
Amerikaanse regering in haar ‘oorlog tegen het
terrorisme’ geen enkele behoefte te hebben. Zij
gebruikt de navo als niet meer dan een kist mili-
tair gereedschap, waarvan ze naar believen ge-
bruik maakt. De bondgenoten van weleer wor-
den behandeld als vazallen. Daarmee is het uit-
gangspunt van de navo, de gemeenschappelijke
politiek-militaire verdediging tegen een ge-
meenschappelijke vijand, in feite verlaten.  Ook
Nederland moet zich van deze fundamentele
verandering rekenschap geven, anders dan de
demissionaire regering die zich met een beroep
op ‘navo-verplichtingen’ (later ingetrokken) liet
verleiden Patriot-raketten in Turkije te installe-
ren. Over de voorwaarden waaronder oorlog
voor Nederland aanvaardbaar is, hebben rege-
ring noch parlement zich echter van te voren
uitgesproken. Dat maakt deze deelname aan de
oorlogsvoorbereiding een blanco cheque. 

De desintegratie van de navo als politiek-
militaire eenheid versterkt een ontwikkeling die
al met het eind van de Koude Oorlog begon: de
krijgsmacht verandert van een militair apparaat
dat een duidelijk omschreven en vaste taak had in
het tegenhouden van Sovjet-Russische agressie,
in een instrument van buitenlandse politiek, ge-
schikt om, zoals het devies van het Korps Mari-
niers luidt, qua patet orbis (zover de wereld strekt)
deel te nemen aan operaties om vrede te vestigen
of te handhaven ten dienste van de internatio-
nale rechtsorde.  Deze transformatie verdraagt
zich niet met de vergaande bezuinigingen in het
Strategisch Akkoord van het vorige kabinet en al
helemaal niet met de onberaden en niet onder-
bouwde bezuinigingen die de PvdA in de forma-
tie daar nog eens bovenop heeft gestapeld.
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Op het moment dat ik dit schrijf staat nog niet
vast of de Amerikaanse regering op eigen houtje
een oorlog tegen Irak gaat voeren. Voor de toe-
komst van de navo is dat van betrekkelijk be-
lang. Het Atlantisch Bondgenootschap vond zijn
bestaansgrond in een gemeenschappelijke, Ame-
rikaans-Europese verdediging tegen een moge-
lijke aanvalsoorlog van de Sovjet-Unie. Die is er
niet gekomen, maar met het einde van de Sovjet-
Unie kwam er ook een eind aan de oorspronke-
lijke basis van de navo. Deze had altijd meer in-
gehouden:  To keep the Russians out, to keep the
Americans in and the Germans under (Lord Ismay).
Veertig jaar transatlantische samenwerking heb-
ben inderdaad geresulteerd in nauwe samenwer-
king tussen de West-Europese en Noord-Ameri-
kaanse lidstaten, terwijl Duitsland zich tot een
stabiele democratie heeft ontwikkeld.

Een nieuwe rechtvaardiging voor de navo

werd in de jaren negentig eerst gezocht in een op-
treden als regionale vredesorganisatie als bedoeld
in hoofdstuk acht van het Handvest van de Vere-
nigde Naties. Op de Balkan kreeg deze rol inder-
daad gestalte, bij operaties onder vn-mandaat om
vrede te handhaven dan wel om deze af te dwin-
gen. Het grote voordeel van de navo bleek er
vooral uit te bestaan dat politieke wilsvorming
door een daadwerkelijke, op gezamenlijk optre-
den voorbereide internationale militaire macht
kon worden ondersteund ¬ een groot verschil
met traditionele vn-vredesoperaties.

Toen kwam 11 september 2001. Voor het eerst
in zijn bestaan verklaarde de navo-raad artikel
vijf van toepassing, de kern van het verdrag, vol-
gens welke een aanval op één lidstaat een aanval
op alle andere inhoudt. Achteraf is dit een dood-
klap voor het bondgenootschap geweest. Aan een
gemeenschappelijke politiek ten aanzien van de
daders van de aanslagen in Amerika toonde de

S&D 2003 03  12-03-2003  18:10  Pagina 3


