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Navo moet aan Istrategische te
rugtochtl beginnen 

Doeke Eisma* 

Bij alle onzekerheden in deze tijd is er ten
minste één zekerheid: de Navo. Dat is al
thans de leidraad van de Nederlandse rege
ring. Weliswaar is de Koude Oorlog voorbij, 
de rol van de Navo is - zo werd voortdu
rend beklemtoond - nog lang niet uitge
speeld. De Navo zou 'het fundament' of 
zelfs 'het voorportaal van de nieuwe vrede
sorde' zijn. Pan-Europese veiligheidssamen
werking, bijvoorbeeld in het kader van de 
CVSE, is leuk en aardig, maar mag de Na
vo niet uithollen. De CVSE ('een mooi 
weer-contructie') is hoogstens 
complementair en kan de Navo in geen en
keI opzicht vervangen. In dit opzicht had 
minister Van den Broek weinig tegenspel 
van de coalitiepartner te duchten. Ook de 
sociaal-democraten werden niet moe de 
Navo te prijzen als 'plechtanker van stabili
teit'. 

In een lezing aan de Leuvense U niverstiteit over de 
Europese Veiligheidsarchitectuur en in een onlangs 
verzonden brief aan de Tweede Kamer heeft Van den 
Broek de voornaamste argumenten voor het behoud 
en zelfs 'verdieping' van de Navo nog eens samenge
vat: 'De Sowjet-Unie blijft verreweg de grootste 
militaire mogendheid op het continent'. We moeten 
bovendien 'rekening houden met de instabiliteit die de 
etnische tegenstellingen en minderheidsproblemen in 
Oost-en Zuid-Dost-Europa kunnen veroorzaken'. 

Voorts is er sprake van een 'gevaarlijke opeenho
ping van conflictstof en geavanceerd wapentuig aan de 
zuidgrens va.n Europa, in het Midden Oosten'. Voor 
de Navo is ook 'een belangrijke rol weggelegd bij het 
tot standbrengen van wapenbeheersingsovereenkom
sten.' 

En tenslotte: in het kader van de Navo wordt de 
integratie van de nationale strijdkrachten bewerkstel 

* De auteur is lid van de Tweede Kamer voor D66. Hij 
heeft het artikel begin augustus geschreven 
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ligd. 'Juist om deze reden moet de Navo, naast de 
EG, als de belangrijkste garantie tegen een renatio
nalisatie van Europa worden gezien'. In dit verband 
wordt er op gewezen dat de Navo op concrete wijze 
gestalte geeft aan de Amerikaanse betrokkenheid bij 
de Europese veiligheid 

Toegegeven; het zijn stuk voor stuk voor stuk re
denen die ervoor pleiten de Navo nu niet op te hef
fen. Maar tegelijkertijd leggen de genoemde functies 
en taken de beperkingen van het Navo-kader bloot 
en onderstrepen het belang van bredere samenwer
kingsverbanden. 

Zo valt niet te ontkennen dat de Sowjet-Unie, al
thans de Russische federatie, een grote militaire mo
genheid op het Europese continent blijft. Maar nadat 
de Navo 'de hand van vriendschap en samenwerking' 
heeft aangereikt, en het Kremlin die hand heeft aan
genomen, is het moeilijk vol te houden dat de Navo 
tot in lengte der dagen een tegenwicht zal moeten 
bieden aan de Sowjet-Unie dan wel Rusland Op niet 
al te lange termijn ligt een verdere institutionalisering 
van de veiligheidspolitieke samenwerking tussen de 
'partners in stabiliteit' in de lijn der rede. Wordt het 
geen tijd Rusland op te nemen (en zo mogelijk te 
verankeren) binnen een nieuwe veiligheidsalliantie? 

Ook ten aanzien van de instabiliteit in Oost-Euro
pa en het Midden Oosten is bredere samenwerking, 
met onder meer Moskou, dringend gewenst zo niet 
onvermijdelijk. Kennelijk wordt -afgaande op de 
pleidooien voor een 'kleinere maar moderne en flexi
bele krijgsmacht'- door defensieplanners al rekening 
gehouden met eventuele vredestaken in Oost-Europa. 
Maar als een gewapend ingrijpen in Oost-Europa al 
ooit nodig zou zijn, bijvoorbeeld ter bescherming van 
een in het nauw gedreven minderheid, dan betekent 
dat nog niet persé dat de Navo als geheel in actie zal 
hoeven te komen, laat staan op eigen houtje. Het 
besluit specifieke taken te verrichten op het gebied 
van 'peace keeping' of 'peace enforcing' valt idealiter 
in de Veiligheidsraad van de VN. Het valt te hopen 
dat in de toekomst een dergelijk besluit ook genomen 
zou kunnen worden door een soort Europese veilig
heidsraad, die binnen het kader van de CVSE gestalte 
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zou kunnen krijgen. Maar wat de toekomst ook bren
gen zal: coordinatie en samenwerking met de Oosteu
ropese landen en de Sowjet-Unie is in zulke omstan
digheden geboden. Het gezamelijke Amerikaanse
Russische optreden naar aanleiding van de Iraakse 
inval in Koeweit zou wellicht als een voorbode van 
deze nieuwe samenwerking mogen worden opgevat. 
Kortom: juist ten aanzien van de instabiliteit in Oost
Europa en het Midden-Oosten is pan-Europese 
samenwerking op veiligheidsgebied nodig en schiet het 
Navo-kader te kort. 

Vermoedelijk is in de toekomst ook geen rol voor 
de Navo weggelegd bij het tot stand brengen van 
wapenbeheersingsovereenkomsten. De 'blok tot blok'
benadering (onderhandelingen tussen Navo en War
schaupact) stamt uit het tijdperk waarin er nog sprake 
van was twee rivaliserende allianties, en dat tijdperk 
loopt ten einde. Naarmate tenminste een van de 
blokken steeds verder uiteenvalt, valt deze aanpak niet 
meer in praktijk te brengen en wordt het belangrijk 
uit te wijken naar nieuwe, meer eigentijdse onderhan
delingskaders. In diplomatieke kringen rond de 
Weense CSE-onderhandelingen wordt overigens al 
gesproken over de mogelijkheid deze besprekingen in 
een volgende fase in het kader van de CVSE voort te 
zetten. 

Niettemin zou de Navo haar 'raison d'être' ten volle 
behouden indien het de dreigende 'renationalisatie' 
van Europa zou kunnen helpen voorkomen. Oftewel: 
indien het een waarborg zou bieden tegen de terug
keer van het vooroorlogse Europa: het Europa van de 
pendeldiplomatie en van de steeds wisselende allianties 
tussen souvereine maar zich voortdurend onveilig 
voelende nationale staten. Maar uitgerekend het ak
koord van Kohl en Gorbatsjow over het Navo-lid
maatschap van Duitsland (en aanverwante aspecten) 
heeft de twijfels versterkt over het vermogen van de 
Navo die historische missie tot een goed einde te 
brengen. 

De diplomatieke manoevres rond het Navo-lid
maatschap van Duitsland leverden alvast een klassiek 
Europees schouwspel op. In de maanden die vooraf
gingen aan de ontmoeting van Kohl en Gorbatsjow in 
Zjelesnovodsk, werd de voortzetting van het Duitse 
Navo-lidmaatschap afgeschilderd als de manier waar
op het verenigde Duitsland ingekapseld zou kunnen 
worden. Op deze wijze zou niet alleen het Westerse 
belang gediend worden, zo beweerden Van den Broek 
cum suis, maar ook het belang van de Sowjet-Unie. 
De behartiging van de Sowjet-belangen kon men 
echter gerust aan de Sowjets overlaten, zo bleek al 
snel. In de wetenschap dat het Navo-lidmaatschap 
van Duitsland onafwendbaar is, verwelkomde Gorbat
sjow eerst het communiqué van de Navo-top te Lon
den ('de Verklaring van Londen'). Die verklaring 
stond bol van de retoriek, maar uit tactische overwe-
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gingen prees het Kremlin de nieuwe kleren van de 
keizer ('Goed nieuws', riep Sowjet-woordvoerder 
Gerassimow). Vervolgens beijverde Gorbatsjow zich 
voor een optimale relatie tussen de verzwakte Sowjet
Unie en het herrezen Duitsland. Tijdens de tot de 
verbeelding sprekende onderhandelingen in de Kau
kakus werd niet alleen de kwestie van het Navo
lidmaatschap geregeld. De beide wereldleiders maakten 
een hele serie afspraken en legden wellicht de basis 
voor een duurzame, op samenwerking gerichte relatie. 
Buiten de Navo om werd om onder meer de omvang 
van de . Duitse troepenmacht bepaald (370.00-
manschappen) en werd afgesproken dat 'de Navo
structuren niet van toepassing zijn op het voormalige 
Oostduitse grondgebied'. Vooral de aanblik van Kohl 
en Gorbatsjow die aan de voet van de Kaukasus in 
vrijetijdskleding verklaren dat de geallieerde troepen 
tegelijk met de Sowjet-eenheden Berlijn moeten 
verlaten, heeft gemengde gevoelens opgeroepen. En 
bij sommigen zelfs herinneringen aan 'Rapallo' (het 
monsterverbond tussen Duitsland en Rusland in 
1922). Terwijl van de toetreding van Duitsland tot de 
Navo juist een geruststellende werking had moeten 
uitgaan, werden historische trauma's weer opgerakeld. 

Bij de stelling dat de Navo ook in het 'Europa van 
na de Muur' de stabiliteit kan waarborgen, kunnen 
gevoeglijk vraagtekens worden geplaatst. Inderdaad, 
ruim vier decennia was de Navo daar wel toe in staat. 
Maar in die tijd maakte de Navo deel uit van de 
zogenaamde 'Jalta-orde', die gekenmerkt werd door 
de combinatie van een drietal factoren: het blokken
stelsel, de riucleaire afschrikking en de aanwezigheid 
van dominante supermogenheden (de VS en de Sow
jet-Unie) die tegenstellingen tussen de lidstaten van 
de respectievelijke allianties konden pacificeren dan 
wel onderdrukken. De Navo heeft binnen de toen
malige omstandigheden optimaal gefunctioneerd, maar 
was toch in de eerste plaats een neerslag, een uit
drukking van de Jalta-orde. Dat bijvoorbeeld de 
interne cohesie van het bondgenootschap kon worden 
behouden is niet zozeer te danken aan intrinsieke 
eigenschappen van de Navo als wel aan de internati
onale context: de Sowjet-dreiging. De wens is de 
vader van de gedachte dat de Navo na het wegvallen 
van de Sowjet-dreiging, en de ineenstorting van de 
Jalta-orde, een stabiliserende werking zal (kunnen) 
blijven uitoefenen. 

Ook de militaire integratie in Navo-verband is niet 
van dien aard dat de lidstaten te allen tijde aan elkaar 
gesmeed zijn. Van een hechte integratie van de nati
onale strijdkrachten is maar zeer ten dele sprake; de 
nationale strijdmachten (met uitzondering van die 
Frankrijk) staan alleen onder een internationaal 
(Amerikaans) commando. Terugtrekking van de VS 
zou het einde inluiden van de militaire integratie, die 
onder invloed van de reducties in wapens en man-
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Dat dient ook de toekomstige organisatie te voorkomen 

schappen en gelijktijdige herziening van de strategie 
en taakverdeling toch al onder hoge druk staat. 

De moraal van dit verhaal is niet dat de desinte
gratie van de Navo bevorderd moet worden. Maar 
wel, dat in het besef dat de mogelijkheden van de 
Navo beperkt · zijn en haar rol nog verder zal worden 
teruggedrongen, elke gelegenheid moet worden aan
gegrepen de pan-Europese samenwerking in het 
kader van de CVSE te versterken. De Nederlandse 
regering toont zich in dit opzicht niet bepaald gretig, 
waar zij stelt dat de CVSE -samenwerking onder geen 
beding ten koste mag gaan van de Navo. Als dat de 
uitgangspositie wordt van de Navo-landen, zal de 
CVSE -top slechts magere resulaten kunnen opleve
ren: een secretariaat waar ongeveer zes mensen wer
ken, een studiecentrum voor vredesvraagstukken en 
een plechtige verklaring. De inzet zqu hoger moeten 
zijn: een Veiligheidsraad en een krachtig, ondersteun
dend secretariaat (zie ook het pleidooi hiervoor van 
Bob van den Bos in Idee 66). Tevens zou ik dit 
verband willen pleiten voor de vorming van multinati
onale eenheden in CVSE-verband. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan een Amerikaans-Russische een-
heid - het gezamelijke optreden tegen Irak stemt wat 
dit betreft hoopvol - of een Pools-Duitse eenheid, 
zoals reeds is bepleit door Oskar Lafontaine. Op 
deze manier zou men een althans een poging kunnen 
ondernemen een aantal risico's en onzekerheden het 
hoofd te bieden. Sterker: de argumenten voor 'ver 
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dieping' van de Navo (zie hierboven) zijn in wezen de 
argumenten voor versterking van CVSE en de vor
ming van multinationale eenheden, of het nu de posi
tie van de Sowjet-Unie betreft, de instabiliteit in 
Oost-Europa, het gevaar van 'renationalisatie' dan wel 
het belang van een duurzame regeling van de Ameri
kaanse betrokkendheid bij Europa 
De Navo en de CVSE zouden in dit scenario nog 

lange tijd een parallel bestaan leiden, en dat is ook 
wenselijk: het gaat er nu vooral om nieuwe structuren 
op te bouwen zonder de oude verbanden onmiddellijk 
prijs te geven. Indien de pogingen de CVSE op te 
tuigen schipbreuk leiden, zou een ander scenario 
denkbaar zijn. Gorbatsjow zou in dat geval een poging 
kunnen wagen via de voordeur binnen te komen: in 
het kader van 'de verdieping van de vriendschap' zou 
hij het Navo-lidmaatschap kunnen aanvragen. Het 
vermoedelijke resultaat: verdeeldheid binnen de in 
verlegenheid gebrachte Navo, en nog steeds een 
zwakke CVSE-structuur. In het geval dat het verzoek 
wel wordt ingewilligd, hoeft de zwakke structuur van 
de CVSE niet betreurd te worden want dan is de 
Navo in feite de nieuwe CVSE geworden. Maar dan 
zal de ietwat voortijdige opheffing van de Navo be
treurd worden. Als de Navo dat lot wil ontlopen, 
moet het thans aan een 'strategische terugtocht' be
ginnen. 
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