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‘Kracht en dialoog’ 

Publieksbijeenkomst met Alexander Vershbow 

Op 8 april organiseerde de Atlantische Commissie en Jonge Atlantici een bijeenkomst (170 
deelnemers) in Sociëteit de Witte (Den Haag) met Alexander Vershbow, plaatsvervangend 
secretaris-generaal van de NAVO. Vershbow sprak over de dreigingen waarmee de NAVO 
momenteel wordt geconfronteerd, en over effectieve, moderne afschrikking om (een deel 
van) die dreigingen tegen te gaan. Zijn volledige toespraak is te lezen op de website van 
de NAVO. Voorafgaand aan zijn lezing sprak hij met Atlantisch Perspectief. 

Vanzelfsprekend was de crisis met Rusland een van de belangrijkste onderwerpen waarover 
Vershbow sprak. Hoe kan een begin worden gemaakt voor een betere NAVO-Rusland-
relatie? “De eerste stap is dat Rusland de Minsk-akkoorden gaat opvolgen. Het was immers 
Russische agressie tegen Oekraïne die de teloorgang van de relatie veroorzaakte. Zonder dat 
is het onmogelijk voor de NAVO om terug te keren naar ‘business as usual’”. Het is daarom 
opvallend dat op dezelfde dag van Vershbows toespraak secretaris-generaal van de NAVO 
Stoltenberg aankondigde dat de NAVO-Rusland Raad weer voorzichtige gesprekken zou 
beginnen. Die zijn overigens vooralsnog op niets uitgelopen. 

Vershbow benadrukte dat het antwoord van de NAVO op Russische agressie uit twee delen 
bestaat: aan de ene kant versterking van de defensie- en afschrikkingscapaciteiten. Vanuit 
die positie van kracht volgt het tweede element: het aangaan van dialoog. Die combinatie 
van kracht en dialoog is volgens Vershbow de beste manier om Rusland terug te brengen in 
het ‘normale’ internationale systeem, waarbij internationaal recht, principes, en akkoorden 
worden nageleefd, zoals de Helsinki-akkoorden “waaraan Rusland zélf heeft bijgedragen, 
zelfs de aanzet voor heeft gegeven”. ‘Minsk’ vormt de “blauwdruk voor de-escalatie van de 
Oekraïnecrisis”. 

Daarnaast moet Rusland stoppen met de NAVO als voornaamste vijand te zien, en “meer 
transparantie betrachten met zijn militaire oefeningen”. Brengen de extra inspanningen van 
de NAVO, bijvoorbeeld de opbouw van de ‘speerpunt’ Very High Readiness Joint Task Force 
(VJTF) en verdriedubbeling (tot 40.000 militairen) van de opvolging daarvan, de NATO 
Response Froce (NRF), dan niet het risico met zich mee dat Rusland zich juist aangevallen 
voelt, waardoor een nieuwe vertrouwensband onmogelijk wordt? Nee, zegt Vershbow, 
want “wat de NAVO doet is defensief, en proportioneel. Zelfs de verwachte beslissing 
tijdens de NAVO-top in Warschau over extra ‘forward presence’ in bijvoorbeeld de Baltische 
staten kan geen provocatie zijn, want Rusland zelf mobiliseert veel grotere hoeveelheden 
troepen voor verrassingsoefeningen. Wat de NAVO doet valt netjes binnen de afspraken van 
de Founding Act”. 

Vershbow was ambassadeur in Rusland van 2001-2005. Hadden we, op basis van zijn 
ervaringen en observaties, het huidige Russische gedrag kunnen zien aankomen? “Ja, zeker 
wel, de negatieve trends, zoals het terugdringen van vrije pers, waren toen al zichtbaar. Dat 
heeft zich nu ontwikkeld tot een extreme vorm van staatspropaganda, die de anti-westerse, 
xenofobische houding van de bevolking voedt. Wat vooral onheilspellend was, waren de 



berichten, toen al, dat de VS en NAVO eropuit zouden zijn om Rusland te verzwakken, 
ondermijnen, en marginaliseren. Terwijl het beleid juist was om Rusland zoveel mogelijk te 
betrekken in het internationale systeem, en te zorgen dat Rusland een belangrijke 
strategische partner werd.” Toch is reden voor hoop: “in mijn ervaring zijn er grote groepen 
in Rusland die onze waarden en opvattingen delen, zoals individuele vrijheid en vrijheid van 
meningsuiting, hoewel we daarvan geen hoge verwachtingen moeten hebben op korte 
termijn”. 

Tot slot: hoe staat Vershbow tegenover de negatieve uitlatingen van presidentskandidaat 
Donald Trump over de NAVO? Door Trump is de NAVO op een aparte wijze weer zichtbaar 
geworden en “het is helemaal niet slecht, dat door Trump de NAVO weer besproken wordt 
in de media. De meeste gezaghebbende politici en opinieleiders zijn het er juist over eens — 
en spreken duidelijk uit — dat de NAVO van vitaal belang is voor de Amerikaanse veiligheid 
en voor de stabiliteit van de trans-Atlantische gemeenschap in het algemeen. Het blijft 
natuurlijk waar dat het bondgenootschap wel afhankelijk is van eerlijke lastenverdeling”. 
Dat probleem was er eigenlijk altijd al en is nooit echt aangepakt, maar nu is “het gat tussen 
de VS en Europa zo groot geworden dat het niet meer gezond is voor de solidariteit binnen 
de alliantie. Hoewel bescheiden is het goed dat Nederland een verhoging van het 
defensiebudget heeft ingezet. De uitspraken van Trump zijn daarom misschien goed voor 
het besef dat we de NAVO niet voor lief kunnen nemen”. 
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