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N.H.BIEGMAN* 

Modernisering van 
langere-afstands tactische kernwapens 

Ontwapen waar het kan, 
bewapen waar het moet, 

maar beheers de bewapening in ieder geval! 

De voordelen van ontwapening en wapenbeheer
sing zijn voor de hand liggend, en zeker in Neder
land algemeen bekend en aanvaard. De redenen 
waarom er soms ook bewapend moet worden zijn 
vaak van meer technische aard, daardoor voor de 
meeste mensen nogal ondoorzichtig, en daardoor 
weer veel minder geaccepteerd. Bovendien worden 
aan argumenten voor bewapening, terecht, hogere 
eisen gesteld dan aan argumenten voor wapenver
mindering. Dit alles geldt in sterke mate bij de mo
dernisering van de langere-af stands tactische kern
wapens, waar de NAVO in december 1979 toe heeft 
besloten. 

D'66 stelt in zijn beleidsprogramma 1977 -'8 I 
dat een effectief veiligheidsbeleid slechts gevoerd 
kan worden wanneer aandacht wordt gegeven zo
wel aan de militair-strategische realiteit als aan de 
ontwapeningsgedachte. Het Europese programma 
1979 zegt hetzelfde in andere woorden. Op die ba
sis, en omdat ik in de tijd dat ik in Brussel woonde de 
NAvo-discussies over de modernisering van heel 

*Dit artikel geeft slechts de persoonlijke mening van de auteur 
weer. 

dichtbij heb meegemaakt, wil ik in dit artikel pro
beren aan te tonen waarom het deze keer niet an
ders kon. 

Noodrem en brugfunctie 

Wat zijn de voornaamste rollen van de kernwa
pens, en in hoeverre kunnen deze ook conventio
neel, d.w.z. niet-nucleair, worden vervuld? Wij 

kunnen bij de de kernwapens een 1'01 als 'vecht
wapen' onderscheiden van een rol als 'afschrik
kingswapen'. Dit onderscheid is wat simpel, want 
beide rollen vloeien in elkaar over, en eenzelfde wa
pen kan afhankelijk van de situatie in de ene of de 
andere rol worden gezien. Toch kan het voor de 
grote lijn wel worden gehanteerd. De wapens met 
een overwegende gevechtsrol lijken dan althans 

theoretisch vervangbaar te .zijn door conventionele 
wapens, als de technologie zich voldoende ontwik
kelt en de misschien benodigde extra gelden op tafel 
komen. Dit laatste lijkt nog lang niet het geval te 
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zijn met de wapens die vooral een afschrikkings
functie hebben. De afschrikkingsrol van het kern
wapen kan bijv. belangrijk zijn in een crisis, waarbij 
een van de partijen in - op dit moment niet te voor
ziene - interne moeilijkheden komt of vreest te zul
len komen van een zodanige omvang dat hij in de 
verleiding kom t om er door een aanval een oplos
sing voor te zoeken. De verwachting dat zo'n aan
val op effectieve tegenstand zou stuiten kan dan af
schrikkend werken, maar zal misschien niet door
slaggevend zijn. Het besefevenwel dat een kernoor
log op eigen grondgebied zou kunnen worden uit
gelokt met alle verschrikkingen van dien, ook voor 
komende generaties, maaktde kans datin zo'n situ
atie aan de verleiding tot een aanval word t toegege
ven onvergelijkelijk veel kleiner dan deze anders 
zou zijn. 

In de fundamentele internationale anarchie 
waarin wij leven, en waarin tussen de staten in laat
ste instantie alleen het recht van de sterkste geldt en 
het eigenbelang, vervult zo het kernwapen als af
schrikkingsmiddel - althans tussen de kernmachten 
en hun bondgenoten - een unieke en onvervang
bare oorlogsvoorkomende rol. 

Dit betekent dat aan de verbetering van de inter
nationale rechtsorde en aan de uitbanning van de 
kernwapens, vooral waar het om deze afschrikken

de functie gaat, gelijktijdig moet worden gewerkt. 
Zouden de kernwapens verdwijnen voordat de in
ternationale samenleving op een andere leest is ge
schoeid, dan zouden, vrees ik, ook in Europa weer 
conventionele oorlogen ontstaan, met een verwoes
ting groter dan in de wereldoorlogen, Vietnam en 
het Midden-oosten werd aangericht. Nu is een ra
dicale verbetering van de internationale verhou
dingen niet op korte termijn te verwachten. Wij 
moeten dan proberen om intussen in de eerste 
plaats, in overleg tussen Oost en West, toch reeds 
zoveel mogelijk greep te krijgen op de aantallen af
schrikkingswapens, en op kwalitatieve ontwikkelin
gen die een van de partijen een plotseling en beslis-

send voordeel zouden kunnen bezorgen. In de SALT

onderhandelingen is daarmee een begin gemaakt. 
Binnenkort zullen naast de nu reeds enigszins be

perkte strategische systemen voor het eerst ook de 
tactische kernwapens met een langer bereik aan de 
orde moeten komen. Deze categorie kernwapens 

behoort niet bij de door SA L T bestreken 'strategi
sche' systemen voor de zeer lange afstand, en even
min bij de voor direct gebruik op het slagveld ont
worpen 'tactische' kernwapens met een dracht van 
hooguit enkele honderden kilometers. Omdat zij 
niet strategisch zijn volgens de definities die bij 
SALT worden gehanteerd, worden zij, eigenlijk 
enigszins ten onrechte, aangeduid als tactische wa
pensystemen, zij het dan voor de langere afstand. 
H et zijn systemen van verschillende soort, zowel ra
ketten als vliegtuigen, terwijl ook sommige onder
zeeboten bij deze categorie kunnen worden inge
deeld. Zij zijn aanwezig in West-Europa, in de USSR, 

en in de zeegebieden daaromheen. 
Voor de Sowjet Unie zijn deze wapens middelen 

om te kunnen optreden tegen de Europese landen 
van de NAVO of tegen andere op en langs het Euro
pees-Aziatische vasteland gelegen gebieden. 

Voor de NAVO ligt de functie van deze systemen 
iets anders. Hoewel de westelijke wapens in deze 
categorie zeker niet zonder militaire uitwerking 
zijn en, naar wordt aangenomen, voornamelijk ge
richt zijn op doelen met een militair belang, is hun 
rol toch vooral het geven van een waarschuwing: 
het signaal dat de aanvaller het reële risico loopt, in 
een strategisch kernwapenconflict op eigen grond
gebied betrokken te raken. Men zou ook kunnen 
zeggen: een noodrem. 

Ook vormen zij een brug tussen de conventionele 
en nucleaire slagveldwapens enerzijds en de strate
gische afschrikkingswapens aan de andere kant, die 
de geloofwaardigheid van deze laatste versterkt. De 
waarschijnlijkheid van inzet door de vs van het 
laatste 'redmiddel' als antwoord op een conventio
nele ofbeperkte nucleaire aanval kan immers, zeker 
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na het optreden van Kissinger in Brussel septem
ber 1979, worden betwijfeld. Daarmee vermindert 
de afschrikwekkende en oorlogsvoorkomende uit

werking van de strategische paraplu aanmerkelijk. 
Anders is het met middelen die wel het grondgebied 
van de aanvaller kunnen bereiken, doch die duide

lijk in gewicht verschillen met de strategische wa
pens. Ook wanneer zulke (Amerikaanse) wapens 
van Europees grondgebied worden gelanceerd 
moet de vs rekening houden met vergelding vanuit 
de USSR, doch deze zal naar alle waarschijnlijkheid 
van veel minder zware aard zijn dan wanneer de vs 
strategische wapens had ingezet. Dit verhoogt de 
geloofwaardigheid van inzet, en neemt voor de vs 
de absurde keuze weg tussen alles of niets. 

Tenslotte en vooral - voorzover het bereik lang ge
noeg is om de USSR zelf te treffen - hebben de lan
gere-afstands tactische kernwapens tot taak, te voor
komen dat de mogelijkheid ontstaat van een kernoorlog waar
in het grondgebied van de beide supermachten buiten schot 
zou blijven, maar die wel de hele rest van Europa zou ver
woesten. 

AI met al kan worden gezegd dat deze wapens 
een zeker voor ' Europa onmisbaar onderdeel vor
men van het afschrikkingssysteem. Hun rol is een 
geheel andere dan die van de meer specifieke 'ge
vechtswapens' . Zij behoren in feite in dezelfde cate
gorie thuis als de strategische wapens, waarop de 
afschrikking ui teindelijk berust. 

Voor de vervulling van hun rol is geen 'Euro
strategisch' evenwicht nodig tussen de aantallen 
Westelijke en Sowjetrussische wapens in deze cate
gorie; integendeel, zo'n evenwicht zou de functie 
van koppeling met de dan enigszins overbodig lij
kende Amerikaanse strategische wapens juist kun
nen verstoren . 

Waarom is er in de NAVO beslist voor een moder
nisering van deze lange-afstands tactische kernwa
pens, en wat heeft hiermee de nieuwe Russische 

SS20 raket te maken? Kort gezegd komt het hierop 
neer dat de N A V 0, om ook in de 80-er jaren te be
schikken over het voor een geloofwaardige afschrik

king benodigde potentieel , ook zonder de SS-20 tot 
modernisering had moeten overgaan. De invoering 
van de SS-20 heeft de noodzaak tot modernisering 
echter eerder doen intreden. Een en ander zal blij
ken uit een vergelijking van de over en weer aan
wezige middelen, met inbegrip van de aanwezige 
afweermiddelen. 

Overlevingskans en doordringingsvermogen 

Een geloofwaardig wapensysteem moet, of het nu 
conventioneel of nucleair is, in elk geval voldoen 
aan twee belangrijke criteria. 

Ten eerste moetheteen redelijke kans hebben om 
niet reeds te worden uitgeschakeld voordat het kan 
worden gebruikt: met andere woorden, een behoor
lijke overlevingskans. Een voorbeeld van geringe 
overlevingskans gaf in 1967 de Egyptische lucht
macht, die toen aanstonds bij het begin van de oor
log nog op de grond werd vernietigd. 

Ten tweede moet er sprake zijn van een redelijk 
doordringingsvermogen; dat wil zeggen dat zoal 
niet alle, dan toch een relevant gedeelte van de wa
pens hun doelen kunnen bereiken zonder onderweg 
te worden onderschept. Het verdrag dat in 1971 
doorvsen USSR werd gesloten overeen beperking van 
de anti-ballistische raketten tot praktisch nul waar

borgt wederzijds een groot doordringingsvermogen 
voor de ballistische raketten, die het grootste deel 
uitmaken van beider strategische strijdkrachten. 

Binnen een afschrikkingssysteem zal een situatie 
het meest stabiel zijn wanneer beide partijen be
schikken over een aantal middelen met zowel vol
doende overlevingskans als ook voldoende door
dringingsvermogen. Gebrek aan overlevingskans 
schept, vooral wanneer het raketten betreft, de bij
komende complicatie dat de neiging tot een vroeg 
gebruik, 'zolang het nog kan', groot kan worden. 
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Gebrek aan doordringingsvermogen kan de andere 
partij ertoe brengen, het risico van vergelding zo 
gering in te schatten dat het aanvaardbaar wordt. 

Vergelijken wij bij de langere-afstands tactische 
kernwapen de situatie van het midden van de ja
ren '70 met die, welke zich thans aan het ontwikke
len is, dan zien wij dat zich een verschuiving vol
trekt die, als er niets aan word t gedaan, in de jaren 
'80 tot een gevaarlijk overwicht aan de kall( van de 
Sowjet Unie kan leiden. Daar is een aantal oorza
ken voor aan te wijzen, die alle te maken hebben 
met doordringingsvermogen en overlevingskans. 

De Russische wapens bestaan voor een groot ge
deelte uit ballistische raketten, die per definitie een 
doordringing bereiken van honderd procen t aange

zien er geen verdedigingsmiddelen tegen bestaan. 
De modernisering die daar thans plaats heeft maakt 
hierin dus geen verschil, doch heeft wel betrekking 
op een ander aspect, nl. de trefzekerheid. De oude 
middellange-afstandsraketten, waarvan er nog 
steeds ± 500 in de USSR staan opgesteld, zijn erg 
onnauwkeurig. Om enigszins 'doeltreffend' te zijn 
moesten zij daarom worden uitgerust met zeer zwa
re koppen, waarvan het gebruik echter zou leiden 
tot een vrijwel totale vernietiging van West-Euro
pa. Dat laatste lijkt voor de USSR geen lonend doel, 

en wij hebben dan ook sinds het begin van dejaren 
'60 zonder al te veel moeite met de aanwezigheid 
van deze raketten kunnen leven. Het verschil met 
de nieuwe SS-20 is, dat deze nauwkeurig genoeg is 
om ook met ladingen kleiner dan een miljoen ( = 
mega) ton - doch nog steeds een veelvoud van de 
Hiroshima-bom - militaire doelen uit te schakelen, 
zonder dat daarmee ook het hele omringende land 
wordt vernietigd. Vooral deze militaire bruikbaar
heid, bijv. tegen vliegvelden, is verontrustend. 

Tegelijkertijd is de overlevingskans praktisch op 

100% gebracht door een grote verlenging van het 
bereik en een mobiele opstelling. De oude raketten 
staan op vaste plaatsen, voor een deel bovengronds, 

en zijn opgesteld in het westen van de USSR. De 
nieuwe komen buiten het effectief bereik van de 
westelijke vliegtuigen ver in het binnenland van de 
Sowjet Unie, en zijn door hun verplaatsbaarheid 
ook met raketten niet of nauwelijks te treffen. 

Hierbij komtdatdeussRopditgebied niet alleen 
steuntopdess-20, doch daarenboven nog, naast het 
in bedrijf houden van honderden andere nucleaire 
bommenwerpers, de bijna-strategische 'Backfire'
bommenwerper produceert, en bovendien verschil
lende nieuwe kernraketten (genummerd SS-2 I, 22 
en 23) ontwikkelt voor het bereik tussen 150 en 
1000 km. 

Over de nu reeds aanwezige aantallen van de ss-
20 - het systeem word t sinds 1977 opgesteld - circu
leren uiteenlopende cijfers, die alle op hun eigen 
manier wel kloppen. De telling wordt namelijk ge
compliceerd doordat, voor het eerst, de lanceerin
richtingen meteen na gebruik weer kunnen worden 
geladen met een nieuwe raket en doordat elk van de 
raketten drie apart richtbare bommen vervoert. Als 
wij het aantal op West-Europa gerichte projectie
len willen vaststellen, moeten wij dus, aannemende 
dat een lanceerinrichting 2 of 3 raketten afvuurt, 
het aantal lanceerinrichtingen - de eenheid waar
in aantallen kernwapensystemen meestal worden 
uitgedrukt - vermenigvuldigen met 2 à 3. Daarna 
moeten wij dit produkt nog eens met 3 vermenig
vuldigen vanwege de drievoudige kop. Het aantal 
op Europa te richten lanceerinrichtingen gaat in de 
richting van 200. 

Moeten wij uit de Sowjetrussische modernise
ringsgolf een verhoging afleiden van hun agressieve 
bedoelingen, of moeten wij hem zien als vanzelf
sprekende vernieuwing van een verouderd arse
naal? Is het alleen een aanwijzing dat de USSR juist 
heeft voorzien dat na SAL TIlde niet-'strategische' 
systemen aan de beurt zouden komen voor ontwa
peningsonderhandelingen, en nog precies op tijd al 
datgene heeft gedaan wat naderhand aan allerlei 
beperkingen onderhevig kon worden? 
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Hierover is erg weinig met stelligheid te zeggen. 
Op zichzelf is een minder kwetsbare opstelling van 
kernwapens, die mits door beide partijen toegepast 

een stabiliserende uitwerking heeft en de noodzaak 
tot een eerste gebruik vermindert, een goede zaak. 

Ik geloofniet dat uit de Russische opbouw van al 
deze middelen de bedoeling valt af te leiden, het 
Westen aan te vallen. Wel zou, zeker als aan de 
westelijke kant de afschrikking drastisch afneemt, 
de mogelijkheid van zo'n aanval veel minder irreëel 
zijn mocht ooit, door welke omstandigheden ook, 
de wens daartoe ontstaan of de noodzaak daartoe 
worden gevoeld. 

De 'tactische' systemen van de N A V 0, die een actie
radius hebben die inzet op het grondgebied van de 
Sowjet Unie mogelijk zou maken, bestaan uit vlieg
tuigen (de Britse Vulcans, de Amerikaanse F -11 I'S 
en de eveneens Amerikaanse toestellen op vliegdek
schepen in de Middellandse Zee) en onderzeebo
ten. 

Daarnaast bezit Frankrijk een IB-tal middellan
ge afstandsraketten, plus enige tientallen op onder

zeeboten geplaatste wapens met middellang bereik. 
De Franse nucleaire vliegtuigen hebben een bereik 
van ongeveer 1200 km. Over de omstandigheden 
waaronder deze wapens zouden worden ingezet be
staat ech ter tussen de N A V 0 en Frankrijk, dat zich 
uit de militaire N A V o-organisatie heeft terugge
trokken, geen enkele vorm van overleg, en de waar
de van de Franse raketten en vliegtuigen voor de 
westelijke afschrikking als geheel is dan ook twij
felachtig. 

Hoe staat het met doordringing en overlevings
kans van deze wapensystemen? Afgezien van de 
omstandigheid dat de Britse Vulcans, die dateren 
uit 1960, nog maar korte tijd zullen kunnen vliegen 
(de binnenkort in te voeren Tornado is wel 'nu
cleair capable', doch heeft een actieradius onder de 
1000 km) kan in het algemeen gesteld worden dat 
de technische ontwikkeling in het voordeel schijnt 

te werken van de luchtverdediging. Daar komt bij 
dat aan de als afzonderlijk krijgsmachtdeel georga
niseerde 'luchtverdedigingsstrijdkrachten' van de 

Sowjet Unie de Jaatstejaren bijzondere aandacht is 
besteed, zodat dit onderdeel thans over een indruk
wekkend aantal zowel conventionele als nucleaire 

middelen beschikt. De waarschijnlijkheid dat de 
vliegtuigen hun taak zouden kunnen blijven uitvoe
ren wordt hierdoor zeer aanmerkelijk beperkt, en 
het afschrikkende vermogen wordt evenredig aan
getast. 

Alleen al op grond hiervan was de N A V 0 gedwon
gen, binn~n niet al te lange tijd over te gaan op mid
delen met een groter doordringingsvermogen. Daar
voor kwamen dan alleen enigerlei soort raketten, 
hetzij ballistische, hetzij de lager vliegende kruis
raketten in aanmerking. 

Daarbij kwam nu dat als gevolg van de recente 
moderniseringen in de USSR naast het doordrin
gingsvermogen ook de overlevingskans van de vlieg
tuigen aanmerkelijk was gedaald . Dit gold voor de 
vliegdékschepen, die veel kwetsbaarder waren ge
worden dan tevoren als gevolg van modernisering 
van de maritieme luchtstrijdkrachten van de USSR, 

die thans bewapend zijn met raketten die reeds op 
enkele honderden kilometers afstand van het doel 
worden afgeschoten. Het gold nu ook voor de overi
ge vliegtuigen die, op een betrekkelijk klein aantal 
bases geconcentreerd, een bereikbaar doelwit wer
den voor de SS-20. 

Het leek er dan ook op dat binnen niet te lange 
tijd de N A V 0 voor de 'noodrem '-taak vrijwel volle
dig afhankelijk zou worden van op onderzeeboten 
geplaatste raketten. Hoewel dit, gezien de betrek
kelijke onkwetsbaarheid van onderzeeërs, op het 
eerste gezicht aantrekkelijk is, zou dit toch grote 
nadelen hebben gehad. 

Om te beginnen zijn de 'Poseidon' -raketten waar 
het hier om gaat elk voorzien van 10- 14 aparte kop
pen. Dit maakt zo'n raket te zwaar om te dienen als 
noodrem of signaalmiddel. Daar komt nog bij dat 
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een onderzeeboot die een raket afvuurt daarmee 
kenbaar maakt waar hij is, en een grote kans loopt te 
worden uitgeschakeld. Belangrijker is evenwel dat 
deze raketten ook volgens de sALT-definitie strate
gische middelen zijn, die het noodlottige misver
stand kunnen wekken dat reeds tot vergelding op 
strategisch niveau is overgegaan. 

Dit alles bracht de NAVO vorigjaar in een moei
lijke positie, zowel uit een oogpunt van afschrikking 
als van wapenbeheersing. Het afschrikkingspoten
tieel kon niet worden behouden zonder taken te ver
schuiven van vliegtuigen naar (nieuwe) raketten. 
Zoals gezegd, deze verschuiving had op den duur 
ook zonder invoering van de SS-20 moeten plaats
vinden. Het lag dan ook niet voor de hand, met de 
produktiebeslissing te wachten op het resultaat van 
mogelijke ontwapeningsonderhandelingen met de 
USSR over de SS-20. 

Maar bovendien was het zeer twijfelachtig of er 
toekomst zat in wapenbeheersingsonderhandelin
gen waarbij alleen aan de USSR gevraagd zou wor
den bestaande systemen in te leveren, en waar men 
zelf bijna niets van belang zou hebben in te bren
gen. 

In deze omstandigheden was een beslissing van 

de N A V 0 om tot een zekere modernisering van het 
langere-afstands kernwapen bestand over te gaan 
noodzakelijk, en onontkoombaar. Het was niet ver
antwoord geweest, ook gezien de gigantische bedra
gen die aan het hele afschrikkingssysteem worden 
uitgegeven, op een essentiële plaats in dat systeem 
een gat te laten vallen. 

Inspraak van Nederland 

Twee vragen blijven wel over: waarom moet een 
deel van de nieuwe raketten in Nederland worden 
geplaatst? en: waarom is een aantal nodig van 572? 

Om met het aantal te beginnen: doordat Neder
land vóórdat de beslissing viel niet in staat was om 
een aantal te noemen waarmee het wel accoord had 

k1:'nnen gaan - onze reactie op de hele modernise
ring moest immers in het vage blijven - ging ons de 
kans voorbij om hier invloed op uit te oefenen. Had 

dit in een vroeg genoeg stadium kunnen gebeuren, 
dan had de uitkomst lager kunnen zijn. Het in de
cember vastgestelde aantal is niet gebaseerd op uit
sluitend de militaire noodzakelijkheid, en Neder
landse deelneming aan de modernisering had een 
belangrijke hefboom kunnen vormen voor verla
ging van het aantal. Andere bondgenoten hebben 
in die richting geen poging ondernomen. 

Wat de plaatsing in Nederland betreft gelden zo
wel zuiver praktische als meer politieke argumen
ten. Het is aantoonbaar dat, gezien het bereik van 
de kruisraketten, het Nederlandse grondgebied 
voor de opstelling ervan zeer geschikt is; en aange
zien Nederland op gelijke voet met de overige bond
genoten van de afschrikking profiteert kan van ons 
worden verwacht dat wij bereid zijn om hen te plaat
sen. Aan de andere kant is het militair gezien ook 
mogelijk om Nederland en België er buiten te hou
den. Duitsland zou, bij wijze van spreken, de ene 
helft kunnen overnemen, Engeland de andere. 

In ieder geval is het duidelijk dat van een land als 
Nederland eigenlijk niet verwacht kan worden dat 
het er een nucleaire taak bij neemt zonder één of 
meer bestaande afte stoten. Zo zou het waarschijn
lijk trouwens ook gegaan zijn. Te denken valt aan 
de nucleaire taak van de Starfighters en straks van 
de F - I 6 vliegtuigen, die afgezien van het bereik ver
gelijkbaar is met die van de kruisraketten. 

Een weigering om mee te doen aan het moder
niseringsprogramma, dat door verreweg de meeste 
bondgenoten erg belangrijk wordt gevonden, en 
waarvan de Nederlandse regering expliciet heeft 
verklaard, accoord te gaan met de redenen waar
om het ter wereld is gekomen, zou echter niet goed 
te rijmen zijn met ons streven om niet alleen op ons 
eigen grondgebied, maar ook daar buiten een mati
gende invloed uit te oefenen op de ontplooiing van 
deze kernwapens. Ook zou zij in strijd zijn met ons 
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streven om te voorkomen dat in de N A V 0 het beleid 
wordt bepaald door een directorium van grotere 
landen, waarbij de kleinere, voorzover zij hun 

mond al opendoen, nauwelijks worden gehoord, ze
ker waar het nucleaire kwesties betreft. 

Wie hiervan een illustratie wil hebben moet zich 

herinneren dat er in 1979 na de zomer een Ameri
kaanse delegatie naar Europa overkwam, om -
voorafgaande aan de concluderende vergadering 
van de 'high level group' over het uiteindelijk te 
produceren aantal - te consulteren met die landen 
op wier grondgebied de raketten zouden (kunnen) 
worden geplaatst. Zij gingen naar Londen, Bonn, 
Rome, Brussel en Den Haag; niet naar Kopenha-

gen of Oslo. Als wij op datogenblik hadden geweten 
wat wij wilden was dat aantal toen te beïnvloeden 
geweest; daarna, toen deze kwestie in de voltallige 
vergadering kwam, was het in feite al te laat. 

Ik ben ervan overtuigd dat, wanneer over een paar 
jaar definitief, aan de hand van de resultaten van 
wapenbeheersingsoverleg, moet worden beslist 
over het aantal dat tenslotte in Europa zal worden 
geplaatst, net zo'n procedure zal worden gevolgd. 
Op dat ogenblik zal het "'an het grootste belang zijn 
da t er tijdig naar onze mening word t gevraagd. Ha
ken we volgend jaar af, dan moeten wij ons daar
over geen illusie maken. 


