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Het gelijk van 
Bolkestein 

Er waren geen grote woorden 
gevallen in het NAvo-debat, al
dus premier Kok. Men kan zich 
de opluchting van de minister
president wel voorstellen: paars is 
blijkbaar geen moment in serieus 
gevaar geweest. Dat is positief. 
Aan de andere kant zijn er in het 
debat wel wat erg weinig woor
den gevallen over de wenselijk
heid van de uitbreiding van de 
NA v o en daarmee over de 
grondslagen van onze veiligheids
politiek. Dat is minder positief. 
De Tweede Kamer heeft, bewust 
naar het scheen, de kans laten 
lopen om een rol te spelen in het 
debat over de veiligheid van 
Europa. Men discussieerde voor
al over de preciese interpretatie 
van wat in Nederland dualisme 
was en hield daarbij steeds een 
half oog op de komende verkie
zingen. Buiten de Kamer over
heerste de vraag of Bolkestein 
nou was afgegaan of niet. Blijft 
natuurlijk de vraag waarom een 
politicus een debat begint waar
van hij aan zijn water kan voelen 
dat hij het onmogelijk kan win
nen. De enige verklaring lijkt te 
zijn dat Bolkestein het een 
belangrijk onderwerp vond en 
gewoon meende wat hij zei. 

Is die uitbreiding nou zo be
langrijk? De zestien landen die 
sinds I 949 de NOordatlantische 
Verdragsorganisatie vormen heb
ben de afgelopen so jaar op hun 
grondgebied geen oorlog ge
kend. Dit ondanks een langdurige 
en soms hevige Koude Oorlog 
tussen de twee rivaliserende we
reldmachten. Gedurende deze 

periode waren er aan beide kan
ten voldoende kernwapens om de 
gehele wereld meerdere malen te 
vernietigen en alleen al een 
nucleair conflict in Europa was 
waarschijnlijk uitgelopen op een 
van de grootste rampen uit de 
geschiedenis. Dit is, afkloppen 
natuurlijk, niet gebeurd. Er zijn 
zelfs een aantal min of meer ver
gaande afspraken gemaakt over 
de vermindering van het aantal 
kernwapens. Na een lange tijd 
van angst - in I 980 dacht vijftig 
procent van alle ondervraagden 
dat nog tijdens hun leven een 
kernoorlog zou worden uitge
vochten - schijnt Europa een vei
liger plaats te worden. 

Vanzelfsprekend is dat geen 
bewijs dathetzonder deNAvo in 
zijn huidige vorm allemaal heel 
anders was gegaan. Maar het lijkt 
toch niet onverstandig de NA v o 
hier tenminste enig voordeel van 
de twijfel te gunnen en deze te 
beschouwen als een belangrijke 
stabiliserende factor in Europa. 
Ingrijpende veranderingen in de 
structuur van de NA v o, zoals de 
uitbreiding met een aantallanden 
die tot voor kort nog tot het ande
re kamp werden gerekend, moe
ten kritisch worden beoordeeld 
op hun mogelijke effecten op de 
veiligheidssituatie. 

Onoverzichtelijke veiliaheid 
De Koude Oorlog eindigde in 
I 989 met de val van de Berlijnse 
Muur, of zo men wil met het uit
eenvallen van de Sovjet-Unie in 
I 991. Sindsdien is het denken 
over oorlog en vrede er niet een
duidiger op geworden. De we
reld van nu mist de overzichte
lijkheid van de strakke regie van 
de supermogendheden. Het 

machtsmiddel bij uitstek, de 
nucleaire afschrikking, lijkt veel 
van zijn kracht te hebben verlo
ren. De dreiging van een kernwa
penoorlog wordt door velen niet 
of nauwelijks meer als een reali
teit ervaren. Die opluchting is 
echter voorbarig. De meeste 
kernwapens zijn er immers nog. 
De hervatting van de Franse kern
proeven, tegen alle internationa
le druk in, bewijst dat sommige 
staten aan kernwapens nog wel 
degelijk een belangrijke rol toe
kennen. 

Hoe liggen de huidige krachts
verhoudingen? Lange tijd zijn de 
analyses van de krachtsverhou
dingen uitgegaan van een getals
matige overmacht aan conventio
nele strijdkrachten van het 
Warschaupact (inclusief overi
gens de troepen van landen als 
Polen, Hongarije en Oost-Duits
land). Deze overmacht werd ge
deeltelijk gecompenseerd geacht 
door beter opgeleide en (veel) 
beter bewapende troepen van de 
NA v o. Resterende krachtsver
schillen konden echter worden 
opgevangen door een eventueel 
gebruik van het kernwapen, 
indien nodig als eerste. 

In de huidige situatie zijn de 
Russische troepen al lang geen 
partij meer voor de NA v o. Het 
eens zo gevreesde Rode Leger is 
in totale verwarring en heeft ver
moedelijk nog geen tien procent 
van de slagkracht van tien jaar 
geleden. Omdat Rusland er wei
nig voor voelt om de status van 
supermogendheid op te geven 

· wordt het daardoor meer en 
meer afhankelijk van kernwa
pens. 

De druk van het leger om een 
einde te maken aan de politiek 
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overeengekomen reductie van de 
strategische kernwapens neemt 
dan ook sterk toe. Time citeerde 
onlangs een official van het 
Russische Ministerie van Defen
sie: 'We'll be a banana republic if 
we give up our M 1 R ved rnissiles. 
We won' t let that happen. ' 

Het bezit van de tactische 
kernwapens lijkt voor het Russi
sche leger echter nog belangrij
ker. De rollen zijn immers allang 
omgedraaid. Bij een eventueel 
conflict zullen niet de westerse 
strijdkrachten als eerste kernwa
pens moeten gebruiken om een 
zeker lijkende nederlaag te voor
komen maar de Russische. Zo'n 
conflict kan dan gemakkelijk 
escaleren tot regionale en zelfs 
mondiale dimensies. 

Rusland bezit nog 6ooo stra
tegische kernkoppen en enkele 
tienduizenden tactische kernwa
pens zijn verspreid over de diver
se legeronderdelen. De politieke 
controle over de strategische 
wapens lijkt redelijk verzekerd, 
die van de vele tactische kernkop
pen allerminst. Regionale com
mandanten hebben in hoge mate 
beslissingsbevoegdheid over de 
inzet ervan. 

De belangrijkste opgave van 
deze tijd is nog steeds om te voor
komen dat deze wapens worden 
gebruikt. Voor de strategische 
wapens ligt de oplossing vooral in 
de uitvoering en uitbreiding van 
deSTART-verdragen tussen Rus
land en vs. Hier lijkt nog steeds 
vooruitgang in te zitten. Voor de, 
minstens zo urgente, verminde
ring van de tactische kernwapens 
zijn aparte onderhandelingen no
dig en is de steun van het Russi
sche leger onontbeerlijk. Gezien 
de staat van de gedemoraliseerde 

Russische strijdkrachten, de in
stabiele regeringen en een gefrus
treerde bevolking is dit laatste 
niet zo gemakkelijk. 

Araurnenten tenen uitbreidino 

Hoe verhoudt zich deze opgave 
nu tot het voornemen van de 
NA v o tot uitbreiding? Door de 
uitbreiding van de NA v o zal het 
militaire krachtsverschil in de 
ogen van Rusland nog schrijnen
der worden. Met zijn directe 
inbreuk op de krachtsverhoudin
gen en, nog belangrijker, het psy
chologische effect op het Russi
sche leger en het volk kan het 
besluit tot uitbreiding van de 
NA v o een belangrijk obstakel 
worden voor de reductie van 
kernwapens. Alleen al om die re
den had de PvdA-fractie Bolke
stem moeten steunen in zijn kri
tiek op deN Avo-plannen. 

De PvdA heeft een lange tra
ditie van protest tegen kernwa
pens met als hoogtepunten het 
verzet tegen de neutronenbom 
en de kruisraketten. Aan deze 
traditie lijkt een einde te komen. 
Nu het kernwapenvraagstuk niet 
meer centraal in de maatschappe
lijke belangstelling staat lijkt het 
ook uit het zicht van de PvdA ver
dwenen. 

Een ander argument tegen 
uitbreiding is van meer algemeen 
politieke aard. Hoewel het in eer
ste instantie gaat om een beperkte 
uitbreiding gaan de plannen van 
de NA v o veel verder. In een 
recent interview liet de vorige 
secretaris-generaal van de NA v o 
Willy Claes er weinig twijfel over 
bestaan dat in de nabije toekomst 
alle staten van het voormalige 
Warschaupact en alle ex-repu
blieken van de Sovjetunie die dit 

wensen zouden kunnen toetre
den tot de NA v o. In Helsinki liet 
president Clinton deze optie 
nadrukkelijk open. Bij een derge
lijke uitbreiding ontstaat er ech
ter een geheel nieuwe situatie. 

Artikel t; 

De veiligheid van West-Europa 
tegen bedreiging van buiten af 
berustte de laatste 5o jaar in laat
ste instantie op artikel 5 van het 
NAVO-verdrag: 'Een gew\lpende 
aanval op een of meer van haar 
leden zal worden beschouwd als 
een aanval op allemaal'. De ver
dediging van West-Duitsland en 
Nederland kon leiden tot een 
kernoorlog tussen de vs en de 
Sovjetunie en daarmee tot de vol
ledige vernietiging van beide. 
Het werd, vermoedelijk terecht, 
gezien als voldoende aanleiding 
om er maar niet aan te beginnen. 

Op zich heeft er altijd twijfel 
bestaan aan de uiteindelijke be
reidheid van de vsomEuropa te 
verdedigen tot d~ laatste snik. 
Maar de gehele opzet van de 
NA v o, de aanwezigheid van 
Amerikaanse troepen, de voor
uitgeschoven Amerikaanse kern
wapens en de meermalen her
haalde garanties van de v s hebben 
de NAvo-strategie zo geloof
waardig gemaakt dat een eventu
ele aanvaller het risico van vergel
ding niet kon nemen. 

Na een uitbreiding van de 
NAvomet een aantal Midden- en 
Oosteuropese landen ligt dat alle
maal anders. Hetmoetals buiten
gewoon onwaarschijnlijk worden 
beschouwd dat de v s bereid zijn 
om voor de verdediging van Let
land een kernoorlog te riskeren. 
Artikel 5 zal zijn betekenis verlie
zen. Met de uitbreiding van de 
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NA v o wordt de atoomparaplui 
opgevouwen en staat Europa 
nucleair gesproken alleen. De 
kans is niet uitgesloten dat dit op 
termijn zal leiden tot een zelf
standige Europese kernmacht. 
De consequenties hiervan zijn 
nog onvoldoende doordacht. 
Zeker lijkt dat voor de middellan
ge termijn de veiligheidssituatie 
voor de Europese lidstaten van de 
NA v o eerder zal verslechteren 
dan verbeteren. 

De hier gevolgde benadering kan 
natuurlijk als onnodig alarmis
tisch worden afgedaan. Rusland 
heeft immers het communisme 
afgezworen, werkt op een groot 
aantal punten samen met het 
Westen, neemt deel aan NA vo's 
Partnership jor Peace en heeft wel 
wat anders aan het hoofd als een 
oorlog buiten de grenzen. Boven
dien is er een politiek verdrag tus
sen Rusland en de NA v o in de 
maak en zijn de goede verstand
houdingen tusen de wereldlei
ders in Helsinki weer eens beves
tigd. Het is dan ook niet verwon
derlijk dat de behoefte aan een 
atoomparaplu door velen als ach
terhaald wordt gezien. Voor de 
korte termijn is dat wellicht 
waar. Maar veiligheidverdragen 
zijn er niet alleen voor de korte 
termijn! Rusland is nog steeds 
een groot land, met potentieel 
een groot en sterk leger en het is, 
na de vs, nog steeds de enige 
echte kernmacht in de wereld. En 
dat Rusland nu geen communis
tisch land meer is moge waar zijn 
maar de laatste 2 oo jaar zijn alle 
oorlogen tussen staten steeds 
oorlogen tussen kapitalistische 
staten geweest. Dat zegt dus wei
nig. Bovendien lijkt zich in 

Rusland geleidelijk een meerder
heid van (samenwerkende) com
munisten en nationalisten af te 
tekenen. Aan de pro-Westerse 
instelling van deze groepen kan 
zeer worden getwijfeld. 

We gaan hoogstwaarschijnlijk 
een periode tegemoet waarin de 
kans op een grote oorlog in 
Europa sterk is verminderd en er 
voor het eerst sinds lange tijd 
serieuze kansen zijn op stabiliteit 
en vrede. Maar we moeten die 
periode wel gebruiken om een 
duurzame veiligheidsrelatie op te 
bouwen tussen alle direct betrok
kenen. Het even snel gebruik 
maken van een zwakke periode 
van een van die betrokkenen 
trekt een zware wissel op toe
komstige samenwerking. Volk en 
leger van Rusland worden ge
sterkt in hun mening dat de her
vormingen alleen maar ellende 
en vernederingen hebben opgele
verd en de positie van Jeltsin's 
tegenstanders, communisten en 
nationalisten, wordt versterkt. 
Hoe zwaar dergelijke kwesties in 
Rusland liggen moge nog eens 
worden geïllustreerd aan het feit 
dat de positie van Gorbatsjov pas 
echt onhoudbaar werd toen hij 
akkoord was gegaan met het 
NA v o -lidlmaatschap van Oost
Duitsland. 

Kortom, de uitbreiding van 
de NA v o kan leiden tot een ver
traging van de reductie van de 
strategische kernwapens en zal 
vrijwel zeker nieuwe afspraken 
over tactische kernwapens frus
treren. Het betekent een verdere 
verdamping van de Amerikaanse 
nucleaire garanties en het ver
zwakt de positie van de pro-wes
terse krachten in Rusland. Bete
kent dit nu een afstand nemen van 

de recente afspraken in Helsinki? 
Vrij algemeen werden die onder
handelingen toch als een groot 
succes beschouwd. En Jeltsin is 
toch min of meer akkoord gegaan 
met de uitbreiding? De euforie 
van de meeste media acht ik 
inderdaad wat voorbarig. Meer · 
dan iets anders zijn de afspraken 
een bevestiging van de 
Amerikaanse suprematie. Jeltsin 
heeft eieren voor zijn geld moe
ten kiezen . Als deze afspraken 
echter mede leiden tot de ver
sterking van de communistische 
en nationalistische krachten in 
Rusland dan is er voor het 
Westen weinig gewonnen. Aan 
de andere kant zijn er natuurlijk 
een aantal verstandige afspraken 
gemaakt. De situatie in Rusland 
nu lijkt veel op die van Duitsland 
vlak na de oorlog. Economische 
en politieke steun hebben van dat 
land een stabiele en welvarende 
democratie gemaakt en een be
trouwbare bondgenoot. Steun 
aan de Russische economie, op
name in de G-7 en een politiek 
verdrag met de NA vo zijn voor 
het Westen gemakkelijke toezeg
gingen met de kans op aanzienlijk 
rendement. Voor Rusland bete
kenen ze een belangrijke voor
waarden voor grotere politieke 
stabiliteit. Dat de NA v o daar
voor aan Rusland een prijs vraagt 
is terecht. Alleen het prijskaartje 
dat de NA v o er aan heeft gehan
gen is het verkeerde. Niet in
stemming met de uitbreiding van 
de NA v o had het doel moeten 
zijn maar daadwerkelijke reduc
tie van de tactische en strategi
sche kernwapens. 

Een eisen Europees belana 
Nu de politieke mogelijkheden in 
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Nederland. Dat Nederland de 
voorgenomen uitbreiding met 
drie (?) nieuwe leden nog had 
kunnen tegenhouden moet als 
onwaarschijnlijk worden be
schouwd. Maar wat zou er zijn 
gebeurd indien de regeringspar
tijen hadden samengewerkt en in 
een motie een aantal duidelijke 
randvoorwaarden aan de uitbrei
ding van de NA v o hadden 
gesteld? Men kan hierbij denken 
aan een beperking van het aantal 
nieuwe leden van de NA v o tot 
maximaal drie (de eerste uitbrei
dingsronde is ook de laatste!), aan 
de eis tot nadrukkelijke herbeves
tiging van artikel 5 van de NA v o 
door alle leden en aan koppeling 
van economische steunmaatrege
len aan Rusland aan medewer
king aan de verdere reductie van 
kernwapens. Dat stond wel niet 
in de motie van Bolkestein maar 
dat had in een gezamenlijke motie 
wel kunnen staan! 

Nederland zou dan een eigen 
en wellicht afwijkend geluid heb
ben moeten laten horen in de 
NA v o . Vooral ministers van 
Buitenlandse Zaken· lijken daar 

vaak erg veel moeite mee te heb
ben. En zeker na de akkoorden 
van Helsinki zou een afwijkend 
standpunt wel een beetje erg als 
mosterd na de maaltijd zijn over
gekomen. Toch was er voor zo'n 
kritische opstelling heel wat te 
zeggen. Namens de NAVO on
derhandelde de president van de 
vs; en hij alleen. De uitkomsten 
van de onderhandelingen weer
spiegelen dan ook in hoge mate de 
Amerikaanse belangen. Vermin
dering van de strategische wa
pens, overeenstemming over het 
ABM-verdrag en uitbreiding van 
de NA v o met een aantal Euro
pese lidstaten. Voor de huidige 
Europese leden zijn de resultaten 
mager. De tactische kernwapens 
worden niet fundamenteel aan
gepakt, Rusland wordt (onnodig) 
verder gefrustreerd en de koppe
ling met de v s komt op de tocht te 
staan. Alle reden dus voor een 
eigen Europees geluid. 

Ik geloof overigens niet dat 
het kabinet door zo'n motie in 
ernstige moeilijkheden was ge
raakt. Het kabinetsstandpunt is 
een 'behoedzame uitbreiding van 

de NA v o'. Dat is zeker niet het
zelfde alsdeNAvo-plannen zoals 
die nu bekend zijn. Ook het kabi
net wilde dus wel enig tegen
wicht bieden. De meningsver
schillen waren zeker overbrug
baar. Bovendien was een breed 
gedragen motie wellicht de steun 
in de rug geweest die het kabinet 
in het internationaal overleg 
nodig had gehad als ze metter
daad die behoedzaamheid wilde 
bepleiten. 

Het heeft niet zo mogen zijn. 
Het debat bleef oppervlakkig, de 
motie was onzorgvuldig en er was 
vooral oog voor de partijbelan
gen. De kans voor de PvdA om 
(samen met de v v o, nou en?) een 
bijdrage te leveren aan de Euro
pese veiligheid is niet benut. In de 
haast om de boodschapper te ont
hoofden is het kind met het bad
water weggegooid. Gaat partij
politiek tegenwoordig echt voor 
Europese veiligheidspolitiek? 

JULES DE WAART 

PvdA-Kamerlid (tevens lid van de 
NAvo-Assemblee) van 198 I tot 
1986 
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