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“Had it not been for the magnificent work of their squadrons 
and their unsurpassed gallantry, I hesitate to say that the 
outcome of the battle would have been the same”.

Deze woorden, gesproken door RAF-maarschalk Sir Hugh 
Dowding1 na de Tweede Wereldoorlog, gaan over de Poolse 
divisies die meegevochten hebben in de Battle of Britain. 
Na een korte strijd en de bezetting van Polen aan het begin 
van de Tweede Wereldoorlog zijn duizenden Poolse militai-
ren gevlucht naar Groot-Brittannië, “The Island of the Last 
Hope”, om vanuit daar de Duitsers te bevechten.

De Britten, die door Duitse propaganda lage verwachtingen 
hadden van de Poolse troepen, lieten de nieuwkomers in eerste 
instantie formatieoefeningen doen op skelters, hetgeen de 
ervaren Poolse piloten erg frustreerde. De Poolse vliegers gaven 
de Britten het nakijken toen zij hun uitstekende vliegvaardig-
heden meteen in praktijk brachten zodra zij de kans kregen 
en in de eerste weken van de inzet van de Poolse squadrons 
schakelden zij maar liefst 126 vijandelijke vliegtuigen uit, wat 
hen de best scorende eenheid maakte in de Battle of Britain. 

Deze opmerkelijke samenwerking van de Poolse divisies 

NAVO, wapen 
je tegen 
inefficiëntie!

De onderliggende gedachten over samenwerking van krijgsmachten en NAVO-landen zijn verouderd. 
Hoewel er nog lang geen draagvlak is voor een Europees leger zullen er in de komende decennia meer 
structurele samenwerkingsverbanden moeten worden opgebouwd tussen NAVO-landen onderling. De 
samenwerking rondom individuele missies is niet genoeg om in de toekomst het NAVO-grondgebied 
te verdedigen en laat ook in efficiëntie veel liggen. 

onder het eerst sceptische Britse commando bleek een zeer 
effectieve en doorslaggevende bijdrage aan de Battle of 
Britain en daarmee een bepalende factor in de uitkomst van 
de Tweede Wereldoorlog.2

Deze samenwerking laat ook zien dat militaire samenwerking 
van alle tijden is. In oorlogstijd en in tijden van directe 
dreigingen is er altijd de welwillendheid om samen te wer-
ken met landen die dezelfde belangen koesteren. Momenteel 
bevinden wij ons weer op zo’n moment; menig NAVO-lid 
investeert in zijn defensie, er wordt gesproken over geza-
menlijke acties en er is weer even geld beschikbaar voor de 
troepenmachten. Noodzakelijke en goede ontwikkelingen, 
maar waarschijnlijk van korte duur. Het is daarom belangrijk 
na te denken over hoe in de komende decennia — ook bij 
afwezigheid van directe dreigingen — defensiesamenwerking 
kan blijven bestaan, kosten kan beperken en bij kan blijven 
dragen aan onze dagelijkse veiligheid. 

Vrede heeft ons verwend

Na de Koude Oorlog is de Nederlandse krijgsmacht, net als 
die van veel andere landen, teruggebracht tot een kleinere 
en realistischere vorm. Toen dreigingen uitbleven en oorlog 
in Europa tot een ondenkbaar scenario werd verklaard, zijn 
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we blijven korten op defensie-uitgaven en de inrichting van 
de krijgsmacht af gaan stemmen op de benodigdheden voor 
missies ver van huis. 

De afbouw heeft erin geresulteerd dat een volwassen Europa 
nog steeds sterk afhankelijk is van de Verenigde Staten als 
het op veiligheid aan komt. Het afschuiven van die verant-
woordelijkheid is lui en gaat in de komende decennia voor 
problemen zorgen. 

In de Verenigde Staten is het debat over de hoge defensie-
uitgaven ook onder de aandacht gekomen en als resultaat 
worden er in de komende jaren een aantal Amerikaanse 
bases in Europa gesloten. Deze trend zal zich in de komende 
decennia voortzetten en is in lijn met de intentie van de VS 
om de focus van zijn defensie meer en meer te verleggen 
naar de Oost-Aziatische regio.3 

Daarnaast heeft de VS zijn ontevredenheid over de Europese 
defensie-uitgaven nooit onder stoelen of banken gestoken. 
Dat zelfs na de recente ontwikkelingen in Oekraïne slechts 
zes NAVO-leden hun defensie-uitgaven hebben verhoogd en 
nog maar vijf leden de bestedingsnorm halen, onderstreept 
de afwezigheid van een Europees verantwoordelijkheidsge-
voel binnen de NAVO.4 Waar de VS nu nog komt opdraven bij 

problemen in Europa zullen de Amerikanen in de komende 
decennia steeds vaker laten merken dat Europa zelf signifi-
cant aan zijn eigen veiligheid moet gaan bijdragen; simpel-
weg omdat de VS de veiligheid in Europa niet eeuwig kan 
blijven waarborgen en betalen.

Tevens komt het inperken van de Europese activiteiten van 
de VS op een moment dat er veel scepticisme is rondom 
grote internationale samenwerkingsverbanden. De Europese 
Unie krijgt in veel van haar lidstaten steeds meer kritiek en 
het is op dit moment dan ook lastig om grote stappen te 
zetten in internationale samenwerking. 

Wat kan dan toch een manier zijn voor de NAVO om de slag-
kracht te behalen die bij het bondgenootschap hoort, zonder 
EU-sceptici voor het hoofd te stoten, zonder de budgetten 
enorm te verhogen, en zonder te sterk te blijven leunen op 
de Verenigde Staten? 

Kleine stapjes, maar grote mogelijkheden

Landen in Europa zijn voor allerlei zaken op elkaar aangewe-
zen. In de NAVO hebben we vastgelegd om samen één grens 
te verdedigen, zowel letterlijk als figuurlijk; zodra die wordt 
overschreden zullen we allemaal optreden. 
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Vervolgens is er geen gemeenschappelijke krijgsmacht 
opgericht omdat elk land ook wil beschikken over een eigen 
multi-inzetbare krijgsmacht, om op die manier deel te kun-
nen nemen aan internationale missies buiten de NAVO om 
en de eigen soevereiniteit te behouden. Begrijpelijk, maar 
dit zorgt er tevens voor dat er binnen de NAVO een enorme 
overlap is in trainingsfaciliteiten, krijgsmachtonderdelen en 
logistieke onderdelen. Een overlap die erg inefficiënt is en 
niets bijdraagt aan de uiteindelijke operationele grootte of 
slagkracht van de krijgsmacht. 

Wellicht de mooiste ontwikkeling en efficiëntieslag binnen de 
NAVO vinden we in ons eigen land, of eigenlijk in Duitsland. 
Als één van de resultaten van de zorgvuldig opgebouwde rela-
tie met ons buurland is kortgeleden de Luchtmobiele Brigade 
samengevoegd met een Duitse snelle interventie-eenheid. 
De gecombineerde eenheid staat onder Duits commando en 
zal doorgaans als één eenheid worden ingezet, maar is ook 
makkelijk te scheiden als een van beide landen de mankracht 
zelfstandig wil gebruiken. Op die manier is het mogelijk om 
trainingen, opleiding, doctrines en procedures samen te ont-
wikkelen, maar nog steeds zelf over de mankracht te beschik-
ken.5 Een goede en overzichtelijke manier om door middel van 
samenwerking de efficiëntie te vergroten.  

Dit is precies het soort ontwikkeling waar de NAVO in de 
komende decennia centraal op aan moet sturen. De goede 
balans van samenwerking, soevereiniteit en kostenbesparing 
bij Nederland en Duitsland in dit voorbeeld, is in zijn eigen 
vorm op veel plekken mogelijk. Daarbij kan dit soort nieuwe 
samenwerking in kleine stapjes door ministeries onderling 
worden uitgevoerd, waarbij elk land zijn eigen werkwijze 
kan kiezen en afstemmen op de lokale ontvankelijkheid voor 
ontwikkeling in internationale samenwerking. Daardoor kan 
grote nationale onenigheid en vertraging worden vermeden. 

De NAVO kan bij het opzetten van dit soort samenwerkingen 
een adviserend en verbindend orgaan zijn waar lidstaten 
elkaar kunnen vinden en waarin centraal toezicht gehouden 
wordt op inefficiënte overlap in specialismen en faciliteiten. 
Ook kan vanuit de NAVO makkelijk worden onderzocht welke 
eenheden goed op elkaar aansluiten. Het oprichten van een 
groep ervaren adviseurs die vanuit de NAVO actief het opzet-
ten van dit soort binationale samenwerking gaat ondersteu-
nen zou een grote stimulans zijn.

Ruwweg de helft van de uitgaven aan defensie wordt niet 
besteed aan operationele eenheden, maar voornamelijk aan 
ondersteuning en faciliteiten.6 Door het vinden van moge-
lijkheden om te delen in deze faciliteiten zullen een deel 
van de kosten bespaard kunnen worden. Geld dat vervol-

gens aangewend kan worden om andere investeringen te 
doen die directer bijdragen aan de operationele eenheden. 
Uiteindelijk is het wellicht zelfs mogelijk om met aanzienlijk 
lagere besteding dan 2% van het BNP toch de slagkracht en 
inzetbaarheid te halen waar die norm eigenlijk om draait.

‘The future Few’

Na de Tweede Wereldoorlog heeft Europa zichzelf beloofd nooit 
meer in oorlog te geraken. De piloten die toen in de Battle of 
Britain vochten waren gemiddeld net zo oud als ik, 20 jaar.7 
Velen van hen hebben het gevecht voor de Europese vrijheid 
met hun leven moeten bekopen. Dat wij nu niet in oorlog zijn 
betekent niet dat we de aandacht voor onze vrede moeten 
laten verslappen. Geheel andersoortige inzet moet worden 
getoond om onze vrijheid te beschermen. Hoewel een groot 
conflict aan de grenzen zeer onwaarschijnlijk is, moeten we als 
NAVO altijd in staat blijven om grote dreigingen het hoofd te 
bieden. Niet om ooit een krachtmeting aan te gaan, maar om 
die juist te voorkomen. De wereld moet weten dat de conse-
quenties die aan militaire avonturen bij de NAVO hangen geen 
loze dreigementen zijn. NAVO, wapen je tegen inefficiëntie!
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Wilt u reageren? 
Mail de redactie: redactie@atlcom.nl.
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Ter viering van het 60-jarig bestaan van de NAVO 
Parlementaire Assemblée in 2015 organiseerden Jonge 
Atlantici, de Staten-Generaal en de NAVO PA de essaywed-
strijd ‘De NAVO nu en in de komende decennia’. Hugo van 
der Heijden is de winnaar van deze wedstrijd. Hij gaat in 
oktober met de Nederlandse delegatie mee naar de Annual 
Session van de NAVO PA in Stavanger, Noorwegen.


