd tamelijk on
begrijpelijk. Hoe zal het Amerikaanse Congres 
ooit kunnen aanvaarden dat zij voor de financiële 
consequenties zullen moeten opdraaien van on
derhandelingen die door Europeanen worden ge
voerd? En dan laat ik de reactie van het Pentagon 
maar even buiten beschouwing. 

Naast de samenwerking in de WEU zal het ook 
nodig zijn te komen tot de ontwikkeling van een 
meer gemeenschappelijke buitenlandse politiek 
in het kader van een meer gemeenschappelijke 
buitenlandse politiek in het kader van de Euro
pese Politieke Samenwerking (EPS) en tot meer 
materieelsamenwerking tussen de Europese NA

vo-landen. Hierop zal ik echter nu niet nader 
ingaan, aangezien ik daarover vorig jaar In 

Idee'66 al het een en ander heb geschreven. 

Misschien zullen pleidooien voor verdergaande 

Europese veiligheidssamenwerking, zoals het bo
venstaande, vruchteloos blijven ten gevolge van 
de Europese verdeeldheid. Ik heb echter gepoogd 
een vorm van samenwerking te schetsen die zowel 

de fundamentele onevenwichtigheid in de struc
tuur van het bondgenootschap wegneemt, als na
tionale gevoeligheden zoveel mogelijk spaart, en 
tegelijkertijd mogelijkheden biedt voor een ver
mindering van de rol van de kernwapens. 

januari 1985 
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