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REDE VAN HANS VAN MIERLO, UITGESPROKEN OP DE S.W.B. STUDIEDAG 

"VREDE EN VEILIGHEID" OP 10 MEI 1980 TE AMSTERDAM. 

Hans van Mierlo hield deze redevoering op 10 mei 1980. Bij de publicatie 

nu deelt hij het volgende mede: 

1. Het doel van de redevoering was niet om antwoord te geven op de vraag of 
er wel of niet en zo ja hoeveel Pershings en Tomahawks moeten worden ge

plaatst. Het doel was een ander licht te werpen op de betekenis van het 
bestaan van het kernwapen in onze cultuur en op de levensgevaarlijke 

kanten die er mijns inziens zitten aan de manier waarop door politici en 
publieke opinie over het kernwapen wordt gepraat. 

2. Het belangrijke vraagstuk van de prolif~ratie kwam 's middags in de dis

cussie ter sprake. 

3. De gedachten over een herziening van het NATO-verdrag en een nieuwe rol 

voor de West-Europese landen daarbinnen ten opzichte van Oost Europa heb 
ik nader uitgewerkt in een redevoering op het jaarcongres van de Europese 

Beweging op zaterdag 18 oktober j. 1. 
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REDE van HANS VAN MIERLO 
gehouden op de studiedag VREDE EN VEILIGHEID 

op 10 mei 1980 te Amsterdam. 

Symbolisch gezien is het een mooie dag om je bezig te houden met defensie

problemen, nu het vandaag precies 40 jaar geleden is dat Duitsland- zoals 
Hein Donner het ooit heeft uitgedrukt - besloot Nederland weer IN de wereld
geschiedenis te betrekken. Vijf jaar later had Europa z'n zoveelste periodieke 

uitbarsting van zelfvernietigingsdrift achter de rug. De roes van de over
winning op het kwaad gaf ons de kracht om te beginnen aan het Sisyphus-werk 

van puinruimen en herrijzen. Met voor ogen het beeld van de verschrikking, 
die achter ons lag en vis à vis met de verwoesting voor ons, zeiden we 
vastbesloten, zoals na iedere oorlog, "DIT NOOIT MEER~" 

En toen viel de atoombom. De vreugde over het definitieve einde van de 

wereldoorlog maakte geleidelijk plaats voor verbijstering over het monster 

dat we hadden voortgebracht. Ik zeg: ~~· omdat de splijting van het atoom 
en zijn vernietigingsaanwending de onontkoombare sequens waren van een 
manier van denken, handelen en zijn; kortom van een cultuur, waaraan wij 
allen deel hadden, deel hebben en deelnemen. Een cultuur, die dan ook niet 

voor niets zijn grondslag had gevonden enige honderden jaren voor Christus 
ten tijde van Plato, in een splijting zo fundamenteel, maar tegelijk ook zo 
verborgen, dat zij pas echt goed zichtbaar is geworden in de flits van 

Hirosjima: de splitsing van het bestaande in materie en geest, met als 
eerste kettingreactie, de splitsing in ziel en lichaam, goed en kwaad, 
hemel en hel, God en duivel. Kortom "The Big Split'', zoals Aldous Huxley 
het genoemd heeft. In die splitsing verankerde zich het Christendom, dat 

daar een godsdienst en een kerk op bouwde. Lichaam en ziel kregen een 
verschillende bestemming en binnen die desintegratie ontstonden: de moraal, 
de rechtsorde, het gezag, de bezitsverhoudingen, kortom het grondpatroon 
van onze cultuur. De geschiedenis van die cultuur vertoont de repeterende 

karakteristiek van het oproepen van krachten, die we niet baas kunnen, en 
het bedenken van idee~n, waaraan je in de praktijk voornamelijk dood blijkt 
te kunnen gaan. De menselijke geest, ontkoppeld van zijn natuurlijke com

ponent, draaide langzaam dol en overschrad de maximum-snelheid in 1945. 
Ik bedoel maar: de atoombom is wel uit de lucht komen vallen, maar de uit

vinding en het besluit tot gebruik ervan NIET. 
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De atoombom, dat zijn wij zelf. Wie erover spreekt moet weten, dat hij over 

zichzelf spreekt, of, zoals Andreas Burnier het zou zeggen: moet weten dat ZIJ 

over haarzelf spreekt, over haar geschiedenis, over de krachten, die haar 

drijven, over alles wat zij is. En niet, zoals meestal gebeurt, als iets dat 

buiten ons is en ons alleen maar bedreigt als een deraillement in de geschie

denis, een misstap, die ongedaan moet worden gemaakt en dan kunnen we weer 

doorgaan. Dat is gevaarlijk en onwijs. 

Vaak wordt pas aan het einde van een lange weg het verkeerde uitgangspunt 

zichtbaar. Over die weg en het uitgangspunt zouden wij het eigenlijk moeten 

hebben. Maar daarvoor is behalve de wil ook de tijd nodig - veel tijd. 

En juist om die te krijgen, moeten we het over de eindfase van NU hebben. 

Want toen in 1945 die bom viel, gingen we definitief een nieuwe fase in. 

De mensheid nam voor goed intrek in een gekkenhuis, een kernwapem1ereld vol 

"madness" innerlijke inconsistenties en tegenstellingen. Een gekkenhuis, 

waarin we met de grootst mogelijke omzichtigheid met elkaar moeten omspringen, 

omdat het aan de rand van een afgrond staat. Het is dàt soort omzichtigheid, 
dat je er ook toe brengt - wanneer je het tenminste weet - een slaapwandelaar, 

die door de dakgoot loopt niet bij zijn naam te noemen, want dan valt hij. 

Het kernwapen is door zijn aard een onwezenlijk onderwerp- zelfs om over 

na te denken. Het vraagt voortdurend om het onmogelijke: door zijn monster

achtigheid en het definitieve karakter overstijgt het de grenzen van onze 

fantasie: Het onvoorstelbare van een kernoorlog moeten wij ons voorstellen. 

Het onbespreekbare bespreken. En juist als je probeert tot een zo nuchter 

mogelijke analyse te komen, stuit je op dat onvoorstelbare, en op die inner

lijke inconsistenties. Na een paar zinnen overvalt je de schaamte, de weerzin, 

de onmacht en je denkt: waar ben ik mee bezio ? In de politieke 

discussie is het onderwerp een ramp. Zeker in een klein land als het onze, 

precies gelegen tussen de twee grote atoommachten, in het potentiële strijd

toneel, en overgeleverd aan een toeval, dat door anderen wordt geregisseerd. 

In het besef, dat de wezenlijke daadkracht om er iets aan te doen ons ont

breekt, zijn we grotendeels veroordeeld tot het woord. En koortsachtig zoeken 

we naar die paar daden, die binnen ons bereik liggen en die ons samen met 

dat woord tenminste het gevoel geven~ dat we een constructieve bijdrage 

leveren en er iets aan doen. Of dat werkelijk ook zo is, is een vraag, die 

we moeten bespreken, maar zeker is, dat die grote woorden en kleine daden 

samen ons helpen leven met die angst, die schaamte en die onmacht. En dat 

laatste is op zijn minst begrijpelijk, ook nodig op zichzelf, maar tegelijk 

niet zonder gevaar. 
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En zo hebben \'ie dan al bijna een decennium kabinetten van links en rechts, 
die tot uitgangspunt van hun beleid hebben gemaakt: de terugdringing van 
de rol van de kernwapens. U zult die zin nog een paar keer tegenkomen. 
En zo kan iedere motie van de KAMER van Regeringszijde of van de kant van 
de oppositie beginnen met de sacrale woorden: 

In het kader van het beleid, dat gericht is op de rol van de kernwapens,en dan 
kan daar van alles op volgen. Op de relevantie van die tekst wil ik dadelijk 
nog terugkomen. 
In de categorie daden binnen ons bereik komen periodiek terug: het geleidelijk 
afstoten van kerntaken voor Nederland; het radicaal verwijderen van kernwapens 
uit Nederland; het ijveren voor het uitspreken van de NO FIRST USE verklaringen 

van het Westen, de niet-invoering van de neutronenbom en on 1 angs het wei geren van 
de Pershing I! en de Tomahawk in antwoord op de SS 20o Een grondgedachte, die 
daarbij steevast een rol speelt, hetzij als werkelijke overtuiging, hetzij als 
rationalisatie van iets anders, is de optimistisch idealiserende presumptie, 
dat als we zo'n daad stellen, andere bondgenoten en daarna de tegenpartij 
zullen volgen. Vaak ook wordt de argumentatie gevonden in de ETHIEK. 
Bij het tot stand komen van het progressieve re9eer-akkoord KEERPUNT ging het 
bijvoorbeeld om de NO FIRST USE-verklaring, de verklaring dus om niet als 
eerste kernwapens te gebruiken bij een gewapend conflict, die daarin op last 
van de PvdA en de PPR moest worden opgenomen. Ik was daar toen om verschillende 
redenen niet vöör en wees er aan de hand van· een redenering op, dat waar
schijnlijk of mogelijk de keus op het uitbreken van een gewapend conflict er 
iets door verhoogd zou worden in plaats van verlaagd. Van de zijde van de PPR 
werd toen gezegd: Dat is mogelijk, maar zelfs als dat zo is, moeten we het 
toch doen, want het dreigen met kernwapens is ethisch onjuist. Ik was verbijsterd 
en zei, dat in de Europese geschiedenis miljoenen mensen in naam van dat soort 
ethiek een gewelddadige dood waren gestorven. Welnu, die slag om wel of niet 
opnemen van die zin verloor ik grotendeels, maar daar gaat het nu niet om, 
evenmin als het gaat om de voor en tegens van de NO FIRST USE, maar die 
redenering, die blijft angstig nahangen. En die redenering - die plaats van de 
ethiek- die ~teen beetje overal. Niet dat ik de ethiek zou willen verwijderen 
uit ons denken over VREDE en VEILIGHEID. Integendeel, want hoe ethisch is het 
eigenlijk om de zuiverheid van de ethiek als belang te verheffen boven het belang 
van de opdracht tot het tot iedere·prijs voorkomen van oorlog? Van iedere oorlog 
in principe, maar zeker van een oorlog tussen de twee supermachten. Er is en 
blijft een spanning tussen de ethiek van het kernwapen en de ethiek van de 
oorlog. De mensheid staat aan de rand van de afgrond met een atoomboom in de 
hand. Dat is de apocalyps. Die ataombom is er. Ethisch of niet, ~ kunnen h~ 
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niet wegmaken, niet onschadelijk maken, althans voorlopig niet. Het verleide
lijkste en ook het gevaarlijkste wat we kunnen doen, is hem wegredeneren. 
En het-enige dat ons mijns inziens ermee te doen staat, is het bestaan van 
die bom te erkennen en de moed opbrengen om gedurende lange tijd in die levens
gevaarlijke situatie te ·verk.eren aan de rand van die afgrond, en dan daar de 
kleine kans te grijpen die er is om het schrikbeeld van een kernoorlog een pre
ventieve functie te geven en daarmee te pogen de oorlog als structureel gegeYen 
in de geschiedenis van de mensheid uit te bannen. 

Want het kernwapen bedreigt wel de mensheid met totale vernietiging, maar ik 
waag de stelling,dat het totaal onjuist is om te zeggen dat het de kernbom zelf 
is die de vrede bedreigt. De vrede wordt bedreigd op die manier, waarop ze 
altijd in gevaar is gebracht: door ideologische en belangentegenstellingen, 
door de opvatting dat geweld mag worden gebruikt om recht of gelijk te krijgen, 
door achterdocht en vooral door de conventionele wapens, dat vervloekte mis
leidende woord "conventioneel" dat bij de gratie van het bestaan van een nog 
erger kwaad de gruwel mag maskeren van zijn echte betekenis. De ironie van het 
lot, of misschien wel van de logica, wil dat het meest direct gevaarlijke en 
vrede bedreigende aspect van het bestaan van kernwapens precies ligt in de 
conventionele bewapening. Immers, onder de traumatiserende vlag van de nucleaire 
deterrent heeft zich sinds de tweede wereldoolog een gigantische conventionele 
bewapening ontwikkeld. De flits van Hirosjima is op ons netvlies gebleven, zodat 
we niet meer zagen wat zich in een zwakker licht afspeelde. Of liever, we zagen 
het wel, maar politici en pu~lieke opnie gingen in de emotionele beleving aan 
dit feit grotendeels voorbij. Onze emoties lagen bij het kernwapen en alles 
wat geen kernwapen was, was niet apocalyps, was menselijker en minder erg. 
En in dat klimaat is de situatie van nu kunnen ontstaan, dat alleen al in Europa 
een conventionele bewapening tegenovèr elkaar staat, die het meer dan twintig
voudige vertegenwoordigt van wat in de tweede wereldoorlog operationeel was. 
Toepassing van deze vernietigingskracht in een puur conventionele oorlog zou 
van Europa een puinhoop maken, die zich van de nucleaire slechts onderscheidt 
door de bloemen die erop kunnen groeien. Wat is er over van dit "NOOIT MEER" 
uit 1945? In de publieke discussie is het besef van de absolute misdadigheid 
en mensonwaardigheid van zo'n oorlog "as such" verbleekt bij het schrikbeeld 
van de nucleaire oorlog. Maar als misdadig pas echt misdadig wordt als het 
super-misdadig is, dan komt er gevaarlijk eelt op de ziel. 
Tegen deze achtergrond waag ik me aan de volgende uitspraak: De geschiedenis 
van Europa, van de Westerse cultuur en van de zgn. beschaafde mensheid geeft 
een grote mate van houvast voor de stelling dat, indien het nucleaire sch!·ik
beeld niet dominant zou zijn geweest, reeds lang een wereldoorlog zou zijn 
uitgebroken in Europa, dan wel een regionale oorlog elders in de wereld uit-
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gegroeid zou zijn te+ :.·er: wereldoorlog. Zoiets is nooit te bewijzen, maar het 
houvast hiervoo1· ligt in de traditionele oorlogsreeks van de Europese geschie
denis, waaraan als versterkende argumenten nu moeten worden toegevoegd, dat 
in de eerste plaats waarschijnlijk nog nooit in onze geschiedenis twee zo 
hoog opgeladen conventionele bewapeningspotentiëlen tegenover elkaar hebben 
gestaan, die wel tot ontlading zouden moeten komen , als nu; in de tweede plaats 
hebben nog nooit in de geschiedenis, behalve wellicht in de strijd tegen de 
Moslim, zulke voorshands onverzoenbare ideolO]ieën, mensen en maatschappij-op
vattingen tegenover elkaar gestaan als nu tussen het Oostblok en het Westen. 

Deze omstandigheden te samen doen vermoeden, dat incidenten als Berlijn, 
Hongarije, Chechoslowakije, Cuba of soortgelijke- want wellicht waren er 
dan juist andere geweest - zonder de nucleaire dreiging tot een wereldoorlog 
zouden hebben geleid. 
Voor de rest van de wereld gaat die stelling ook op. Korea, Vietnam, Iran 
en Afghanistan zouden mogelijk tot waarschijnlijk tot een wereld~orlog 
hebben geleid als het nucleaire schrikbeeld niet dominant was geweest. 
Maar vooral in dit deel van de wereld geldt, dat de stelling die ik dus net 

noemde en die neerkomt op: Goed dat er een kernwapen is, daardoor kwam er 
geen wereldoorlog,dat deze stelling in hetanck:!re reel van de we-eldeen grLMelijke 

keerzijde heeft die net zo waar is en die luidt: Slecht dat er een kernwapen 
is, want de Amerikanen konden zich Vietnam permitteren en de Russen Afghanistan 
omdat de dreiging van een nucleaire oorlog de tegenstander zou weerhouden 
van een adeqtaat antwoord in een directe confrontatie. 

·Beide stellingen - hoewel contrair in àordeel - en dat is karakteristiek 
voor het gekkenhuis waarin we zitten, zijn over de hele wereld waar, maar 
het ziet er naar uit, dat de rekening voor de eerste stelling, die vooral in 
Europa geldt, voortdurend bloedig en conventioneel betaald moet worden met de 
tweede stelling, die vooral in de derde wereld zal blijven opgaan. Dit geeft 
aanleiding tot een mogelijke conclusie, die ik straks zal noemen. 
Terug naar Europa, waar de rol van het-kernwapen moet worden teruggedrongen 
volgens de gangbare mening van links en· rechts. Voor het gemak ga ik er even 
van uit, dat met die zin echt iets bedoeld wordt en dat een ieder het erover 
eens is wat. Beide veronderstellingen zijn waarschijnlijk onjuist. Maar ik 
wil proberen aan te tonen, dat voorzover er iets mee bedoeld kan zijn, dat 
waarschijnlijk niet kan en zelfs dat het de vraag is, of het wel gewenst is. 
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Om duidelijk te mJken wat ik bedoel, wil ik me, en ik ben me ervan bewust, 

dat ik dan enigszins chargeer - een situatie voorstellen, die op zichzelf 

ondenkbaar is, maar waar menigeen in ons land van dromen zou. De Amerikaenen 

en de Russen zouden op een goede dag - voor mijn part op grond van een 

ethisch reveil - alle nucleaire installaties ontmantelen. Alleen dat. 

De rest zou blijven wat het was. Velen zouden opgelucht ademhalen. Maar mij 

zou de angst om het hart slaan. Het lijkt me bijna zeker, dat we m·et de 

geldende spanningen en conventionele potentialen binnen drie jaar deze moordende 

en alles vernietigende conventionele wereldoorlog zouden hebben. Dat is op 

zichzelf al genoeg, maar het ergste is nog dit, en daarin zit volgens mij de 

kern van het probleem van het bestaan van het kernwapen: De mensheid kan niet 

vergeten wat ziJ heeft uitgevonden. Dat betekent dat in zo'n situatie beide 

partijen vanaf het uitbreken van die oorlog koortsachtig aan het werk zullen 

gaan met de blauwdrukken uit de brandkast, of desnoods uit het hoofd om zo 

snel mogelijk die bom weer achter de hand te hebben en DIE bom zal ZEKER 

worden gegooid. 

H~t praktische resultaat van de verwezenlijking van het nucleaire racifisme in 

de huidige omstandigheden is dus dit: de preventieve werking van de atoombom 

valt weg- de conventionele oorlog breekt uit- de atoombom valt zeker. 

Dit scenario geldt niet alleen voor de zgn. gewilde oorlog, die door NATD-

of Warschau-pact bewust wordt beraamd en begonnen - die ik bovendien de minst 

waarschijnlijke van de denkbare oorlogen acht- en zeker bij een conventioneel 

evenwicht- maar ook voor de veel voor de hand liggender ongewilde uorlog, 

die uitbreekt omdat een conflict uit de hand loopt of middels een pre-emptive 

attack op grond van een misplaatst wantrouwen in andermans bedoelingen. 

Maar, zoals ik al zei, dit voorbeeld geldt een bedachte situatie, die zich -

wat mij betreft god zij dank-niet zal voordoen, - waarin de nucleaire 

preventie nul is en zelfs dan nog het kernwapen blijkt te bestaan. 

Maar die kern van de zaak, die ik noemde: namelijk dat we niet vergeten 

kunnen wat we hebben uitgevonden, die is aan de orde in alle denkbare 

situaties tussen de genoemde - en de huidige - in. In al die omstandigheden 

speelt de relatie tussen de nucleaire - en de oorlogsdrempel een hoofdrol. 

Vanuit de nucleaire preventie gezien, zal een hoge nucleaire drempel samengaan 

met een lage oorlogsdrempel en omgekeerd. Echter, die relatie is hoogst 

waarschijnlijk niet een omgekeerd evenredige constante. 
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In mijn opvatting over je enige rol diE het kernwapen kan en moet spelen: 

namelijk de preventieve, is het logisch dat gekozen wordt voor een zo hoog mo

gelijke oorlogsdrempel met een relatief lage atoomdrempel, zij het dat wel een 

incident of schermutseling moet kunnen plaatshebben zonder de onmiddellijke 

dreiging van nucleair ingrijpen. Bij de discussie over· de neutronenbom was ik om 

politieke redenen niet voor invoering op dat moment, maar het oven'legende hoofd

argument in Nederland, dat het de nucleaire drempel verlaagde en dus niet paste 

in het beleid van het terugdringen van de rol van de kernwapens, vond 1k onzin 

en eerder een pré. Samenvattend denk ik, dat de aard van het kernwapen het werke

lijke terugdringen van zijn rol in de praktijk zeer moeilijk maakt, d.w.z. in 

de Dost-West verhouding. De rol van het kernwapen ligt vooral in het feit, 

dat het is uitgevonden en niet in de kwantiteit waarin het voorradig is. Als 

zodanig zal het per definitie altijd een hoofdrol zijn. 
Het uitspreken van de "No First Use" is geen teruqdrinqen van de rol van het 

kernwapen. Het is hooguit een niet ongevaarlijk maskeren van de rol op basis 

van een overeenkomst, die juist zijn geloofwaardigheid verliest op het moment, 

dat die overeenkomst in werking treedt; namelijk als de oorlog is uitgebroken. 

Het verwijderen van kernwapens uit Nederland is geen terugdringen van de rol 

van kernwapens, maar het verplaatsen daarvan. Het enige, dat theoretisch 

teruggedrongen zou kunnen worden, dat is de preventieve rol, waardoor de kans 

op oorlog wordt vergroot, en daardoor de kans dat het wapen ook echt wordt 

gebruikt, hetgeen langs een omweg dus neerkomt op vergroting van de rol. Het 

enige voordeel dat ik kan zien in het voortdurend hanteren van deze zinsnede 

is, dat het iedere keer het gevaar van een nucleaire oorlog benadrukt, hetgeen 

het schrikbeeld in stand houdt en daardoor de ~reventieve functie van het 

kernwapen effectiever wordt, hetgeen dus eerder rolvergrotend is. Maar 

daarmee correspondeert dan weer het binnenlandse nadeel, dat de pretentie 

van zo'n zin bij de angstige burgers verwachtingen ooroept, die men zichtbaar 

wil zien worden. Door die verbale belijdenis worden bewegingen op gang gebracht. 

die in toenemende mate om daden vragen, die in een verantwoord beleid n1et waar 

te maken zijn. Het ernstigste bezwaar dat ik echter voel ten aanzien van de 

pretentie om de rol van het kernwapen terug te dringen, is de extra opwaartse 

druk die het geeft aan de conventionele bewapening. Het verkrijgen van conven

tioneel evem1icht zou een hogere atoomdrempel (lees: lagere oorlogsdrempel) 

rechtvaardigen. Dat is in toenemende mate de redenering, die je hoort. 

En als er iets zou moeten worden teruggedrongen, dan is het dat. Dan is het 

die krankzinnige bewapeningsindustrie, die bedoeld is en gerechtvaardigd wordt 

als een functionele hoeksteen voor defensie en in werkelijkheid een structur~ 1 è 

hoeksteen is voor een communistische en kapitalistische economie. Die voor 

haar instandhouding en de werkgelegenheid Europa, maar vooral de derde wereld, 
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volstoptmet wapens die een onmiddelijke bedreiging kunnen vormen voor de plaat

selijke vrede en voor de wereldvrede, daar waar de regie van het kernwapen 

niet werkt. 

Als ik mijn kritiek uitspreek over de relevantie van de terugdringing van de rol 

van de kernwapens, dan mag daaruit geenszins worden afgeleid, dat ik akkoorden 

met de SU over beperking van de kernwapens van minder belang zou acbten of 

zelfs minder gewenst. Het tegendeel is het geval. De SALT-verdragen zijn 

de grootste betekenis. Niet omdat zij de rol van de kernwapens terugdringen, 

want dat doen zij niet. Zij bevestigen die rol eerder. Daarin bevestigen zij 

ook het gemeenschappelijk belang, dat beide supermachten hebben bij de instand-

houding van het nucleaire schrikbeeld. Het niet ondertekenen van SALT-IJ tast 

de gemeenschappelijkheid van dat belang aan, suggereert afzonderlijke belangen 

en dat is politiek gevaarlijk. Evenals MFBR op het conventionele vlak geven de 

SALT-verdragen de gelegenheid om aan tafel te zitten en pratend over de capabil

ities iets te laten zien van de intentions Onderhandelingen over wapenverminde

ringen zijn op alle niveaus en onder alle omstandigheden bij uitstek de 

~iddelen om iets terug te drin9en van de oorzaken van oorlog, zoals ik er 

een paar 9enoemd heb. Het ware te wensen dat ons buitenlands beleid haar 

prioriteit daarop zou richten en dan met meer vindingrijkheid, creativiteit 

en vastbeslotenheid dan thans ten toon wordt gespreid. In het kader van de 

politieke opstelling heeft de NATO t.a.v. de Pershing IJ en de Tomahawk 

een slecht besluit genomen. Door Nederland is een slecht en krakkemikkig 

en een enigszins ridicuul beleid gevoerd. Vooral in het jaar dat aan het 

uiteindelijke besluit voorafging, zijn mogelijkheden niet uitgebuit, met name 

door Nederland, om tot een besluit te komen dat een veel constructievere 

uitgangspositie voor onderhandelingen met de S.U. mogelijk zou hebben gemaakt. 

De publieke discussie, waaronder het rapport van de ADA, waar ik deel van 

uitmaak, kwam als mosterd na de maaltijd. En in de vertoning nam het Parlement, 

ik mag wel zeggen een evenredig deel. Ik kan niet verzwijgen, dat ik weinig 

instemming kan voelen met de houding van regerings- en oppositiepartijen, de 

eigen partij incluis. Evenwel, behalve niet onaanzienlijk prestigeverlies 

voor Nederland, is nog niet alles verloren. Er zijn duidelijke aanwijzingen, 

dat Schmidt in de laatste vier maanden genunanceerder is gaan denken over 

dit onderwerp. Hij praat over mogelijke opschorting van plaatsing teneinde 

een directe onderhandeling met de S. u·. over de SS 20 en de Pershing I I en de 

Tomahawk mogelijk te maken. Als dat doorzet liggen er kansen voor een verbete

ring van het politieke klimaat en ook kansen voor Nederland om daarin een con

structieve rol te spelen.l1aar daarvoor is het gewenst dat de progressieve partijen 
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in de aanloop naar de verkiezingen van het volgend jaar, het gat niet dicht 

timmeren door een zodanig definitief standpunt in te nemen, dat zulk een onder

handelingspositie onmogelijk wordt. Bij het NATO-besluit ovef het Westers 
antwoord op de SS20 was een ernstig probleem aan de orde, dat ei.genlijk al 
lang bestaat en het functioneren raakt van het kernwapen binnen de Vlesterse 
verdediging. Het betreft de vraag naar de werkelijke betekenis van het Ameri
kaanse nucleaire commitment binnen de strategie van de flexible response. 
Die strategie is ontwikkeld in het midden van de 60er jaren, toen zowel de SU 

als de VSover een first en second strike capability beschikten,waarmee de 
massive retalliation als afschrikkingsmiddel in waarde had ingeboet in het ge
va 1 van gewapende confl i eten in Europa. Zo a 1 s bekend komt de fl ex i b 1 e response 

neer op de mogelijkheid van het inzetten van tactische nucleaire wapens in 

principe op ieder moment van een gewapend conventioneel conflict. De bedoeling 
ervan was niet om de Amerikaanse deterrent overbodig te maken. Integendeel. 
De bedoeling was om die deterrent als afschrikkingsmiddel weer effectief te 
maken door haar middels die tactische nucleaire wapens weer te koppelen aan 
een gewapend conflict in Europa. In deze omstandigheid zit een ingebouwde in
consistentie. Als een ongeloofwaardige deterrent.weer geloof~1aprdig wordt door 

het functioneren van de flexible response, zal die flexible response die op 
haar beurt weer functioneert bij de gratie van de deterrent, dan in werking 

worden gesteld? 
De twijfel aan de werkelijke betekenis van het Amerikaanse nucleaire commit
ment is geen Europese paranoia .• Zij wordt in het 1 even gehouden door de inner
lijke tegenstelling, die eigen is aan de- flexible response. Zij wordt ook als 

valabel erkend door Amerikaanse deskundigen. Reeds zeer lang al. In 1968 was 
ik in de Verenigde Staten op een oriëntatiereis. Ik bezocht de toenmalige 
hoogleraar aan Harvard, de heer Kissinger, en legde hem mijn twijfels voor 
ten aanzien van de flexible response. Kissinger deelde die in onthutsende mate. 
Enige jaren daarvoor had de toenmalige minister van Defensie, McNamara becij

ferd, dat een first or second strike aan· de Amerikanen~ 80 miljoen mensenle

vens zou kosten. Kissinger:"Als U Amerikaans president was en U wist dit, zou 
U dan op de knop drukken voor een conflict in West-Berlijn?" Kissi~ger was ei
genlijk een gaullist. Vervolgens ging ik naar Washington, waar ik met politici 

en ambtenaren van het Witte Huis en State Department, o.a. sprak over Kissingers 
opvattingen. Daarna reisde ik door andere delen van de V.S. om tenslotte weer 
in New York te eindigen. Inmiddels was Kissinger als adviseur van Rockefeller 

in de primaries terecht gekomen, waarin Rockefeller runde tegen Nixon. Van 
wetenschapsman was hij ineens potentieel staatsman in het Witte Huis geworden. 
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Er lag een briefje in mlJn hotelkamer. Of ik maar met èe gr0o~ste spoed Kissi nr:Jer 
wilde bellen op Rockefeller Centre. Daar ontving hij mij de volgenr1P dag. Hij 

had uit Washington gehoord wat ik daar over hem verteld had. Dan had ik hem 
toch een beetje verkeerd begrepen. Kijk, wetenschappelijkkon je natuurlijk best 

wat twijfels hebben, maar politiek moest toch duidelijk zijn dat de VS rotsvast 
waren verbonden met Europa en onmiddellijk op die knop zouden drukken. De be
kende ironische glimlach begeleidde de tekst. Ik knikte en zei dat ik zijn pro
bleem begreep en dat ik het in Washington zou overbrengen. Wat nu veelzeggend 
is, dat is dat Kissinger vorig jaar deze vertoning in omgekeerde volgorde heeft 
herhaald. Hij liet in Brussel twijfels doorschemeren aan het nucleair commit

ment en voegde daaraan toe dat je zoiets als staatsman natuurlijk nooit zei, 
m.a.w. de theoreticus komt na twaalf jaar weer opnieuw met zijn theorie, maar 
nadat hij in de keuken heeft gekeken en nu kan weten of die theorie ook klopt. 

De Pershing I! en de Tomahawk hebben beide zowel aspecten van de deterrent als 
van de tactische nucleaire gevechtswapens~ Omdat de twijfels omtrent dat Ame
rikaanse Commitment voortbestonden was dus bij het besluit daarover de centrale 
vraag of zij juist meer of minder koppelend zouden werken ten aanzien van de 
Amerikaanse afschrikking. Het meest waarschijnlijke lijkt me dat een beperkt 

aantal koppelend en een groot aantal wellicht ontkoppelend werkt. Welnu, vol
gens gezaghebbende insiders zou een nieuwe koers van Schmidt direct met dit 
probleem samenhangen. En daarmee. kom ik op het laatste punt, alvorens nog een 

paar conclusies samen te vatten. 

In het laatste halfjaar zijn niet alleen de politieke spanningen tussen Oost 

en West sterk toegenomen, maar ook die bï'nnen het bondgenootschap. Voor de 
internationale stabiliteit zijn op de langere duur de laatste waarschijnlijk 
ernstiger dan de eerste. Zijn een deel van de internationale spanningen moge

lijk meer van tijdelijke aard, die binnen het bondgenootschap zouden wel eens 
een structureler karakter kunnen hebben. Zij hebben bijna allen betrekking op 
een uit elkaar groeien van visie en belangen van enerzijds de VS en anderzijds 

de Europese -en vooral de continentale Europese- landen. Van de consultatie 
oinnen het bondgenootschap deugt nog steeds niets. Daardoor worden de ver
schillen die er zijn in wrijvingen omgezet. Maar die verschillen zijn endemisch. 
Ideologisch: de VS, met zijn pure kapitalisme, tegenover Europa met haar meng

vorm. Militair: de kernmacht enerzijds buiten schot, tegenover het potentiële 
slagveld anderzijds. En evenzo: politiek, historisch economisch (voor B.R.D. 
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en dus voor ons 1 i ggen deze be 1 angen hee 1 anders dan voor de VS ;er liggen verschi 1 -

lende belangeninzake de vei 1 i ghei d; ook 1 i ggen er verschillende belangen in het 
Midden Oosten voor Europa), kortom op allerlei gebieden manifesteren zich tegen
stellingen. De structuur van het bondgenootschap scheert in principe alle leden 
over één kam. Ze zijn in principe gelijkwaardig. Maar die formele gelijkwaar
digheid klopt niet met de werkelijkheid. \~ellicht het belangrijkste~verschil 
waardoor het bijna een karakterologisch probleem aan het worden is, is het 
verschil in staatsomvang: de VS zijn een superstaat; de bondgenoten niet. 
·In principe zit het Warschau-pact aan de andere kant precies zo in elkaar: het 
is een bondgenootschap tussen een superstaat en ge1~one staten, met dit verschil 
echter, dat het daar niet om een vrijwi I lig bondgenootschap gaat, maar om een 
alliantie, die voortdurend met militaire middelen wordt afgedwongen. Binnen 
de NATO zullen de verschillen, die alleen maar groter kunnen worden, moeten 
worden opgevangen, zij het binnen die vrijwilligheid van het bondgenootschap, 
binnen de solidariteit met de VS en binnen de solidariteit van de VS met ons, 
die steeds meer onder zware druk komt te staan. Juist waar zo'n solidariteit 
een functioneel gegeven is voor het functioneren van de nucleaire strategie. 
Met name voor de preventieve rol van het kernwapen, staat bij dit probleem 
aangaande het bondgenootschap de wereldvrede op het spel. 
Het zal van essentiële betekenis zijn dat de solidariteit tussen de VS en 
Europa bewaard blijft en tegelijkertijd ruimte wordt geschapen voor het spelen 
van een andere rol door de Europese landen op het politieke en militaire vlak. 
Te vrezen valt dat wanneer die ruimte niet geschapen wordt, Amerika en Europa 

van elkaar zullen weggroeien, hetgeen onvoorstelbare gevolgen zou hebben voor 
de internationale verhoudingen. 
Bij de oprichting van de NATO werd gekozen voor een structuur op basis van 
een individueel lidmaatschap van de staten. Niet Dekazen werd voor een even
eens voorhanden zijnde conceptie van de heer Kennan, die gebaseerd was op 
de gedachte van twee pijlers, t.w. een Europese-en een Amerikaanse-,dus twee 
leden in plaats van vijf. Als kamerlid heb ik een acht jaar geleden reeds voor 
bestudering van deze gedachte gepleit en in 1976 heeft Nederland de NATO
assemblée een resolutie aanvaard, die door Nederland was ingediend en 
waarin de Secretaris-Generaal van de NATO werd gevraagd ter bestudering van 
dit plan in overleg te treden met de regeringen van de lid-staten. Verder is 
hieromtrent nooit meer iets vernomen. De laatste tijd klinken echter steeds 
meer geluiden in dezelfde richting. Volgens berichten deze week, zou een 
opinie onderzoek in West-Duitsland hebben uitgewezen, dat een flinke meerder
heid in dat land behoefte heeft aan een wat onafhankelijker politieke koers 
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van de Europese landen in het bondgenootschap. 
Juist daarom, omdat dit soort dingen spelen, heb ik het gevoel dat we op dit 
punt veel alerter moeten zijn dan we tot op heden geweest zijn. We houden ons 
bezig met de problematiek van alle dag; we houden ons hart vast voor het feit 
dat mogelijk de koude oorlog weer in al zijn hevigheid losbarst en daarna 
de warme. De oorzaken daarvan echter, die op langere termijn pas kunnen worden 

opgelost, pakken wij nimmer aan. 
Ook naar mijn gevoel worden de argumenten voor zo'n wat onafhankelijker rol, 
voor een eigen rol, maar dan wel binnen het bondgenootschap, steeds sterker. 

Juist terwille van het behoud van de solidariteit tussen de VS en Europa zal 

die ruimte geschapen dienen te worden. 
Europa ligt tusser twee supermachten in als het potentiële strijdtoneel 
wanneer het tot een clash komt. In de controverse tussen twee supermachten 
verkeert Europa in de onduidelijke positie van het partij zijn met een super
macht zonder er zelf een te zijn. Waar de supermachten beiden beslissen over 

oorlog en vrede, is het van noodzake 1 ijk be 1 ang voor ons dat bei den zi eh zo 
gedragen dat de vrede daardoor gediend wordt. Niet alleen dus ons bondgenoot
schap, noch alléén onze bondgenoot,maar ook de S.U. Alleen al daardoor verkeren 
de Europese landen in een bijzondere positie, die om een bijzondere rol vraagt 

zonder dat er ook maar enigszins afbreuk wordt gedaan aan de loyaliteit 

tegenover de VS, die op het spel staat, evenals die van de VS tegenover ons. 
Doen we niets aan dit probleem dan dreigt dat het bondgenootschap verder ero

deert en verloren gaat. Er zou veel te zeggen zijn over dit onderwerp - je zou 
er zelfs een boek over kunnen schrijv~n -, over de haken en ogen die eraan 
vastzitten, bij voorbeeld over de verplichting van de Europese landen om daad

werkelijk tot een politieke en militaire eenheid te gaan komen; over de essen
tiële rol, die dat weer zal hebben voor de éénwording van Europa. Want één 
van de redenen waarom die éénwording zo ontzaglijk moeilijk verloopt is gelegen 
in het feit -ik zou bijna zeggen,het rampzalige feit- dat toen wij met de EEG 
begonnen, de defensie al was geregeld_in NATO-verband. En juist de defensie is 
bij iedere gemeenschapsvorming gebleken de belangrijkste impuls te zijn voor 
die gemeenschapsvorming. Een ander aspect zou zijn de mogelijkheid die in die 
conceptie aan Frankrijk geboden wordt om weer operationeel binnen de NATO te 
figureren. Er zitten veel kanten aan en ik vind dat ik me nu moet 

beperken tot het aangeven dat het buitengewoon nuttig zou zijn wanneer ons 
buitenlands beleid er zich op zou richten om -in elk geval ter vitalisering 
van het NATO-bondgenootschap- over te gaan tot de bestudering van de mogelijk

heid van een andere conceptie. 
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Tenslotte nog een paar korte samenvattingen en conclusies: 

le.Met het kernwapen heeft de mensheid voor het eerst in haar geschiedenis de 
apocalyps of het definitieve lot in eigen hand genomen. Zelfs al zouden wij 
willen, voorlopig kunnen wij ons niet bevrijden van de macht van die uitvin
ding. Dat zo zijnde en staande op de rand van de afgrond, zal de -enig denkbare 
redding blijken te liggen in het bewust aanwenden van de macht van dat wapen 
ter voorkoming van een oorlog waarin dat kernwapen gebruikt zou moeten worden. 
De uitbanning van de oorlog als fenomeen -de oorlog tegen de oorlog- wordt 
door het kernwapen noodzakelijk en misschien mogelijk tegelijk. 

2e.De prioriteit van ons buitenlands beleid zou in plaats van op het zogenaamde 
terugdringen van de rol van het kernwapen, beter gericht kunnen zijn op het 
terugdringen van de oorzaken van oorlog, waaronder begrepen de rol van de con
ventionele wapens en de rol van de steeds hoger oplopende potentiale van de 
conventionele bewapening, hierin begrepen het probleem van de internationale 
wapenindustrie. 

3e. Het is te verwachten dat in de nabije toekomst die spanningen tussen Oost en 
West, die in een geregisseerd evenwicht verkeren, steeds meer een uitweg zul
len zoeken in de derde wereld. Een Non-Interventie verdrag tussen de SU en 

de VS -geluiden daarover zijn reeds in de VS opgeklonken- zou als mogelijkheid 
gezien kunnen worden om dit soort afwenteling een halt toe te roepen. Ik ge
loof dat we dit zouden moeten bestuderen en eventueel propageren. 

4eoVerband houdend met het vorige zou opnieuw de mogelijkheid bestudeerd moeten 
worden om op veel grotere schaal de inzet van V.N.-vredesmachten mogelijk te 
maken. Nederland zou bij de inrichting van de defensie daarmee rekening moeten 
houden. Nog steeds onderscheidt onze defensie hoofd- en bijtaken. De hoofd-
taken liggen in de vervulling van de verplichtingen uit hoofde van het bond
genootschap en de territoriale verdediging. De V.N. is een bijtaak. Dit zou 
gerechtvaardigd kunnen worden door het minuscule optreden van de V.N.-vredes
machten, maar wanneer men iets verder kijkt, is te verwachten dat de V.N.-vredes
machten een ontzaglijk grote rol zouden kunnen gaan spelen -tevens een noodza
kelijke- in de toekomst. Ook nog om een andere reden. We zouden ons moeten 
beraden over de voordelen van een proces, waarbij geleidelijk meer landen 
steeds grotere delen van hun krijgsmacht als het ware ter beschikking stellen 
van zo'n V.N.-vredesmacht. 
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5e.De SALT-besprekingen moeten zo snel mogelijk worden voortgezet. Nieuwe initia
tieven moeten ontwikkeld worden binnen de MBFR met hoge prioriteit. Binnen de 

NATO moet naar openingen gezocht worden om alsnog effectief te onderhandelen 
over de 5520, de Pershing II en de Tomahawk raketten. 

6e.Er moeten nieuwe initiatieven genomen worden om alsnog tot een nauwere poli
tieke en militaire samenwerking te komen, vooral in Europa. 

7e .Corresponderend met het vorige moet die gedachte verder uitgebouwd worden. Met 
grote spoed zou binnen het bondgenootschap de vraag onderzocht moeten worden: 
Irr hoeverre is er aanleiding het bondgenootschap te herstructureren; mogelijk 
op basis van de reeds eerder genoemde "twee-pilaren"-constructie. 
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D'66L-vrede en veiligheid 

door: mr. Laurens Jan Brinkhorst 

Wij spreken vandaag over een onderwerp dat onze partij 

tot in haar diepste vezels raakt: vrede en veiligheid en 

hoe die te waarborgen. Dat moet ook zo zijn voor een partij 

die vernieuwingsgezind en progressief is, zich niet bij 

feiten wil neerleggen, maar daaraan nieuwe gestalte wil 

qeven. Dat was wat sommigen 14 jaar geleden bewoog om met 

D'66 te beginnen, dat is de taakstelling die gelukkig nu 

veel meer leden dan ooit tevoren nog steeds bezielt. Na 

14 jaar nationale politieke praktijk blijft dat nog steeds 

onze bestaansgrond. 

Kernwapens, een internationaal vraagstuk 

Waarom worstelen we met vrede en veiligheid nu meer dan ooit 

tevoren ? Omdat wij wereldwijd en in Europa geconfronteerd 

worden met een steeds verdergaande bewapening, die geldver

slindend is, die de ontwikkeling van de Derde Wereld afremt 

en die uiteindelijk een gevaar voor de mensheid betekent. 

Wij hebben het dan ook over kernwapens - letterlijk een 

·zaak van leven en dood -die een geheel extra dimensie toe

voegen. Daartegen bestaat protest. Terecht roepen kernwapens 

weerzin op, meer dan andere wapens, hoe verschrikkelijk ook 

die zijn. De politiek moet luisteren naar protest, moet 

open staan voor de emoties, maar moet nok een begaanbare weg 

bieden die niet alleen ons in Nederland, maar ook anderen in 

het buitenland overtuigt. 
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En daarmee kom ik meteen bij de extra complicatie die het 

denken over kernwapens met zich mee brengt. Want als wij 

spreken over kernwapens dan praten wij ook over buiten

landse politiek. 

Kernwapens zijn geen nationaal, maar een internationaal 

vraagstuk. Jan Vis schreef het koft geleden in de NRC van 

4 oktober 1980: buitenlandse politiek is wezenlijk anders 

dan binnenlandse politiek. Dat is zo omdat onze zeggenschap 

niet verder reikt dan onze eigen grenzen, omdat wij niet 

met meerderheid van stemmen democratisch kunnen beslissen, 

omdat de instrumenten van de buitenlandse politiek anders 

zijn dan van de nationale politiek. Die instrumenten zijn 

overreding, beïnvloeding, drukuitoefening in een wereld van 

souvereine staten zonder gemeenschappelijk gezag, ook machts

uitoefening. Het democratisch element komt in de wereld niet 

of nauwelijks tot zijn recht. En dat leidt tot een grote 

spanning ten aanzien van de d~elstellingen die je wilt ver

wezenlijken. 

Getuigen en overtuigen 

Het getuigen - het geven van een voorbeeld volgens eigen 

inzichten - is in internationaal verband onvoldoende. Men 

moet eerst als het ware in de huid van de ander kruipen om 

vanuit zijn situatie te bezien wat nodig en adequaat is. 

Landen hebben een verschillend veiligheidsbeeld, al naar 

gelang hun ligging en hun historische ervaring. Denkt U 

eens aan de situatie in Duitsland: de Bondsrepubliek ligt 

langs de breuklijn van Oost en West, daar bestaat de grootste 

kans om bij een eventueel uitbreken van een oorlog ook daad-
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werkelijk slagveld te worden, zij hebben de ervaringen van 

20 jaar muur en prikkeldraad. Als gevolg daarvan bestaat in 

de Bonrlsrepubliek het grootste belang bij ontspanningspoli

tiek, maar ook zal zij haar veiligheid niet spoedig in de 

waagschaal stellen. Het traumatiserend karakter van twee 

staten die één natie vormen mag ook 35 jaar nà de Tweede 

Wereldoorlog niet worden onderschat. Daarom is het begrijpe

lijk dat geluiden die dezer dagen uit de D.D.R. kwamen huiten

gewoon spanningverhogend werken, juist omdat zij het gevolg 

zijn van de liberalisatiepogingen in Polen. Het spreekt van

zelf dat deze wens tot afscherming zijdens de D.D.R. weer 

haar effecten heeft op de B.R.D. Voor ons in Nederland is het 

wat gemakkelijker om meer nadruk te leggen op ontspanning, 

omdat wij de fysieke bedrei9ing van de militaire aanwezig

heid niet direct ervaren. Maar daarmee is niet gezegd dat 

de Bondsrepubliek alleen een opvoeren van de bewapening wil. 

Zie talloze uitspraken van Herbert Wehner, Willy Brandt en 

ook Helmut Schmidt. Gelukkig is de oude coalitie opnieuw 

herkozen. 

Gezien onze nauwe verbondenheid met Duitsland moet een 

Nederlands veiligheidsbeleid dan ook rekening houden met 

de zorgen van de Bondsrepubliek. Alleen dan doen wij meer 

dan getuigen, dan kunnen wij ook werkelijk overtuigen. 

Het ergste wat Duitsland 70U ervaren is het gevoel er al

leen voor te staan. Een zuiver Nederlands eenzijdigheids

beleid zou dus averechts kunnen werken. Dat zou geen steun 

in de rug voor de ontspanningspolitiek zijn, maar een signaal 

dat de B.R.D. voor de verdediging uitsluitend op zichzelf 
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is aangewezen. Het zou met andere woorden de havikken in 

de kaart spelen. Ik acht zo'n situatie ook gevaarlijk omdat 

daardoor het klimaat voor een Europese kernmacht van de 

drie grote Europese landen zou worden bevorderd, iets wat 

achtereenvolgende Duitse regeringen steeds hebben afge

wezen. Indirect zouden we voor zo'n ontwikkeling mede

verantwoordelijk zijn. 

Veiligheid in een wereld van souvereine landen is dan ook 

een gecompliceerde zaak die zich niet voor zwart-wit uit

spraken leent. Het is een kwestie van geleidelijkheid, van 

evenwicht en van stabiliteit. Verschuivingen op ~~n plaats 

kunnen elders grote gevolgen hebben. 1e ml l itaire Oost

West verhouding in Europa heeft 30 jaar veiligheid gegeven, 

ondanks de steeds verder opgevoerde bewapening. Maar het is 

een labiel evenwicht en daarom moeten wi~ met alle kracht 

''ie wij hebben proberen het niveau van bewapeJJing terug 

te dringen. 

De Sovjet-inval in Afghanistan heeft niet direct de veilig

heid in Europa aangetast, maar heeft wel de wil van de 

Sovjet-Unie gedemonstreerd om machtspolitiek te bedrijven, 

zo nodig met militaire middelen haar wil door te zetten 

wa~r de risico's van vergelding gering worden geacht en 

d~t Aspect is relevant voor de Oost-West relaties in 

'· •n·opa. Ik spreek over cle noodzaak zekere evenwichtsver

t>o•Jd i.ng~n te bewaren: het blijft speculatief, maar zou die 

inval hebben plaats gehad zonder de re\olutionaire omwen-

t •linq in Iran, waardoor dat land haar rol van regionale 
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politieagent moest opgeven ? 

Met deze korte uitwijding heb ik alleen willen demon

streren dat men zich in de buitenl~ndse politiek moet 

hoeden voor absolute uitspraken: "eine Wissenschaftliche 

Wahrheit ist eine Irrtum von heute". 

Enkele uitgangspunten 

Waar gaat de discussie binnen 0'66 over ? Over de doel

stellingen van ons vrede en veiligheidsbeleid zijn wij 

het al eens: uiteindelijk gaat het er om een Europees 

veiligheidsstelsel tot stand te brengen met een kernwapen

vrij Europa, het opheffen van de beide machtsblokken, NAVO 

en Warschaupakt, en het bereiken van een zo laag mogelijk 

niveau van bewapening. De discussie kan dan ook niet gaan 

tussen havikken en duiven. Niemand wil meer bewapening. 

De discussie gaat - denk ik - wel tussen degenen die meer 

op een nationale lijn zitten en degenen die de interna

tionale dimensie van het veiligheidsvraagstuk benadrukken. 

Degenen die meer geloof hebben in een eenzijdige aanpak, 

en degenen die meer het accent leggen op de noodzaak te 

onderhandelen. 

Een aantal uitgangspunten mijnerzijds: Het ontwerppro

gramma van D'66 zegt terecht dat wij willen vasthouden 

aan het NAVO-lidmaatschap, vooral omdat de Nederlandse 

veiligheid "niet los kan worden gezien van die van de 

omringende landen" (1.1.), wij wensen "geen ontkoppeling 

tussen Amerika en Europa", omdat wij inzien dat zonder een 

b~·trokkenheid van Amerika geen veiligheid In West-Europa 
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kan bestaan in verband met de aanwezigheid van de andere 

supermacht, de Sovjet-Unie, in datzelfde Europa 

Na 150 jaar neutraliteitspolitiek hebben wij uit eigen 

wil een bondgenootschappelijke verdediging gekozen, maar 

zodra wij menen dat de NAVO als instrument van ons veilig

heidsbeleid zijn nut niet meer heeft, zouden wij kunnen 

uittreden. Ik zeg dat uitdrukkelijk, omdat bij sommigen 

de indruk bestaat dat er grenzen zijn aan datgene wat wij 

zelf kunnen doen, "omdat wij anders uit de NAVO zouden 

worden gegooid". Die argumentatie gaat langs de kern 

van de betekenis van ons lidmaatschap van de NAVO heen. 

Geen land zal ons ooit uit de NAVO gooien omdat het uit

eindelijk een bondgenootschap van souvereine landen is. 

Maar de vraag is veeleer hoe wij de verhouding zien tussen 

invloed op de anderen en de eigen verantwoordelijkheid. 

Ook dat is geen zwart-wit relatie. In het verleden hebben 

wij veel te veel de bondgenoten en met name de Verenigde 

Staten bij iedere stap op het punt van de bewapening 

blindelings gevolgd. Maar voor mij staat wel vast dat de 

bereidheid verantwoordelijkheid te dragen direct in relatie 

staat tot de mate waarin wij invloed kunnen uitoefenen. 

Juist als wij veranderingen binnen de NAVO tot stand willen 

brengen, moeten wij ook de bereidheid verantwoordelijkheid te 

dragen benadrukken. Alleen dan zijn wij ook binnen de NAVO 

een geloofwaardige onderhandelingspartner. 

Mijn tweede uitgangspunt is dat kernwapens helaas nog 

steeds een afschrikwekkende en oorlogsvoorkomende functie 

hebben. 
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' Die rol van de kernwapens kan nog niet worden gemist. 

Wij moeten daarvoor even in de geschiedenis terug gaan. Kern-

wapens zijn in de jaren vijftig ingevoerd in Europa als 

reactie op het gebrek aan conventioneel evenwicht, maar zij 

zijn nooit bedoeld om een oorlog "te winnen". In deze dis-

cussie lijkt het mij essentieel dat wij het er over eens 

zijn dat in beginsel op dit ogenblik die oorlogvoorkomende 

functie van kernwapens nog steeds bestaat. Dat heeft inter-

nationaal gevolgen voor hetgeen eenzijdig mogelijk en 

wenselijk is. 

Dat te constateren is echter wat anders dan dat wij ons 

bij iedere ontwikkeling van kernwapens moeten neerleggen. 

Er zijn drie grote gevaren verbonden aan de nucleaire 

strategie: 

- allereerst dat wij praten over bet gebruik van kern-

wapens alsof dat een werkelijke optie zou zijn; dàt 

praten leidt uiteindelijk tot een werkelijk gebruik; 

- in de tweede plaats: de technologische ontwikkeling 

waardoor het onderscheid tussen conventionele en 

nucleaire wapens dreigt te vervagen. Ik denk aan de 

mini-nukes en de neutronenbom, die tot een verlaging 

van de atoomdrempel leiden. Daarom moeten wij met alle 

kracht de ontwikkeling in de richting van "gevechtswapens'' 

tegen gaan en waar zij aanwezig zijn ze liefst door 

onderhandeling, maar desnoods eenzijdig verwijderen. 



- 8 -

Daarin zie ik ook de betekenis van de terugdringing van 

onze nucleaire taken van zes naar twee of drie, waarover 

het programma terecht een duidelijke uitspraak doet. 

Daarom ook heeft de fractie zich systematisch gekeerd 

tegen iedere gedachte van aanvaarding van de neutronen

bom. 

- Dat tweede gevaar leidt rechtstreeks tot het derde gevaar, 

namelijk het geloof dat kernwapens zouden kunnen worden 

gebruikt in wat verhullend wordt genoemd een "theater

oorlog" beperkt tot Europa. En daarmee zitten we dan 

meteen in rle vraag van de ontkoppeling van de Amerikaanse 

en de Europese veiligheid en rle verdere ontwikkeling van 

de zojuist aangekondigde Amerikaanse doctrine, de z.g. 

counter-vailing strategy. 

Die drie gevaren zijn reeel en moeten onder ogen worden 

gezien. Ik verwerp daarom ook volstrekt het op de oude

voet-doorgaan denken dat het huidige veiligheidsbeleid 

van het kabinet kenmerkt. Het kan en mag niet zo zijn 

dat wij ons eenvoudig weg neerleggen bij de nieuwe strate

gie, zoals de Amerikaanse reg~ring die thans heeft uitge

vaardigd en er verder het zwijgen toe doen. Daarover moet 

eeA publieke discussie worden gevoerd. 

Maar het volgende uitgangspunt is, dat een globaal even

wicht een voorwaarde is om tot reële ontwapeningsdoorbraken 

te komen. 
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Dat is niet hetzelfde als een absoluut evenwicht in 

mannetjes of tanks of kanonnen. Waar het om gaat is 

het belang bij beide partijen te vergroten om tot 

wapenbeheersing en vervolgens ontwapening te komen. 

Welk belang zou de Sovjet-Unie hebben om te ontwapenen, 

indien zij de zekerheid heeft dat er geen reactie op 

haar voortgezette bewapeningsspiraal komt ? 

Een relatieve achterstand is daarvoor niet dramatisch. 

Tenslotte is de NAVO een defensief bondgenootschap, maar 

wij mogen er de ogen niet voor sluiten dat er in de af

gelopen jaren verschuivingen in het krachtenveld zijn 

opgetreden. De Sovjet-Unie is relatief sterker dan voor

heen. Wij hoeven daar niet paniekerig over te doen, maar 

moeten wel nuchter constateren dat er in Europa in feite 

op conventioneel gebied reeds een duidelijke achterstand 

bestaat. Wij hebben steeds bepleit, de fractie heeft dat 

ook bepleit in december, dat wij vanaf een berekende 

achterstand signalen moeten geven voor onderhandelingen. 

Dat was ook de echte betekenis van de afwijzing van eerst 

moderniseren en dan onderhandelen. Maar dat is wat anders 

dan onvoorwaardelijk onder welke omstandigheden dan ook 

nee zeggen tegen enige modernisering, ongeacht datgene 

wat aan de zijde van de Sovjet-Unie is ontwikkeld. Het 

slagen van onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en 

de Sovjet-Unie wordt daardoor ook niet bevorderd. 

Feitelijke situatie 

Daarom ontkom ik niet aan een enkele opmerking over de 
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feitelijke situatie met betrekking tot kernwapens. Ik voel 

mij door kernwapens bedreigd, zowel door die van de zijde 

van de Sovjet-Unie als van de Verenigde Staten, en niet 

alleen door de wapens aan onze kant. Uiteindelijk qaat het 

niet om de enkele afweging van de kruisraketten en rle 

Pershing-II tegenover de SS-20 alleen, maar veeleer om de 

toename van het totale arsenaal. 

Volgens de dezer dagen verschenen studie van het Londense 

Institute of Strategie Studies bestaat op het. terrein van 

de middellange-afstandswapens in Europa een overall voordeel 

van het Warschaupakt in koppen die daadwerkelijk op het 

doel aankomen van ongeveer 3,1 : l. Indien men de Poseidon, 

het strategische wapen op de onderzeeboten van Amerika mee

telt (voorzover aan de NAVO toegewezen) wordt dat "voordeel" 

teruggebracht naar onqeveer 1,5 : l. Het probleem daarhij is 

dat de Poseidon behoort tot de z.g."centrale" systemen van 

de Verenigde Staten die al bij SALT-I en II zijn meegerekend 

en daarom vanuit wapenbeheersingsoogpunt niet ook noq kunnen 

worden beschouwd bij de onderhandelingen over de middellange 

afstandswapens. 

Binnen die algemene benadering moeten onze bezwaren zich 

richten zowel tegen de SS-20 als de kruisraket en de 

Pershing-II. Niet alleen tegen de laatste systemen. Het 

is daarom ook onjuist alleen deze laatste wapens voor te 

stellen als een "nieuw soort van bedreiging", terwijl de 

SS-20 alleen een vervanging zou zijn die geen extra dimensie 

heeft. 
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Er hebben zich natuurlijk technologische ontwikkelingen 

aan beide zijden voorgedaan. In de eerste plaats zijn de 

kruisraketten en de Pershing-IJ bedoeld om de zogenaamde 

Forward-based Systems uit het begin van de jaren zestig 

te vervangen. Ook deze konden reeds vanuit West-Europa de 

Sovjet-Unie bereiken (vooral de F-111, A7 en A8). In de 

tweede plaats heeft de SS-20 een grotere precisie, pene

tratie en mobiliteit dan de ook uit die tijd stammende 

Russische SS-4 en S~S, waardoor de vliegtuigen waartegen 

ze worden ingezet kwetsbaarder worden. Deze laatste lopen 

zodoende de kans om sneller te worden ingezet. De kruis

raket in de derde plaats gaat bovendien langzaam en kan niet 

als first-strike wapen worden gebruikt, zoals de SS-20. 

Het gaat mij dan ook wat ver om de SS-20 als een Westers 

veiligheidsbelang te kwalificeren, zoals Slottje in de 

Democraat heeft gedaan Overigens zijn noch de SS-20, noch 

de Pershing-IJ of kruisraket "gevechtsveld"wapens. Zij 

hebben weliswaar een veel geringer effect dan de eerder

genoemde strategische systemen, maar zijn toch van een 

zodanig kaliber dat zij veeleer een rol spelen in het 

kader van oorlogsvoorkoming door afschrikking dan dat zij 

überhaupt enig militair "nut" zouden hebben. 

Eurostrategische balans, koppeling en ontkoppeling 

Een "Euro-strategische" balans die in het algemeen meer 

bedoeld is om een apart evenwicht op het Europees continent 

te scheppen naast het algemeen Amerikaans-Russische strate

gisch evenwicht moet worden afgewezen. 
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Dit zou gevaarlijk zijn, in de eerste plaats omdat er een 

escalerend effect in Europa vanuit gaat en in de tweede 

plaats vanwege het gevaar van een loskoppeling van het 

Amerikaanse kernwapen. Het dilemma voor de Verenigde Staten 

sedert de Sovjet-Unie strategische pariteit bereikt heeft, 

is dit: als er bij de besltritvormlng qeen enkel alterna-

tief bestaat tussen overgave in Europa en een nucleaire 

holocaust van de Verenigde Staten, zal de neiging sterk zijn 

om in ieder geval het laatste te voorkomen en daarom liever 

een Russische over~acht over Europa te aanvaarden. Dat is 

dan niet zozeer ir1 de vorm van een directe militaire drei

ging, maar veeleer van een politieke druk die van invloed 

zal zijn op de lange-termijn mogelijkheden van de Europeanen 

hun eigen lot te bepalen. Vanuit dle achtergrond is de ge

dachte van de middellange afstandswapens gebor~n als 

reactie op de bestaande en zich uitbreidende ontwikkeling 

in de Sovjet-Unie met betrek~ing tot middellange-afstands

wapens. De discussie over het aantal van 572 raketeen is daar

om wel degelijk van belang in het licht van koppeling en ont

koppeling van de Verenigde Staten nucleaire garantie. Het 

aanzienlijk terugbrengen van het totaal aantal in Europa 

te plaatsen wapens verhinderi in ieder geval het totstand

komen van de Eurostrategische balans waarover ik zojuist 

sprak en daarmee een dreigende ontkoppeling van de Verenigde 

Staten van de West-Europese veiligheid. Idealiter zou het 

totale aantal 0 moeten bedragen, maar of dat aantal kan 

worden bereikt is wederom ook afhankelijk van de situatie 

in de Sovjet-Unie. 
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Wat staat ons nu te doen ? 

ln de partij is zorg ontstaan omdat het hoofdbestuur een 

tekst heeft voorgesteld die in strijd is met de motie

Tommel. Ik bestrijd dat. Ik heb de motie-Tommel altijd 

zo verstaan dat v&&r het NAVO-besluit een signaal werd 

gegeven vanuit de partij dat niet moest worden gemoder

niseerd, maar eerst moest worden onderhandeld en dat 

een relatieve achterstand aanvaardbaar was. Ik heb die 

motie nooit zo gezien dat onder geen enkele omstandig

heid tot modernisering mocht worden overgegaan, ongeacht 

datgene wat aan de Sovjet-zijde zou gebeuren. Bovendien 

moet de motie worden gezien in het tijdsbestek waarin die 

werd aangenomen, d.w.z. v&&r het besluit van de NAVO. Wat 

is er nu sindsdien gebeurd ? Ik zou het misverstand 

willen wegnemen dat in feite het hoofdbestuur het besluit 

van december 1979 180° heeft willen omkeren. Wat w~l ook 

in de praktische politiek van belang is, is rekening houden 

met nieuwe omstandigheden. Wat zijn die nieuwe omstandig

heden ? 

a. de NAVO heeft besloten tot modernisering en onderhande

lingen en 14 van de 15 NAVO-landen hebben daarvoor de 

verantwoordelijkheid genomen. Het kabinet-Van Agt ook, 

zonder dat in Nederland te kunnen of willen erkennen. 

b. er zijn gesprekken op gang gebracht, juist dezer dagen, 

tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, die 

waarschijnlijk nog heel lang zullen duren. 

De vraag lijkt mij dan ook, hoe wij maximale invloed 

kunnen uitoefenen op het verloop van de onderhandelingen. 

Twee globale lijnen lijken daarbij mogelijk. 
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Uitgaande van een situatle waarin D'66 ook regeri11ysverantwoor

delijkheid zal krijgen, moeten wij een geloofwaardige positie 

innemen. Ook hier geldt weer dr s~annlng tussen getuigen en 

overtuigen. Laten wij daarbij niet vergeten dat er ten-

minste vijf stappen zijn t11ssen een 0'66-uitspraak en de 

resultaten op het internationale vlak. Namelijk: wat vindt 

D'66; vervolgens wat neemt een coalitie-regering daarvan 

over ? De derde plaats: wat is haalbaar bij de bondgenoten; 

in de vierde plaats: wat kunnen de Verenigde Staten ge-

bruiken tijdens de onderhandelingen en in de vijfde plaats: 

wat komt uiteindelijk uit de krachtsverhoudingen die voor de 

Verenigde Staten en de Sovjet-Unie beide aanvaardbaar zijn ? 

Ik noem deze vijf stappen, niet om te bepleiten dat wij bij 

iedere stap iets inleveren van onze eigen visie, maar veel-

eer om aan te geven dat wij steeds toetsingselementen kunnen 

inbouwen in onze eigen uitgangspunten, bij ledere nationale 

of internationale stap. Daarom is het onvoorwaardelijk nee 

zeggen in feite even ongewenst als het onvoorwaardelijke ja 

waar sommigen voor pleiten. In beide gevallen leggen we ons 

er bij neer dat bepaalde ontwikkelingen voortgaan. In het 

tweede geval geven wij een blanco cheque aan de Verenigde 

Staten en de andere bondgenoten, in het eerste geval plaatsen 

we onszelf buiten spel door de zekerheid te geven dat wij 

onder geen beding meedoen, terwijl anderen door zullen gaan 

met onderhandelen. De Belgische keuze is daarom interessant 

omdat zij een element van onzekerheid invoert. Van onze 

kant blijven wij voor de NAVO alleen een interessante 

partner, juist door niet te vroeq een beslissing in de ene 

of de andere zin te nemen. 
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Een reielijk alternatief 

Een congres van 0'66 kan in die situatie twee soorten van 

uitspraken doen. Ik laat de derde uitspraak terzijde, die 

in feite zou betekenen dat wij ons neerleggen bij een 

voortgaande hewapeningsrace en in die zin een "trouwe bond

genoot'', zoals wij dat de afgelopen 20 jaar zijn geweest. 

De ene lijn is om iedere verantwoordelijkheid voor plaat

sing in Nederland af te wijzen, ongeacht de omstandigheden, 

zoals de Partij van de Arbeid doet in haar ontwerpprogramma. 

Eerlijk gezegd lijkt het tweede alternatie~ door het hoofd

hestuur op tafel gelegd, nogal sterk op die tekst. De voor

gestelde tekst miskent de samenhang tussen het bewapenings

praces in Oost en West en heeft alleen oog voor ffiOderni

serinq aan westelijke kant. Bovendien wordt voorbij gegaan 

aan het feit waar ik in het begin van mijn inleiding op 

wees, dat wij enerzijds de NAVO willen overtuigen, maar aan 

de andere kant ook een element van solidariteit met diezelfde 

NAVO-bondgenoten, die zich in dezelfde situatie bevinden als 

wij, moet worden aangebracht. Mij is de voorgestelde tekst 

te getuigenisachtig. Alleen maar uitdrukking geven aan de 

morele afkeer van kernwapens zal de onderhandelingen niet 

beinvloeden. We kunnen dan volstaan met het sturen van een 

briefje naar de NAVO: de uitkomst van Uw onderhandelingen 

interesseert ons niet, want wij doen toch niet mee. In die 

situatie mag men geen illusie hebben enige invloed or het 

bewapeningsproces uit te oefenen en de zinsnede dat moet 

worden voortgegaan de NAVO te overtuigen is niet meer dan 

een loze kreet, alleen bedoeld als maskering van de Neder

landse afzijdigheid. 
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Een dergelijke tekst zou - naar mijn gevoel - in strijd 

zijn met het beleid dat 0'66 altijd in de Kamer en daar-

buiten heeft verdedigd. Immers, wij moeten niet vergeten 

dat wij spreken over kernwapens waarover anderen moeten 

onderhandelen die niet meteen bereid zijn tot een 

directe afbouw over te gaan. 

Mijn lijn is een andere. Ik zou willen uitgaan van afwijzinq 

van het aantal van 572 kernwapens, waartoe is besloten en 

het aantal thans bestaande Nederlandse kerntaken. Wij moeten 

de NAVO-partners voorhouden dat een Eurostrategische balans 

onnodig en ongewenst is, maar tegelijkertijd aangeven dat 

wij als lid van de NAVO niet onder alle omstandigheden iedere 

verantwoordelijkheid uit de weg gaan. Het kan zijn dat die 

weg mislukt en dat wij-dus niet tot plaatsing zullen over-

gaan, maar dat kan alleen in onderhandelingen blijken. In 

ieder geval is een absoluut "nee" nu te vroegJ zonder dat 

we weten wat er uit de onderhandelingen kan komen. Want 

bij het hele moderniseringsproces gaat het aan de ene kant 

om de handhaving van de afschrikking in de oorlogvoorkomende 

zin (d.w.z. niét het gebruik) en aan de andere kant om een 

proces van onderhandelingen op gang te brengen, waardoor 

een zo laag mogelijk -voor ons liefst 0-niveau - ontstaat. 

Want van een totale reduct~f in Europa als geheel gaat een 

veel krachtiger signaal naar de Sovjet-Unie uit dan van een 

eenmalig gebaar van Nederland alleen. Het effect op de 

Sovjet-Unie is toch veel sterker wanneer wij de NAVO er toe 

kunnen brengen b.v. in plaats van 572 niet meer dan 100 te 

produceren en te plaatsen. 
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Kiest men werkelijk liever 572 in Europa en 0 in Nederland 

dan 100 in Furopa en 5 in Nederland ? Voor dat dilemma 

komen ook degenen te staan die nu een absoluut "nee" in het 

programma wensen. 

0'66 moet ook op veiligheidsgebied een werkelijk redelijk 

alternatief bieden. fn de werkelijkheid is dat er voor de 

vrede en veiligheid in Europa geen eenvoudige "short-cuts" 

zijn. Het ongeduld, de onvrede, de onlustgevoelens over de 

bewapening zijn niet alleen begrijpelijk, maar zijn nood

zakelijk om druk uit te oefenen op politici en regeringen 

om een doorbraak tot stand te brengen. Maar er is geen 

andere weg dan verbeten doorgaan met onderhandelingen en 

maximale bereidheid, ook van onze kant, om stappen terug 

te zetten. 

Maar, is de tegenwerping, zijn de onderhandelingen niet 

geheel uitzichtloos ? Mijn antwoord daarop is "ja" en 

"nee". Ja in de zin dat niet is te zien in de letterlijke 

zin hoelang het nog zal duren voor concrete resultaten 

7 l in h~>rel kt. N,.1- i r, ,:r- c_n dat de situatie kan worden 

doorbroken. Juist de jaren tachtig bieden daarvoor nieuwe 

mogelijkheden. Dat is de periode waarin voor het eerst een 

globale gelijkheid tussen Verenigde Staten en Sovjet-Unie 

is ontstaan. Want laten wij niet vergeten dat de Verenigde 

Staten de "arrogance of power" van de jaren zestig niet 

meer heeft en een deel van het oplevende nationalisme, dat 

thans in dat land tijdens de verkiezingscampagne tot uit

drukking kcmt, is ingegeven door een gevoel van onmacht en 

frustratie over een verloren gegane superioriteit. 
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!Jat is op zichzelf ge·.aarlijk en dë:ar moet tegenwicht tegen 

worden gege,en vanuiL de Europese kant. Aan de andere kant 

is de Snvjet-Unle als het ware een fase achter en staat 

thans op het toppunt van zijn - althans militaire - macht. 

Ook daar bestaat een "arrogance of power". Juist in Europa 

dat zo geleden heeft onder twee grote wereldoo~logen moeten 

de voorwaarden worden geschapen om geleidelijk aan tot een 

de-escalatie te komen. Wij hebben SALI-I en SALT-II. De 

laatste is nog niet geratificeerd, maar dat moet een wezen-

lijk onderdeel van het onderhandelingspakket zijn. Er komen 

nieuwe voorstellen na Madrid, de toetsingsconferentie op 

het punt van de Europese veiligheid, om tot een Europese 

ontwapeningsconferentiq te geraken .. Nu moet ook in de z.g. 

"grijze" zone, de wapens ~aar we ret over hebben gehad, 

een onderhandelingsstructuur tot stand worden gebracht. 

Onderhandelingen moeten worden gevoerd op basis van weder-

kerigheid en niet alleen maar als eenzijdige concessies, 

maar wel vanuit de bereidheid die concessies te doen. Het 

gaat erom uiteindelijk datgene te besteden wat nodig is 

om op een totaal niveau verlagingen te bereiken. 

Daarmee kan meer vertrouwen in de wereld tot stand worden 

gebracht. Voor het eerst bestaat een situatie waarin 

doorbraken kunnen worden bereikt. Daarvoor is werkelijke 

druk nodig. 

Protesteren is nodig; beschermen is onvermijdelijk, maar 

alleen als we onderhandelen zullen wij werkelijk overleven. 

's-Gravenhage, 22 oktober 1980 



Rede van Dick Tommel, uitgesproken op de Themadag Kernbewapening van de D'66 regio 
Gelderland te Wageningen op 25 oktober 1980. 

Partij genoten, 

Vrede en een gevoel van veiligheid behoren ontegenzeggelijk tot de eerste levensbe
hoeften van de mens. Het is daarom opmerkelijk dat in het verleden bij het opstel
len van beleids- en verkiezingspro~ramma's slechts een klein aantal mensen actief 
betrokken is geweest, zelfs bij D'66. De praktijk van vandaag, waarbij zich vele 
leden over deze problematiek buigen verdient echter verre de voorkeur: niet alleen 
treedt een verdieping van inzichten op, maar eveneens zal de te nemen beslissing 
een breder draagvlak hebben. Beide aspecten zijn van groot belang. 
De hoge graad van bewapening, die kenmerkend is voor de huidige wereld, vindt zijn 
oorzaak in de opvatting: "Wilt gij vrede, bereid U dan voor op oorlog" en de opvat
ting dat oorlog "een voortzetting is van de politiek met andere middelen". De oor
logvoorbereiding dient ertoe de mogelijke tegenstander elk uitzicht op een lonend 
doel te ontnemen. Oorlogen worden verondersteld het gevolg te zijn van weloverwogen 
besluiten. Oorlog kan echter ook het gevolg zijn van b.v. misdadigheid, misrekening 
of paniekreacties, hetgeen met zich meebrengt dat de bewapening een gevaar is op 
zich, een gevaar dat in omgang toeneemt naarmate het bewapeningsniveau stijgt. 
Denkend over onze veiligheid moet met deze beide mogelijkheden rekening worden ge
houden. 
In een tijd van stormachtige ontwikkeling van de technologie (en dus ook van de 
wapentechnologie) bestaat steeds onzekerheid over de militaire kracht van de tegen
stander. Dit leidt ertoe dat elke nieuwe vinding ook feitelijk zal worden toegepast. 
De opvatting dat de veiligheid een bewapeningsevenwicht vereist brengt een extra 
onzekerheid mee, omdat zo'n evenwicht nooit nauwkeurig is vast te stellen en men 
dus zekerheidshalve streeft naar een zeker overwicht. 
Er ontstaat zo een wapenwedloop waarvan het tempo bepaald wordt door de technologi
sche ontwikkeling en waarbij elk wapen zijn eigen rechtvaardigin~ oproept. Men kan 
de technologie echter ook anders gebruiken, dit is echter een politieke keuze: 
Zonder een andere keuze te doen (de keuze van wapenbeheersing) blijft het bewape
nin~sproces onstabiel: het eindi~t door economische of ecologische uitputting of 
door algehele vernietigings-slag. 
t1en is er lange tijd van uitgegaan dat de aard en de omvang van de uitwerking van 
kernwapens zodanig is, dat zij de meest zekere en definitieve afschrikking kunnen 
geven, zodat zij bij uitstek oorlog voorkomend zouden kunnen werken. De afschrik
king berustte aanvankelijk op de wederzijds verzekerde totale vernietiging van het 
oost- en het westblok. Beide blokken beschikken immers over de z.g. entkwetsbare 
vergeldingsmachten van z.g. str•tegische kernwapens. Zij stelden elkaar in het 
.0.~. u• Lzicr.t Lictt een aanval met "kernwapens door de ander, vergolden zou worden 

m<>t. een ke"'o;aanval tegen zijn steden en industrieën. Het beginnen van een nucleaire 
our>u~ was daarom zelfmoord. Uit vrees dat deze afschrikking onvoldoende zou zijn 
voor kleine, lokale oorlogen, waarbij men immers de strategische kernwapens niet 
zou kunnen gebruiken, zijn steeds kleinere z.g. gevechts-kernwapens ontwikkeld om 
in staat te zijn tot een z.g. "aangepast antwoord". Deze ontwikkeling gaat samen 
met de opvatting dat het vermogen, gedurende een voldoend lange tijd een beperkte 
kernoorlog te kunnen voeren, essentieel is voor een effectieve afschrikking. Een 
ontwikkeling dus in de richting van de vechtbarè kernoorlog. De nadruk komt hierbij 
te liggen op nieuwe wapens die in de eerste pl~ts tegen de vijandelijke bewapening 
zijn gericht. De nieuwe Pershings en Tomahawks zijn op zulke oorlogvoering gerichte 
wapens, evenals de Russische SS 20 raketten. 
Vérondersteld~wordt dat dan een kernoorlog beheersbaar is en beperkt kan worden tot 
zuiver militaire objecten. 
Daarvoor is minstens nodig dat de partijen tijdens de strijd goed van elkaars be
doelingen op de hoogte blijven en dat zij - hoe cynisch dit ook klinkt- in die om
standigheden een uiterste zelfbeheersing aan de dag leggen. 
f~en moet zi eh afvragen of zo'n scenario meer dan theoreti se he betekenis heeft. In 
mijn ogen is dit niet het geval. Bij het uitbreken van een dergelijke oorlog zullen 
de verwarring, de ontzetting, de pani'"k en de zeer waarschijnlijk gestoorde commu
nicatiemogelijkheden ervoor zorgen.dat deze oorlog zich in snel tempo uitbreirl:t tot 



de totale kernoorlog. Dit zal mee in de hand wot'den gewerkt door het feit dat het 
in het dicht bevolkte West-Europa in de praktijk haast onmogelijk is onderscheid te 
maken tussen militaire en burgerdoelen. 

De conclusie uit dit betoog is dat het stoppen van de (kern)bewapeningswedloop al
leen al uit veiligheidsoverwegingen van het grootste belang is. Natuu1·lijk zijn er 
meer argumenten: degenen die in de wapenindustrie \'!erken en in de daarbij behorende 
researchinstituten,zouden hun werkkracht meer in kunnen zetten voor constructieve 
doeleinden in plaats van voor destructieve. En met de gigantische geldbedragen die 
vrij zouden komen bij het stoppen van de bev1apeningswedloop - het gaat daarbij om 
)ooo miljard gul den per jaar - zouden de armsten der aarde, de 750 miljoen mensen 
die in extreme armoede leven, in belangr ,jke mate kunnen worden geholpen bij hun 
strijd om een menswaardig bestaan. 
Er is intussen in ruime mate ervaring opgedaan met het resultaat van pogingen tot 
wapenbeheersing, een trieste ervaring. Men moet namelijk constateren dat, ondanks 
de vele pogingen die in de afgelopen decennia zijn ondernomen om te komen tot be
perking van de wapenwedloop en ondanks enkele daartoe bedoelde overeenkomsten 
(zoals het verbod tot het houden van kernproeven in de atmosfeer, op zee en in de 
ruimte, idem ondergronds voor grotere dan 150 KT experimenten, SALT I en mogelijk 
SALT II) de wapenwedloop onverminderd voortgaat. 
Onderhandelen op deze basis blijkt slechts te leiden tot méér en vooral betere 
wapens. Dit komt doordat geen beperking is opgelegd aan technologische vernieuwin
gen.Die vernieuwing betreft tegenwoordig vooral de wapentransportmiddelen en niet 
meel' de kern~1apens zelf, waarbij de nadruk ligt op de vergroting van de trefkans 
met een relatief gering explosief vermogen. Door de technologie beschikken zowel de 
Scvjet Unie als de Verenigde Staten over een arsenaal aan kerm·mpens in vele vari
anten waaruit zonder verdere ontwikkeling kan worden gekozen. Bovendien is de kern
wapentechnologie inmiddels zodanig bekend dat kernwapens ook zonder speciale proe
ven kunnen worden gefabriceerd. 

Welke rol spelen de nu aan de orde zijnde nieuwe middellange afstandskernwapens? 
Wezenlijk nieuw is, dat met de wapens waar het hier om gaat voor het eerst vanaf 
West Europees grondgebied de Sovjet Unie met raketten kan worden getroffen. Deze 
wapens worden vooral gerechtvaardigd als tegenwicht tegen de Russische SS 20 
raketten en de Backfire bommenwerper. 
Plaatsing van deze wapens in West-Europa maakt het voor de Sovjet Unie en de Ver-
enigde Staten mogelijk op Europees grondgebied een kernoorlog uit te vechten, waar
bij het grondgebied van de Verenigde Staten niet, maar dat van de Sovjet Unie wel 
in het geding is. Het is dan ook niet verwonderl1jk dat de Sovjet Unie sterk gekant 
is tegen dit nieuwe wapensysteem en dit dan ook bij herhaling laat blijken. Zeker 
mag niet worden voorbijgegaan aan de vraag wat het daadwerkelijk gebruik van deze 
wapens voor de West- en Midden Europeanen betekent. Men behoeft werkelijk geen 
grote fantasie te bezitten om zich de gevolgen van een nucleaire oorlog in dit 
dichtbevolkte gebied voor te kunnen stellen. Als de Europeanen ergens belang bij 
hebben is het wel om een dergelijke situatie te voorkomen. Daarbij komt nog dat de 
aanwezigheid van kernwapens het voor een vijand aantrekkelijk maakt ze - bij een 
dreigend conflict - direct uit te schakelen v66r een beslissing is genomen tot ge
bruik ervan. Een klein conflict kan daarmee gemakkelijk uitgroeien tot een nucle
aire oorlog. 
In dit verband moeten v1ij ons daarom goed realiseren dat de plaatsen waar de kruis
raketten staan opgesteld als eersten zullen merken wat het betekent om in zc'n ge
val schietschijf te zijn: namelijk vernietiging. Elke regering van ons lanJ, ook 
en juist een regering waaraan D'66 deelneemt, dient bij de beslissing over het al 
dan niet stationeren van kruisraketten in ons land - het dichtstbevolkte ter we
reld- dit aspect in volle omvang mee af te ~1egen. Tot op heden is dit m.i. niet 
dan wel onvoldoende gebeurd. 

~lijn conclusie is duidelijk: een politieke partij die van mening is dat een beleirl 
moet Vlorden gevoerd, gericht op de toekomst, een beleid waarin mondige mensen via 
goede infonnatie tot verantwoorde beslissingen komen, een beleid dat ervan uit gaat 
dat wij niet de aarde hebben ge~rfd van onze voorouders, maar haar hebben geleend 
van onze kinderen, een dergelijke partij kan en mag zijn beleid niet baseren op 
stereotypS'Ien het zwart-wit denken. Begrippen als vijand, bondgenoot en veiligheid 

. ZJju ~!t~t:ieve begrippen. Zij hebben geen abso1 ute waarde. Juist D'66 heeft de . , 



plicht na te denken over de inhoud van deze begrippen en haar beleid te baseren op 
het resultaat van dit nadenken. 
Daarnaast heeft 0'66 te doen wat in haar vermogen ligt om, nog los van het boven
staande, de mensonwaardige bewapeningswedloop te stuiten, hoe sterk de tegenkrach
ten ook zijn. 
Wij h~ben op het congres in Amersfoort op 1 december vorig jaar op dit pad een 
eerste, voorzichtige, maar duidelijke stap gezet. Wij moeten thans beslissen of wij 
rechtlijnig en duidelijk onze weg vervolgen of dat wij reeds nu terugkeren naar 
oude stellingen en daarmee vervallen tot onduidelijkheid en verwarring. Deze keus 
kan niet moeilijk zijn. 

Hoe dienen deze opvattingen in een beleidsprogramma te worden vertaald? In mijn 
ogen zijn de volgende elementen van essentiële betekenis: 
1e. 0'66 moet in het beleidsprogramma een duidelijk standpunt innemen over de kwes

tie van de plaatsing van de kruisraketten. Een CDA-houding, waarbij fraai ge
formuleerde uitgangspunten via een vaag beleidsprogram leiden tot daadwerkelij
ke steun aan de bewapeningswedloop, is ons onwaardig. Welke beslissing wij ook 
nemen, wij doen dat met open vizier. De kiezer zal exact weten waar hij of zij 
met D'66 aan toe is. 

2e. Gezien de noodzaak de bewapeningswedloop af te remmen en gezien het feit dat de 
invoering van de nieuwe middellange afstandswapens de veiligheidssituatie in 
Europa wezenlijk verslechtert, ziet Nederland af van plaatsing van deze wapens 
op haar grondgebied. Nederland gaat er daarbij van uit dat de NAVO zich als 
defensief bondgenootschap een zekere achterstand in bewapening kan permitteren. 
Een dergelijke achterstand, die uiteraard niet te groot kan worden, zal het kli
maat van de onderhandelingen tussen oost- en westblok over ontspanning in gun
stige zin beïnvloeden. 

3e. Nederland kan alleen in internationaal verband naar oplossingen zoeken voor de 
veiligheidsproblematiek. Dit betekent in de eerste plaats dat Nederland op de 
NAVO-partners druk moet blijven uitoefenen om de beslissing tot het aanschaffen 
en plaatsen van de 572 nieuwe middellange afstandswapens terug te draaien. 
In de tweede plaats dient Nederland de moed op te brengen naast en onafhanke
lijk van alle bestaande politieke afspraken en conventies, bi- dan wel multila
teraal overleg met andere West- en Midden 'Europese landen,die in beginsel de
zelfde veiligheidsproblemen hebben, te openen. Dit zou bij voorkeur moeten lei
den tot een permanent Europees veiligheidsoverleg tussen landen van NAVO, War
schau-pact en ongebonden landen. 
In de derde plaats zal Nederland in UNO-verband een actieve rol moeten spelen 
in een te intensiveren overleg over internationale ontwapening. Daarbij zullen 
methoden voorop moeten staan tot het kweken van begrip en sociale samenhang en 
tot het beheersen van de onderlinge agressie tussen staten. 

Alleen wanneer 0'66 het op kan brengen dit beleid te volgen beantwoordt zij aan de 
doorbraak- en vernieuwingsgedachte, die ten grondslag heeft gelegen aan haar op
richting 13 jaar geleden. 
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Hoofdpunten uit de rede van Hein van Oorschot op de Themadag Kernbewapening van de 
D'66 regio Gelderland te Wageningen op 25 oktober 1980. 

KERNBEWAPENING: TIJD VOOR IETS ANDERS 

Het sterke punt van D'66 op het punt van de kernbewapening vind ik dat de discussie 
noch bij voorstanders noch bij tegenstanders van de modernisering op basis van ge
tuigenissen wordt gevoerd. Alhoewel de beide discussiërende partijen in het vuur 
van het gesprek elkaar wel eens getuigenispolitiek verwijten, moet men bij een goed 
beluisteren van de argumenten concluderen dat daarvan geen sprake is. In beide va
riantteksten voor de moderniseringsparagraaf kan men geen getuigenissen vinden en 
zo hoort het ook in ons programma. De enige getuigenis staat elders in het concept
programma en is gek genoeg totnutoe onomstreden. Die getuigenis omvat de zedelijke 
onaanvaardbaarheid van o.a. het bezit van kernwapens. De uitspraak wordt later 

echter ondergeschikt gemaakt aan de praktische politiek. Met menig andere verpoliti
sering van onze zedelijkheid zouden we heel wat meer moeite hebben. 
In de discussie over de modernisering is onomstreden dat de kernwapens de wereld 
uit moeten. Op zich zegt dat niet zoveel, want 'ook de meest fervente militairisten 
in deze wereld zullen zich daar wel achter willen scharen. Het gaat natuurlijk om 
de manier waarop je dat wilt bereiken. 
Toch zegt de uitspraak wel iets, n.l. dat kernwapens en conventionele wapens niet 
zomaar over één kam kunnen worden geschoren. De kernwapens nemen in het totale be
wapeningspakket een aparte positie in die vooral wordt bepaald door de onvoorstel
bare en radicale vernietigingskracht ervan. Het is met name ook dat aspect van de 
kernwapens dat zo'n geweldige betekenis heeft voor de onrust onder "de mensen" over 
de bewapeningswedloop. Het betekent daarom nog niet dat iedereen nu maar met Neder
land wil beginnen als het gaat om de verwijdering van de kernbewapening. Er is ook 
nog zoiets als loyaliteit ten opzichte van bondgenoten en het al dan niet nemen van 
(grote) ri si cos. 

Kernwapens - en dat geldt eigenlijk voor onze hele bewapening - ZlJn er echter om 
oorlog te voorkomen, om te laten zien dat er niet met je te spotten valt en om de 
ander daarmee van avonturen af te houden. -Zo'n systeem vraagt een zeker evenwicht 
in de kracht. Als de verschillen al te groot worden werkt de afschrikking n.l. niet. 
Bovendien vraagt zo'n systeem om tenminste één potentiële agressor. 
Het werken met het evenwicht en het geloof in een potentiële agressor hebben ge
vaarlijke kanten. Zeker in de huidige situatie is ,het evenwicht een hachelijke zaak. 
In de eerste plaats is het evenwicht in zich labiel. Het kan door een ontdekking 
aan één zijde van de ene-op de andere dag radicaal worden verstoord en dat heeft 
dan onmiddellijk gevolgen in de vorm van ongeremde machtspolitiek of misschien 
zelfs een aanval; er wordt n.l. misbruik van het overwicht gemaakt. 
In de tweede plaats dwingt de evenwichtstheorie tot het nauwgezet volgen van elkaar 
en zelfs het pogen om op elkaar een voorsprong op te bouwen. Die voorsprongpositie 
is, zeg twee decennia gekoesterd door de NAVO; sinds enige jat·en is hij overgegaan 
naar het Oostblok. Het evenwicht vraagt niet om een zuivere balans, wel om een bij 
elkaar in de buurt blijven. Wij houden elkaar dus gespannen in de gaten, steken 
enorme hoeveelheden geld en energie in het evenwicht en bouwen aan een geperfectio
neerd wapenpakket. 
Hierop sluit een derde argument aan. Het instandhouden van het evenwicht heeft een 
"perfect" systeem opgeleverd, dat langzamerhand zo is uitgebouwd en gedetailleerd, 
dat elke drempel er uit is gehaald: één vloeiende lijn van pistool tot strategisch 
wapen. Dat is gevaarlijk omdat gewapende conflicten niet steeds zeer bewust en ge
wild ontstaan. Zij ontstaan ook door vergissing en misrekening. Mocht zoiets ge
beuren dan is er een door het evenwichtsdenken tot stand gPbracht wapensysteem in 
de strijd voorhanden, dat onomkeerbare gevolgen teweeg zal brengen, omdat er weinig 
veiligheidskleppen meer in zitten. 
Het evenwicht dat afschrikkin~ teweeg moet brengen is dan ook eigenlijk niet meer 
het enige doel. De situatie is niet meer zo, dat wij elke machtsuitoefening tegen 
gaan omdat wij zo geweldig hard kunnen terugslaan. Het evenwicht heeft ertoe geleid 
dat men gelooft kleine en "beheersbare" conflicten te kunnen uitvechten. Iets ris
kanter is slecht denkbaar. 



Vanuit het evenwicht zou ook beter tot onderhandelingsresultaten kunnen worden ge
komen. Op zich lijkt dat voor zich sprekend, maar het blijkt niet veel op te leve
ren. De bewapening gaat al heel lang sneller dan de resultaten van de ontwapenings
onderhandelingen. En het is vooral dit punt dat leidt tot de vraag naar een andere 
weg om uit een situatie te komen die niet alleen erg veel weg heeft van een nogal 
hopeloze vicieuze cirkel, maar ook erg gevaarlijk is. 

De positie van Nederland is alleen van betekenis in NAVO-verband. Daarbuiten treden 
reduceert je invloed tot 0. De NAVO - met alle mankementen die er eigen aan zijn en 
waarvoor wij verbeteringen voorstellen - is echter het enige instituut dat invloed 
op de onderhandelingen mogelijk maakt. 
Van belang is nu dat de NAVO op een andere manier dan tot op heden het geval was 
het Oostblok tegemoet gaat treden. Die manier- als ontwapenaar in plaats van bewa
penaar - garandeert geen succes, maar is het proberen waard. Bovendien is niet voor
stelbaar dat het handelen op die wijze minder zou opleveren dan met de huidige werk
wijze wordt bereikt. Het is in ieder geval nodig dat met een andere mentaliteit 
aan een en ander wordt gewerkt. Wie bang is om de eerste te zijn zal niet veel tot 
stand brengen. 

Als wij het daarover eens zouden zijn, is de tweede vraag hoe de NAVO daartoe kan 
worden gebracht. Met andere woorden, welke invloed heeft Nederland,wanneer overspe
len wij onze kaarten enz. Daarover kan men verschillend denken. In de eerste plaats 
vanuit de harde onderhandelingspositie van waaruit men hoopt een vermindering van 
het aantal wapens teweeg te brengen, omdat ze er nu immers in ieder geval komen. 
Die benadering heeft twee nadelen. In de eerste plaats wek je bij de andere part
ners de indruk, dat je wel alsnog door de bocht gaat als zij dat allemaal willen. 
Dat verzwakt je positie meer dan dat het hem versterkt. In de tweede plaats werk 
je in de marge. Het reduceren van het aantal zal geen fundamentele verandering in 
de manier van werken totnutoe teweeg brengen en in het onderhandelingsproces dus 
niet zoveel opleveren. 
Een harde opstelling is echter iets nieuws en zal als zodanig minstens aan het den
ken zetten. Bovendien is het niet zo, dat wij echt alleen staan. Ook andere landen 
(België, Italië) twijfelen en denken in onze richting. Dat proces moet op gang 
gebracht worden. Tenzij wij natuurlijk denken dat we op de oude weg voort kunnen 
gaan. Er is niet zoveel reden om over die weg optimistisch te zijn. Laat D'66 
daarom ook op dit punt maar zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Daarvoor is een dis
cussie over de totnutoe gehanteerde beginselen nodig. 
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