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Op 23 oktober jl. sprak Elmar Hellendoorn in Den Haag voor de Atlantische Commissie 
over het nucleaire beleid van de NAVO. Naar aanleiding van deze bijeenkomst hield 
Atlantisch Perspectief een interview met hem over het belang van het nucleaire beleid van 
de NAVO en de nucleaire dreiging in de wereld. Elmar Hellendoorn is Postdoctoral 
Research Fellow bij het Belfer Center van de Harvard Kennedy School, waar zijn focus ligt 
op de interactie tussen technologie, strategie en diplomatie in nucleair beleid. 

Voordat hij dieper op de nucleaire afschrikking door de NAVO in gaat, wil Elmar Hellendoorn 
één ding duidelijk maken: de NAVO beschikt niet over eigen kernwapens. De Amerikanen en 
de Britten coördineren het gebruik van een deel van hun kernwapens met de bondgenoten 
binnen de bestaande NAVO-structuren. De VS en het VK hebben hun nucleaire paraplu 
uitgebreid over de NAVO-bondgenoten, waardoor zij hun nucleaire afschrikking hebben 
uitgebreid. Frankrijk is ook in het bezit van kernwapens, maar die worden alleen op politiek 
niveau met het bondgenootschap geassocieerd: Frankrijk maakt namelijk geen deel uit van 
de Nucleaire Planning Groep van de NAVO. EH: “Het feit dat de NAVO een nucleair 
bondgenootschap is, zorgt ten eerste voor afschrikking. Tegenstanders worden er van 
weerhouden om te grote risico’s te nemen, want er bestaat een kans op nucleaire escalatie. 
Een mogelijke aanval op een NAVO-bondgenoot, met conventionele of non-conventionele 
middelen, wordt hierdoor minder waarschijnlijk. Het risico van een nucleaire tegenaanval 
zorgt ervoor dat de tegenstander zich gematigder opstelt.”  

Het tweede voordeel van het feit dat de Amerikanen hun nucleaire afschrikking hebben 
uitgebreid naar de NAVO is non-proliferatie. EH: “Dit is een heel belangrijk punt, dat vaak 
niet wordt begrepen: landen die zich sterk bedreigd voelen, zoals Polen nu en Duitsland in 
het verleden, zouden zonder de Amerikaanse nucleaire paraplu kunnen overwegen om zelf 
kernwapens te gaan ontwikkelen. Dan kom je in een veel complexere en mogelijk 
gevaarlijkere internationale situatie terecht.” 

Russische dreiging 

Dat de focus binnen de NAVO vooral ligt op het afschrikwekkende karakter van de 
Amerikaanse nucleaire paraplu heeft een duidelijke reden. In 2014 viel Rusland de Krim 
binnen en sindsdien wordt er druk gespeculeerd over een mogelijke inval in de Baltische 
staten. Hoewel Oekraïne geen lid is van de NAVO, hadden de Amerikanen en de Britten de 
territoriale integriteit van het land wel verzekerd. Toen deze werd geschonden, stelden zij 
echter alleen sancties in als strafmaatregel. EH: “Mochten de Russen daar (in de Baltische 
staten) iets proberen, dan is het onwaarschijnlijk dat de VS kernwapens zal inzetten tegen 
de Russische militaire formaties. Het gebied is dichtbevolkt en de kans dat de Russische 
troepen doorstoten naar Polen is aanwezig. Maar het ‘tactische’ gebruik van nucleaire 
wapens is niet heel waarschijnlijk. Het is meer de vraag of Rusland kernwapens inzet op het 



moment dat de NAVO terug begint te duwen en of het bondgenootschap vervolgens 
nucleair terugvuurt en dus verder escaleert. De bereidheid van de NAVO om nucleair te 
escaleren moet zo duidelijk zijn dat de Russen geen risico’s nemen. Door duidelijk het 
signaal af te geven dat wij voorbereid zijn op zo’n aanval voorkom je een conflict.” 

Naast de dreiging van een invasie, destabiliseert Rusland de NAVO ook op een andere 
manier: via het internet. Cyberaanvallen kunnen grote gevolgen hebben voor onze 
infrastructuur, doordat computersystemen ontregeld worden of energienetwerken worden 
platgelegd, en zorgen voor maatschappelijke ontwrichting. Zo’n cyberaanval wordt op 
dezelfde wijze afgeschrikt door de optie van een nucleaire tegenaanval als een 
conventionele aanval. EH: “Wat de situatie complexer maakt is dat je mogelijk ook een 
cyberaanval kunt plegen op de nucleaire wapens van de tegenstander. De opkomst van 
cyber zorgt voor een nieuwe dimensie in het strategische denken; het is nog onduidelijk hoe 
cyber en nucleaire afschrikking met elkaar in wisselwerking staan.” Dat betekent dus dat 
cyberoorlogsvoering mogelijk invloed heeft op het nucleaire beleid van de NAVO. EH: “Er is 
een breed scala aan mogelijke cyberaanvallen, waar je niet met een nucleaire aanval op 
reageert. Zo kan via internet een propagandaoorlog gevoerd worden met als doel de 
antinucleaire gevoelens in het Westen te beïnvloeden. Op die manier wordt een 
evenwichtige discussie over hoe nucleaire wapens gebruikt kunnen worden om stabiliteit te 
brengen en hoe militaire capaciteiten opgebouwd dienen te worden ondermijnd. In de jaren 
’80 waren er veel antinucleaire protesten in West-Europa, waar waarschijnlijk voor een deel 
Russische beïnvloeding achter zat. Dat zou nu ook weer kunnen gebeuren.” 

Naast de dreigingen van buiten het bondgenootschap rommelt het ook binnen de NAVO: 
Donald Trump, de huidige president van de Verenigde Staten, heeft regelmatig kritiek geuit 
op het geringe defensiebudget van de andere lidstaten en heeft zelfs gezegd dat de NAVO 
overbodig was. Volgens Hellendoorn is er altijd angst geweest dat de Amerikanen zich uit de 
NAVO zouden terugtrekken, maar hij ziet dat niet als het grootste risico. Een serieuzer 
scenario is dat de Amerikanen niet bereid zijn om een sterke Amerikaanse nucleaire paraplu 
boven Europa te handhaven: “op dat moment kan een nucleaire tegenstander de non-
nucleaire NAVO-bondgenoten bedreigen, zonder dat zij daar nucleaire middelen tegenover 
kunnen zetten. Om zulke chantage te voorkomen kunnen sommige landen mogelijk zelf 
nucleaire wapens ontwikkelen. Het is een vooralsnog hypothetische situatie, maar het zou 
leiden tot een totale herordening van de Europese veiligheidsorde.” 

Nucleaire (non-)proliferatie 

De wederzijdse nucleaire afschrikking tussen Rusland en de NAVO heeft zich sinds het einde 
van de Koude Oorlog enigszins op de achtergrond afgespeeld. De nucleaire programma’s 
van Noord-Korea en Iran kregen veel meer aandacht. Waar de nucleaire aspiraties van Iran 
zijn ingeperkt met het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), beschikt Noord-Korea 
over kernwapens. Hoewel Hellendoorn “niet in de hoofden van de Noord-Koreaanse leiders 
kan kijken”, heeft hij wel een mogelijke verklaring: “Noord-Korea vreest, voor zover wij 
weten, een aanval op zijn regime. Saddam Hussein en Muammar el-Khadaffi zijn verwijderd. 
De verwijdering van deze dictators heeft waarschijnlijk bijgedragen aan de versnelling van 
het nucleaire programma van Noord-Korea. Dat land voelt zich mogelijk primair bedreigd 
door de conventionele overmacht van het Amerikaanse leger en stelt daar nucleaire 
vergelding tegenover.” 



Tijdens de Koude Oorlog beschermde de NAVO zich door de nucleaire paraplu van de 
Amerikanen tegen een conventionele overmacht van de Sovjet-Unie. Mogelijk beschermt 
Noord-Korea zich nu op dezelfde manier tegen de VS en Rusland. Maar er zijn ook andere 
redenen waarom een land tot die stap overgaat. EH: “Sommige landen hebben een nucleair 
arsenaal om een buitenlandse aanval met kernwapens af te schrikken. In dat kader 
hanteren sommige partijen officieel een ‘no-first-use-policy’. Sommige zien kernwapens als 
essentieel om de ‘vitale belangen van de natie’ te beschermen. Ook kan het bezit van 
kernwapens bijdragen aan de verhoging van de nationale diplomatieke status. Deze redenen 
sluiten elkaar niet uit; ze overlappen vaak.”  

Het is onwaarschijnlijk dat de wereld ooit vrij zal zijn van kernwapens, vanwege het belang 
van nucleaire afschrikking en de militaire (over)macht die dit met zich meebrengt. EH: “De 
kennis voor het ontwikkelen van kernwapens blijft altijd bestaan. In 1939 was er een 
kernwapenvrije wereld. De Amerikanen zetten het Manhattanproject op in reactie op de 
geruchten dat nazi-Duitsland een atoombom ontwikkelde. In een kernwapenvrije wereld 
bestaat er een premium op om als eerste een kernwapen te ontwikkelen en zo een 
strategisch superieure positie te bemachtigen. Hierdoor ontstaat er een heel gespannen 
situatie.” Een effectief verbod op kernwapens vindt Hellendoorn niet haalbaar: “Om het 
kernwapenverbod te handhaven zou je overal verificatie moeten uitvoeren, zodat het 
verbod wordt nageleefd. Maar het IAEA, het Internationaal Atoomenergieagentschap, kan 
die taak niet aan; dus hoe wil je dat verbod handhaven? Verificatie is ook niet waterdicht, 
waardoor landen die een kernwapen willen ontwikkelen altijd zullen proberen de verificatie 
een stap voor te zijn.” 

De toekomst voorspellen durft Hellendoorn niet: “Ik heb geen glazen bol. Ik denk dat het 
ideaal van een kernwapenvrije wereld mooi is; dat ideaal moet je wel balanceren met de 
noodzaak om een kernoorlog of een grootschalige wereldoorlog te voorkomen. We moeten 
erover nadenken hoe we een wereld met kernwapens overleven. Dat is onze primaire 
opgave.” 

Niels Rood is stagiair bij de Atlantische Commissie.  

 


