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Prinsjesdag 

‘Als ik dan op school uit het raam keek en zag hoe die dingen de putdeksels uit de straat 
reden, dan wilde ik nog maar één ding: tanks, tanks, tanks, tanks, tanks’, sprak de overste 
Alexander bij opkomst in Breda.  

1995, eerstejaars cadet op de KMA en ik begreep de overste als geen ander. Dienstplichtig 
haalde ik mijn rijbewijs voor de Leopard II en mocht ik als verkenner in Duitsland de stenen 
uit de straat scheuren met wat mijn wachtmeester ‘Gods eigen voertuig’ noemde. Rijden in 
deze veertig ton staal was een genot, maar nog niets vergeleken met de ervaring van het 
eerste schot op de schietbanen. 

Als officier cavalerie verkenning kwam ik later in Irak en Afghanistan terecht. Hoewel ik in 
beide landen veel mogelijkheden zag om tanks in te zetten, was hier niet voor gekozen. Een 
politieke keuze of het falen van de militaire top om de politiek te overtuigen? Ik weet het 
niet en het maakt ook niet uit. 

De tank was een stuk gereedschap geworden dat we niet gebruikten, en met een steeds 
verder slinkend budget werd dat gereedschap overbodige luxe. Cavalerieofficieren vreesden 
terecht voor het opheffen van het wapen. Ze waren slagers geworden die vooral elkaar 
overtuigden van het nut en belang van vlees, hopend dat daarmee ook de vegetariërs 
overtuigd zouden worden. Zelf vind ik dat het hoog tijd wordt voor rigoureuze keuzes. Met 
het huidige defensiebudget kunnen we het ons niet permitteren om zo’n grote diversiteit 
aan landeenheden op de been te houden. 

Willen we internationaal een rol blijven spelen, dan zijn in mijn ogen maar een paar typen 
eenheden van belang: special forces, infanterie, genie, geneeskundige en logistieke 
ondersteuning. Door de overige eenheden op te doeken en afspraken te maken met EU- en 
NAVO-partners, kunnen we de lichte infanterie sterk uitbreiden. De specialisatie is om twee 
redenen belangrijk. Ten eerste krijgt de politiek op deze manier direct het signaal dat de rek 
er echt uit is, ten tweede is het voor het personeel dan ook duidelijk welke richting we 
kiezen. De uitbreiding van de infanterie is dan noodzakelijk om langdurig aan missies te 
kunnen deelnemen en zo onze nationale belangen veilig te stellen. 

Zulke duidelijke keuzes hebben we nooit gemaakt en nu IS en Oekraïne het tij lijken te keren 
mogen we weer hopen op een serieus leger. De oude cavaleristen knikken tevreden over de 
terugkeer van Gods eigen voertuig. Ironisch genoeg leidt meer geld zo juist tot minder 
duidelijkheid, geen visie en dus feitelijke achteruitgang. 

‘Thanks, but no tanks.’ 
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