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Naar een Europese defensie: 
te beginnen met de Benelux? 
HANS VAN MIERLO* 

Mag ik beginnen met een felicitatie met de 
vijfenzeventigste verjaardag van de Nederlandse 
vereniging met de hartverwarmende naam: Ons 
Leger. En mag ik u vervolgens vragen of u zich 
kunt voorstellen, dezelfde warme gevoelens te 
krijgen, wanneer het woord 'ons' niet meer staat 
voor Nederlands , maar voor Europees. 
Het antwoord daarop kan beslissend zijn voor de 
vragen die wij vandaag bespreken. 

Er zijn twee vragen in de titel van dit symposium. 
De eerste is of wij een Europees leger wensen, en de 

tweede is of de Benelux daarvan het begin zou kunnen 
vormen . Het antwoord op de eerste vraag is ja . Tenmin
ste mijn antwoord is ja, wij zouden ernaar moeten 
streven onder de voorwaarde van een Europees 
veiligheidsbeleid, uitgevoerd door een Europese iden
titeit binnen het NAVO-bondgenootschap. Het ant
woord op detweedevraag isop het moment : ik weet het 
niet. Laat ik verduidelijken : de vraag is niet of er goede 
financiële motieven zijn voor nauwere samenwerking 
of misschien zelfs samenvoeging van de legers van de 
Benelux om meer verdediging voort te brengen tegen 
lagere kosten; de vraag is, of zo'n proces - indien 
mogelijk, en waarom niet als je het werkelijk wilt- een 
functioneel begin zou zijn van een geïntegreerde Euro
peseverdediging binnen de NAVO. En datweet ik niet. 
In politiek opzicht zou een gezamenlijke actie van de 
Benelux-regeringen in de nabije toekomst zeer nuttig 
kunnen zijn, in militair opzicht heb ik mijn twijfels. Hoe 
dan ook, hier komt deze vraag te vroeg naar voren. Het 
hangt er allemaal van af, wat de Europese regeringen 
in het komende jaar voor initiatieven nemen om een 
Europese veiligheidsidentiteit te bevorderen. Dit is de 
voorwaarde, die de hoogste prioriteit heeft, waaraan 
elk Benelux-initiatief zal moeten bijdragen. 

Degeschiedenis van een Europeseveiligheidsidenti
teit is een verhaal van een lange en diepe stilte. Een 
verhaal van consequent volgehouden wegkijken van 
een onvermijdelijke realiteit, die allang geleden zicht
baarwerd . En het is niet onmogelijk dat het een verhaal 
wordt van hoe een taboe binnen zes maanden kon 
veranderen in een wijdverbreid cliché. Op het moment 
praat iedereen erover. En nu externe factoren en ont
wikkelingen ons ertoe dwingen, het probleem te erken 
nen, is hetopzijn plaats, onsaftevragen waarom wij zo 
lang de interne en structurele motieven van Europese 
landen om hun positie binnen de NAVO te heroverwe
gen, over het hoofd hebben gezien en hebben ontkend. 

* De auteur is voorzitter van de Tweede Kamerfractie 
van D66. 

Een paar maanden geleden bestond de vereniging 
Ons Legervijfenzeventig jaar. Tergelegenheid 
hiervan werd een symposium gehouden onder de 
titel : Naar een Europese defensie : te beginnen met 
de Benelux? De bijdrage van Nederlandse zijde 
werd geleverd door Van Mierlo. Hij concentreerde 
zich meer op de Europese veiligheid dan op de 
Benelux-kant daarvan. De uit het Engels vertaalde 
letterlijke tekst van zijn rede is hierbij afgedrukt. 

Structurele ontwikkelingen 

Laten we daarom heel in het kort die structurele motie
ven bezien. Een van de belangrijkste redenen van de 
stagnerende Europese integratie op alle gebieden is 
het ontbreken van een gemeenschappelijk gevoel en 
een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid op 
veiligheidsterrein . In dit opzicht - in het licht van het 
integratieproces - zou je het een min of meer prettige 
ramp kunnen noemen datde NAVO al bestond toen het 
integratieproces werd begonnen. Dit is niet de schuld 
van de NAVO, integendeel. Maar het is nu eenmaal zo 
dat wij vanaf het begin de impuls van een gemeen
schappelijke veiligheid moesten missen - de sterkste 
impuls die er bestaat in de richting van samenwerking 
en integratie, zoals de geschiedenis van de mensheid 
leert. Dat is de situatie, bezien van de Europese kant. 

Van de Atlantische kant zien we in het laatste decen
nium een langzaam maar gestaag proces van erosie 
van de politieke samenhang. In weerwil van alle goede 
wil en bedoelingen gaat dit proces voort, en het lijkt 
structureel te zijn. Er zijn goede redenen voor de wijder 
wordende kloof tussen Amerika en Europa : verschillen 
in economische, politieke en culturele belangen; maar 
bovenal bestaan er op strategisch niveau specifieke 
Europese belangen die niet samenvallen met de 
veiligheidsbelangen van de VS. Deze hebben te maken 
met de geografische nabijheid van de potentiële tegen
stander, en het feit dat Centraal-Europa het meest 
waarschijnlijke strijdtoneel is ingeval van conflict. 

De geografische verdeling van het NAVO-bondge
nootschap brengt ook met zich mee dat de Naorda
merikaanse en Europese bondgenoten geconfron
teerd worden met verschillende strategische risico's . 
Het probleem is dat nu, veertig jaar later, de onderlig
gende feiten, die de structuur van het bondgenoot
schap in het verleden hebben gerechtvaardigd, gron
dig veranderd zijn, en dat we nu binnen het bondge
nootschap worden geconfronteerd met inconsistenties 
tussen de bedoeling van de structuur, de werkelijkheid 
van de structuur, en de behoeften van het moment, de 
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meest gewenste structuur. Macht gelijk verdelen tussen 
ongelijken is een leugen in zichzelf, en een gevaarlijke 
-wanneer die gelijke verdeling niet meer de behoeften 
van de partners dekt. Tot zover de Atlantische kant. 

Als we nu naar beide kanten kijken, kunnen we meer 
elementen van aanvulling dan van strijdigheid ontdek
ken. En dit is de fout die wij naar mijn mening in het 
verleden hebben gemaakt: een perceptie van strijdig
heid tussen Europees denken en Atlantisch denken. Een 
misverstand in twee variaties. De ene is: je bent Atlan
tisch of Europees georiënteerd. De andere is : je bent 
Atlanticus voor de veiligheid en Europeaan voor de 
economie. Beide dilemma's zijn vals. De conclusie 
moet omgekeerd zijn: als we de erosie in het bondge
nootschap willen stopzetten, moeten we een Europese 
identiteit erin brengen. Als we Europa tot stand willen 
brengen, moeten we de veiligheidsimpuis binnen het 
integratieproces brengen. Daarmee dien je twee doel
einden tegelijkertijd . Met andere woorden: om het 
bondgenootschap te redd_en moet Europees worden 
gedacht. 

In dit opzicht is het nuttig te bedenken dat er uit 
Amerikaanse kringen geregeld kritiek~s geweest, hoe
wel wisselend in kracht en overtuiging, op het gebrek 
aan eenheid tussen de Europese bondgenoten . Sinds 
Kennedy's voorstel voor een tweezuilenstructuur van 
de NAVO is van Amerikaanse zijde het bondgenoot
schap als een verbintenis van gelijkwaardige partners 
beschouwd, iets waarop Europeanen tot zover nauwe
lijks hebben ingespeeld. 

Zoals ik zei, zijn er nu recente ontwikkelingen en 
externe factoren, naast de meer structurele, die een 
verandering urgent maken voor Europa. Er is de nieuwe 
Gorbatsjov-lijn, die - als die doorzet - misschien 
nieuwe perspectieven kan openen voor Centraal- en 
West-Europa. Die lijn vraagt om een Europese houding 
en een Europees antwoord . Zijn onverwachte ontwa
peningsvoorstellen drukken ons met de neus op het 
wezen van de Europeseveiligheid. Er isde opkomstvan 
het gebied rond de Stille Oceaan, die nog maar net is 
begonnen. De gedeeltelijke verplaatsing van activitei
ten en belangen van de Atlantische naar de Stille 
Oceaan zal op den duur vele consequenties hebben 
voor West-Europa, ook strategisch. Een daarvan is de 
verandering van een deel van de wereld tussen de twee 
grootmachten naar een deel van de wereld achter een 
van hen . En er is natuurlijk SDI, waarin de verschillende 
strategische belangen en risico's van de VS en West
Europa duidelijk naar voren komen. De gedachte 
achter SDI en de invoering daarvan zal - alleen al 
psychologisch - meer consequenties hebben voor de 
zogenaamde koppeling dan het hele INF-verhaal, 
inclusief de nuloptie. 

Mogelijk beleid 

AI die nieuwe ontwikkelingen wijzen dezelfde kant uit. 
Laat ik proberen een schets van een mogelijk beleid te 
geven. 

De uiteenlopende belangen van de VS en West
Europa bedreigen de samenhang van het bondgenoot
schap. Wil het Atlantische veiligheidsverband overle
ven, dan moet de NAVO meer uitgewogen worden en 
gaan bewegen in de richting van een verbintenis van 
gelijkwaardige partners . Hettotstand brengen van een 
gezamenlijke Europese veiligheidsidentiteit en -beleid 
valt dus samen met de noodzaak om het bondgenoot
schap voor erosie te behoeden . 

Hiertoe zouden de Europese bondgenoten op een 
aantal terreinen stappen in de richting van een grotere 
sanenwerking moeten doen. Europese belangen moe
ten daarbij zwaarder wegen dan korte-termijn natio
nale belangen, in gedachten houdend dat als de Euro
peanen niet samen handelen, anderen voor hen zullen 
handelen. Hiertoe is militaire samenwerking in Europa 
vereist. Op conventioneel vlak zal de europeanisering 
van de verdediging van Europa een grotere in'spanning 
vergen zowel in manschappen als in bewapening; deze 
zal in de eerste plaats gebaseerd moeten zijn op Franse 
en Westduitse troepen, inclusief Franse troepen in de 
eerste linie, samen met aanvullende bijdragen van 
Nederland en België en mogelijk het Britse Rijnleger. 

Hoewel een zekere bezuiniging op de defensie
uitgaven mogelijk is als gevolg van Europese samen
werking, zol een reële stijging van de defensie-uitga
ven waarschijnlijkonvermijdelijk zijn aan het begin van 
het proces, 

Op militair vlak zal grotere Europese samenwerking 
op het gebied van de ontwikkeling, produktie en aan 
schaf van wapens de kosten terugdringen en standaar
disatie en uitwisselbaarheid vergroten , Hiervan zullen 
de gevechtskracht van het leger en de economieën van 
de Westeuropese bondgenoten profiteren. Een ander 
motief voor Europese samenwerking op wapengebied 
is dat de combinatie van beperkte middelen en hogere 
kosten kan leiden tot structurele ontwapening, in het 
opzicht dat met meer geld steeds minder eenheden 
worden gekocht. Daarom moet Europese samenwer
king op wapengebied worden verbeterd en uitgebreid . 
Maatregelen die moeten worden genomen zijn inte
gratie van nationale planningsprocessen, internatio
nale coördinatie van vervangingsdata en operationele 
integratie . Er moet beter gebruik worden gemaakt van 
de bestaande mogelijkheden binnen de IEPG en de 
WEU voor gezamenlijke ontwikkeling, produktie en 
aanschafvan wapens, daarbij inbegrepen hettot stand 
brengen van raadpleging tussen militaire staven bin
nen het kader van de WEU . 
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Een Europees Bureau voor Wapenaanschaf zou 

moeten worden opgezet, mogelijk gezamenlijk door 
de EG en de WEU. Het is belangrijk dat de Gemeen
schap betrokken is, vanwege het verband met indus
trie- en technologiebeleid . De mededingingsregels 
van de EG moeten toegepast worden op defensiemate
rieel, om competitie tussen de Europese defensie
industrieën te bevorderen, en te voo rkomen dat natio
nale defensiemarkten worden beschermd ten behoeve 
van nationale industr ieën . 

Een andere eis is dat de Europese bondgenoten in de 
NAVO een reële stem krijgen in wapenbeheer
singskwesties die direct betrekking hebben op de 
veiligheidssituatie in Europa. In het bijzonder nu con
vent ionele wapenbeheersingsovereenkomsten binnen 
niet te lange tijd kunnen worden gesloten, zouden de 
Europese bondgenoten een onafhankelijke controle
capaciteit moeten hebben. Hiertoe zou een Europese 
Satelliet Organ isatie opgezet moeten worden, die het 
mogelijk moet maken dat de Europese inbreng in de 
NAVO en het Europese oordeel over wapen be
heeringsovereenkomsten worden gebaseerd op infor
matie uit onafhankelijke waarneming . 

En tenslotte op strategisch niveau zouden de Europe
se nucleaire eenheden van Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk een duidelijke functie moeten krijgen in 
Europees verband . Hiertoe zou aan de Br itten en in het 
bijzonder de Fransen gevraagd moeten worden, de rol 
van hun nationale nucleaire eenheden te heroverwe
gen. 

De rol van de Europese organen 

Wil een echt Europees veiligheidsbeleid ontstaan, dan 
zal aan een aantal voorwaarden moeten worden vol
daan. Het belangrijkste is dat de Fransen de hun 
toegemeten rol willen vervullen . Ook zal een meer 
continentale gerichtheid vereist worden van in het 
bijzonder het Verenigd Kon inkrijk en Nederland . 

Aangezien er op het moment geen Europees forum 
bestaat speciaal ten behoeve van een gemeenschap
pelijk Europees veiligheidsbeleid, moet de inspanning 
voor de toekomst worden gericht op een meer geïnte
greerd functioneren van de verschillende betrokken 
fora, in het bijzonder de IEPG, de EG en de WEU, en 
natuurlijk de NAVO, gebaseerd op het besefdatveilig
heid een integraal onderdeel is van de Europese inte
gratie. Dit proces zou de integratie van de integratie 
genoemd kunnen worden. 

Natuurlijk zou het het beste zijn wanneer dit proces 
onmiddellijk in gang gezet en begeleid zou kunnen 
worden vanuit de EPG. Maar we moeten vrezen dat er 
bij het begin specifieke nationale struikelblokken zijn . 
Hoewel de discussies over de toekomst van de Europe
se veiligheid op alle niveaus en in alle genoemde fora 
moeten plaatsvinden, moeten we de initiatieven begin
nen te nemen binnen de WEU . Daarin zijn alle landen 
van de centrale sector verenigd. Alle ministers zijn 
vertegenwoordigd in de andere fora. In een later 
stadium zou de WEU kunnen worden uitgebreid of 
omgezet in een andere verdragsorganisatie. Het uit-
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eindelijke doel moet blijven het omvatten van alle 
aspecten van veiligheid, inclus ief het militai re aspect, 
binnen de Europese Gemeenschap. Tot het moment 
waarop dit kan worden bereikt, moet Europese samen
werking op het gebied van veiligheid worden gecon
centreerd binnen de WEU. Er zou een permanente 
denktank moeten worden ingesteld, en het secretariaat 
zou structureel moeten worden verste rkt. Er zou een 
constitutionele taak moeten worden overwogen voor 
de secretaris of een vergelijkba re commissie. Binnen 
een paar maanden heeft de Nederlandse regering het 
voorzitterschap van de ministerraad . Onze ministers 
van Buitenlande Zaken en Defensie zouden kunnen 
overwegen, een paar van deze voorlopige gedachten 
in discussie te brengen. 

Rol van de Benelux 

En hier kom ik terug op een mogelijke rol van de 
Benelux. Als een benaderi ng als deze gekozen wordt, 
zou het van vitaal belang zi jn wanneerde kleine landen 
een gezamenlijk standpunt konden innemen. Een geza
menlijk in itiatief van de Benelux zou veel meer politiek 
gewicht kunnen krijgen dan afzonderlijke acties. Dit is 
de belangrijkste b i jdrage aan de Europese veiligheid 
die ik mij op dit moment kan voorstellen . Misschien 
zouden we wat moeten wachten op politieke ontwikke
lingen voordat wij iets als een belangrijke taakverde
ling of milita ir integratieproces in gang zetten . 

Meneerdevoorzitter, wat ik heb gezegd komt nietvoort 
uitde illusie of de pretentie datditde enige of misschien 
zelfs de beste weg is die wij kunnen bewandelen. We 
moeten ontdekken wat uitvoerbaar is, wat mogelijk is. 
Maar onderweg . Er zijn zoveel problemen en vragen, 
dat we nooit zullen beginnen als we wachten met het in 
gang zetten van het proces totdat we de antwoorden 
hebben. Tenminste zeven Europese landen moeten de 
politieke beslissing nemen, naar de schepping van een 
Europese veiligheidsidentiteit binnen het bondgenoot
schap te streven . Dan zi jn wij onderweg . En de enige 
manier om de antwoorden te vinden is in de handeling, 
in het proces zelf. 
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