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Opinie 

Riemen vast! 

Alweer twee houvasten voor de toekomst van de krijgsmacht  

Anne Tjepkema1 

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert is van plan de bezem door Defensie te halen om de 
krijgsmacht weer betaalbaar te maken. Een prachtig plan, ware het niet dat velen daar een 
gevoel van déjà vu bij zullen hebben. Meestal eindigt een onderzoek naar 
toekomstmogelijkheden namelijk met een schets van enkele beleidsopties, waaruit 
bewindslieden de goedkoopste kiezen, waardoor opnieuw waardevolle capaciteiten 
moeten worden ontmanteld. Zulke onderzoeken hebben gemeen dat niet het 
ambitieniveau als uitgangspunt wordt genomen, maar de actuele financiële ruimte. Zo 
wordt de krijgsmacht steeds weer aangepast aan wat op dat moment politiek oftewel 
financieel haalbaar lijkt.  

In februari jl. presenteerde Clingendael een rapport over de toekomst van de krijgsmacht 
naar aanleiding van een zinsnede uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte-II: “De 
oorspronkelijke voornemens met betrekking tot de vervanging van de F-16 zijn niet 
uitvoerbaar zonder aanpassing of herprioritering binnen het totale Defensiebudget”.2 Anders 
gezegd: door de keuze voor de JSF/F-35 zou de voorwaardenscheppende rol van de 
jachtvliegtuigen in vrijwel alle serieuze operaties op zee en op land de existentie van de 
middelen voor die operaties aantasten. Een existentieel probleem dus waar een oplossing 
voor moet worden gezocht binnen het bestaande financiële kader. Voor dat probleem geeft 
Clingendael vier mogelijke oplossingen.  

Opmerkelijk genoeg had HCSS (The Hague Centre for Strategic Studies) enkele dagen eerder 
een rapport over de toekomst van het luchtwapen uitgebracht.3 Deze studie werd 
geschreven in opdracht van de Koninklijke Luchtmacht. Het gaat om een beschrijving van de 
toekomst van het Nederlandse luchtwapen tegen de achtergrond van strategische trends en 
technologische ontwikkelingen. Het praktische uitgangspunt in deze studie is dat er een 
steeds zwaarder beroep zal worden gedaan op de capaciteiten van het luchtwapen, zeker nu 
de Landmacht aan zware gevechtskracht heeft ingeboet.  

Dit artikel vergelijkt puntsgewijs deze twee studies met elkaar en zet ze af tegen het 
Eindrapport Verkenningen van 2010, waarmee deze bijdrage begint.4 Tevens komen hier aan 
bod de vervanging van de F-16 en (inter)nationale samenwerking.  

Verkenningen en de daaruit volgende beleidskeuze  

Toen minister van Defensie Eimert van Middelkoop in 2008 opdracht gaf tot een 
fundamentele en interdepartementale studie over de toekomst van de Nederlandse 
defensie, lag daaronder de verwachting dat een duidelijker koers zou leiden tot een voor 
haar taak berekende maar toch goedkopere krijgsmacht. De politieke gedachte achter het 
onderzoek was tevens te komen tot veeljarige afspraken over een minimumbudget voor 
Defensie. Zie tabel 1 voor de in het rapport gepresenteerde beleidsopties.  
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Na een grondige verkenning van het internationale krachtenveld en de rol van Nederland 
daarin beschreef het rapport uitvoerig de gevolgen van iedere beleidsoptie, elk met een 
plus-, een nul- en een minvariant. De flankvarianten impliceerden elk 1 miljard euro. Bij de 
beschrijving van alle varianten werden aanbevelingen gedaan omtrent de bijbehorende 
versterkingen en verzwakkingen van de capaciteiten van de krijgsmachtdelen. Deze waren 
financieel doorgerekend, maar in de minvariant van ‘veelzijdig inzetbaar’ werd de gewenste 
1 miljard euro niet gehaald. Bij het uitkomen van het rapport in maart 2010 was echter al 
voor zo’n 1 miljard euro bezuinigingen ingeboekt. Ook koos de politiek juist ‘veelzijdig 
inzetbaar’, de duurste beleidsoptie. Het resultaat van Verkenningen was dan ook dat er 
feitelijk niets anders gebeurde dan het hanteren van de kaasschaaf, zoals het opheffen van 
een squadron jachtvliegtuigen.  

Deze gang van zaken verdient enige nuancering. Beide voorgangers van minister Hennis 
hadden formeel wel gekozen voor de beleidsoptie ‘veelzijdig inzetbaar’, maar in de 
speurtocht naar bezuinigingsobjecten werd ook het ‘kort en krachtig’-spoor bereden. Eerder 
kwam ik tot de conclusie dat ‘veelzijdig inzetbaar’ in zeven maatregelen werd gevolgd en 
‘kort en krachtig’ in elf gevallen.5 Nu gaf de laatste beleidsoptie ook meer ruimte om te 
snijden dan de eerste. De mantra dat Nederland nog steeds een veelzijdig inzetbare 
krijgsmacht heeft, moet echter met een korreltje zout worden genomen. Verkenningen zegt 
hierover: “De krijgsmacht kan niet verdergaand worden verkleind zonder het wezenlijke 
karakter van de beleidsoptie – de veelzijdige inzetbaarheid – geweld aan te doen”.6 Minister 
Hillens Kamerbrief zegt enerzijds: “Het kabinet onderschrijft de grondige analyse die in het 
kader van de Verkenningen is uitgevoerd” en “Nederland beschikt dan [in 2014] over een 
kleinere krijgsmacht in goede conditie, gereed voor elke inzet binnen haar mogelijkheden”. 
Anderzijds, aan het einde van de brief: “Het wordt een krijgsmacht die zich in de komende 
periode vooral zal moeten toeleggen op korte, krachtige en hoogwaardige bijdragen aan 
internationale operaties”.7 Kortom, het beleid is tweeslachtig over de preferente 
beleidsoptie. Verkenningen bleek uiteindelijk dus verre van ‘een houvast voor de krijgsmacht 
van de toekomst’.  

Vervanging van de F-16 

Tot begin jaren negentig had Nederland in grootte de tweede F-16-force ter wereld. In totaal 
212 toestellen stroomden in de periode van 1979 tot 1993 binnen. Al snel na de invoering 
ging de Luchtmacht over op het swing role-concept, wat betekende dat de vliegtuigen zowel 
voor de luchtverdediging als voor het aanvallen van gronddoelen werden ingezet. In 
vergelijking met luchtmachten die deze rollen scheidden, sleten de Nederlandse toestellen 
sneller. Het concept bood operationeel het voordeel van rolwisseling tijdens de missie, wat 
wel intensieve training op een hoog niveau vergt. Gedurende de NAVO-operatie ‘Allied 
Force’ (1998/99) was de Luchtmacht van de deelnemende Europese luchtmachten na de 
Franse de tweede producent in aantallen sorties en in kwaliteit van de uitgevoerde 
opdrachten ‘second to none’. Het was dan ook niet vreemd dat de Tweede Kamer in 1999 
een motie aannam om de in de Hoofdlijnennotitie (1998) voorziene opheffing van een F-16-
squadron terug te draaien. Zoiets als een langetermijngeheugen in de politiek bestaat echter 
niet, want dat squadron werd in 2004 toch opgeheven. Daarna volgden er nog twee 
squadrons, achtereenvolgens in 2010 en 2012.8 Thans resteren er nog 68 toestellen verdeeld 
over vier squadrons. Een dissonant bij de verkoop van bruikbare F-16’s was dat potentiële 
afnemers weinig belangstelling toonden voor de oudste airframes, zodat niet alleen de 
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kwantiteit maar ook de kwaliteit van de rest van de vloot sterk afnam. Dat zou minder erg 
zijn als de vervanger van de F-16 op afzienbare termijn had kunnen instromen. De al meteen 
neerwaarts bijgestelde behoefte aan de F-35 werd bij een geprojecteerd investeringsvolume 
van circa 7,6 miljard euro (over de periode 2015-2021) gefixeerd op 85 toestellen. Intussen 
liep de ontwikkeling van de F-35 jaren vertraging op, stegen de kosten van het programma 
buiten proportie en daalde als gevolg van nieuwe bezuinigingen het investeringsvolume van 
Defensie naar circa 4,5 miljard euro (over de periode 2019-2027). Theoretisch kunnen er van 
dat geld op zijn best nog ongeveer 48 toestellen worden gekocht, maar waarschijnlijker is 
een projectie rond 36. Dat betekent een inzet van maximaal vijf vliegtuigen tegelijk over een 
lange periode. Dat is in geen enkele beleidsoptie van Verkenningen voldoende voor een 
adequate ondersteuning van expeditionair ingezette eenheden.  

Meer genuanceerd ligt het met de vrees van Clingendael dat de andere krijgsmachtdelen 
zwaar zullen moeten inleveren om de verwerving van de F-35 mogelijk te maken. Bij een 
investeringsquote van 20 procent over 7 miljard euro is er nog steeds 1,4 miljard op jaarbasis 
besteedbaar. Stel dat de F-35 daarvan in de genoemde periode de helft zou krijgen, dan is de 
aanschaf van tegen de veertig toestellen nog steeds haalbaar, maar dan mag er weinig 
misgaan met de prijs, afgezien van de exploitatiekosten. Vliegtuigen zijn nu eenmaal 
kostbaar. De nu instromende NH-90 kost 58 miljoen euro per stuk en dat stoort niemand.  

Het Clingendael-rapport 

Het Clingendael-rapport haakt in op de constatering van de regeringsverklaring van Rutte-II 
dat de vervanging van de F-16 gevolgen heeft voor de rest van de krijgsmacht. Het heeft de 
ambitie het kabinet een advies te geven omtrent de wijze waarop de krijgsmacht in de 
toekomst kan worden georganiseerd in het licht van de Nederlandse belangen.  

1. Het rapport van Clingendael benoemt de Nederlandse belangen als volgt: 

 Invloed op het internationale toneel. 

 Behoud welvaart en economische ontwikkeling. 

 Bevorderen veiligheid en stabiliteit. 

 Bevorderen mensenrechten en humaniteit. 
 

2. Pièce de résistance van het rapport is de behandeling van vier types krijgsmacht: 

 De ‘vliegende’ interventiemacht met drie squadrons jachtvliegtuigen, in totaal 50-55 
JSF’s (vijfde generatie). 

 ‘Maritieme’ handelsmacht met twee squadrons vierde generatie vliegtuigen, in totaal 
35-40 stuks. 

 ‘Robuuste’ stabiliseringsmacht met idem. 

 ‘Ondersteunende’ vredesmacht met één squadron, in totaal 20-25 toestellen vierde 
generatie. 

 

3. De auteurs verbinden in de conclusies de types krijgsmacht met de belangen, wat in tabel 
2 wordt weergegeven. 
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4. In eerste aanleg was ik positief gestemd over het rapport. Het is logisch gestructureerd, 
behandelt in nog geen veertig bladzijden veel vraagstukken en geeft concrete 
aanbevelingen. Bij een tweede lezing bekruipt mij een gevoel van ‘grote stappen, snel thuis’. 
Dat ontlokt mij het volgende commentaar: 

 Uit het rapport spreekt geen enkele ambitie. De internationale verplichtingen worden 
kaltgestellt binnen de budgettaire randvoorwaarden. De internationale 
veiligheidssituatie, die aanleiding tot een zeker budget zou kunnen zijn, wordt 
genegeerd. Uitgangspunt is het bezuinigingsregime van het kabinet Rutte-II waar een 
‘passend’ plaatje voor de krijgsmacht bij wordt gezocht. 

 De stealth-capaciteiten van de F-35 zijn voor Clingendael aanleiding om het toestel 
alleen geschikt te achten voor interventies met de Amerikanen. Het ontwerp heeft 
echter vele kwaliteiten die in andere scenario’s van pas komen.  

 Het rapport veronderstelt dat de Marine en de Landmacht zwaar worden getroffen 
als de JSF wordt gekocht. Enige financiële onderbouwing daarbij ontbreekt evenwel. 
Indien de stelling geldt voor Marine en Landmacht, dan geldt deze evenzeer voor de 
rest van de Luchtmacht. Zie bijvoorbeeld het afstoten van de juist voor Landmacht en 
Marine nuttige Cougar-helikopters.  

 Historische gegevens vanaf 1991 zouden een kwantitatief inzicht in de frequentie en 
omvang van inzet van een bepaald type krijgsmacht kunnen bieden, maar deze 
ontbreken.  

 Geen gewag wordt gemaakt van kritieke behoeftelijstjes van NAVO en EU, de 
zogenaamde capability gaps. Het rapport predikt internationale samenwerking, maar 
dat de 17e economie in de wereld slechts 1 procent van het BNP aan Defensie 
besteedt, zal weinig potentiële bondgenoten werven. Toenemende internationale 
invloed via samenwerking met Duitsland en België, die relatief nog minder presteren, 
is twijfelachtig. 

 In de overzichten van de types krijgsmacht worden tamelijk willekeurig capaciteiten 
geschrapt, zonder de bijbehorende argumentatie. Zo verdwijnen de onderzeeboten 
in drie van de vier types.  

 Het beter integreren van de operationele capaciteiten (joint) komt er bekaaid vanaf. 
Alleen in de vierde optie wordt gesproken over het onderbrengen van negen lichte 
infanteriebataljons (vier omgevormde pantserinfanteriebataljons, drie luchtmobiel 
en twee mariniers) in een joint-commando.  

 De Koninklijke Marechaussee blijft kritiekloos een vreemde eend in de bijt, alleen in 
de vierde optie is sprake van een paramilitaire rol.  

 Aan cyberoorlogvoering wordt geen woord gewijd.  

Het HCSS-rapport 

Het HCSS-rapport gaat over de wenselijke toekomst van het Nederlandse luchtwapen tegen 
de achtergrond van strategische trends en technologische ontwikkelingen. De inhoud betreft 
de periode 2015-2025 en bevat de volgende kerngedachten: 

1. Gevolgen van deze trends voor het lucht-/ruimtedomein:  

 De toegenomen observatiemogelijkheden vanuit de lucht, waardoor het 
inlichtingenbeeld aanzienlijk in kwaliteit toeneemt. De relevantie daarvan blijkt bij de 
inzet van SOTG (special operations tasks group) en lichte infanterie (mariniers en 
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luchtmobiel) in de diepte van het terrein, een inzet die in voor Nederland veel 
waarschijnlijker is dan die van grote eenheden gedurende lange tijd.  

 De toekomstperspectieven van onbemande vliegtuigen (UAV’s) zijn groot maar niet 
onbeperkt.  

 De mogelijke lancering van enkele Nederlandse microsatellieten. 
 

2. De rollen van de militaire lucht- en ruimtevaart:  

 Kerngedachte is dat er een keten van militaire lucht- en ruimtemiddelen, nationaal en 
internationaal, wordt opgebouwd, waardoor een conflict in een vroeg stadium kan 
worden beheerst. Cruciaal daarin is de rol van het vijfdegeneratiejachtvliegtuig, 
waarmee luchtoverwicht wordt geschapen. Dat platform ligt binnen de beschreven 
periode niet alleen binnen het bereik van de VS en Europese landen, maar ook 
binnen dat van alle BRIC-landen. 

 Robuuste cybercapaciteiten zijn voorwaardenscheppend voor de integriteit van de 
eigen wapensystemen.  

 Eigen intelligence, surveillance and reconnaissance-middelen moeten die van de 
potentiële tegenstanders in kwaliteit overtreffen, vandaar de bovengenoemde 
satellieten, aangevuld met bemande en onbemande vliegende platforms. 

 Als expeditionaire inzet eenmaal aan de orde is, volgt het luchttransport van lichte 
eenheden met eigen vrachtvliegtuigen en gecontracteerde toestellen van 
luchtvaartmaatschappijen. 

 De tactische mobiliteit met lichte infanterie hierna berust op helikopters, waarbij de 
zware slagkracht wordt uitgebracht door jachtvliegtuigen.  

 Een pleidooi voor het aanhouden van een mix van complementaire wapensystemen: 
jachtvliegtuigen, gevechtshelikopters en UAV’s, waarbij identieke wapens op 
verschillende platforms kunnen worden gebruikt.  
 

3. Internationale samenwerking: 

 Voorkeur voor multilaterale samenwerkingsverbanden op grond van succesvolle 
voorbeelden: F-16 en luchttransport.  

 Uitbreiding van de multilaterale samenwerking tot tanken in de lucht, observatie 
vanuit de ruimte en UAV’s. 

 

4. In het HCSS-rapport overheerst het gezichtspunt vanaf de high ground. Mijn commentaar 
is als volgt: 

 De tegenstelling met het Clingendael-rapport kon nauwelijks groter zijn waar het de 
rol van de jachtvliegtuigen betreft. Waar het Clingendael-rapport de rol van het 
luchtwapen marginaliseert, stelt het HCSS-rapport de rol van met name 
jachtvliegtuigen centraal. De F-35 wordt overigens slechts eenmaal genoemd, maar 
het vijfdegeneratievliegtuig des te vaker. 

 Het rapport is het sterkst in het schilderen van toekomstige trends, maar vaag over 
de prioriteiten die aan de behandelde systemen moeten worden gegeven. 

 Het stuk is ambivalent over welke middelen nationaal en welke samen met 
bondgenoten moeten worden aangeschaft. Het haakt niet aan bij binnen de EU en de 
NAVO gesignaleerde tekortkomingen.  
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 Alle denkbare vormen van internationale en nationale samenwerking passeren de 
revue, behalve de samenwerking tussen krijgsmachtdelen. De premisse overheerst 
dat het luchtwapen dominant is in de meeste scenario’s. 

 De Luchtmacht is altijd ietwat opportunistisch geweest in de definitie van airpower. 
Nu de Patriots tot de landstrijdkrachten worden gerekend, worden deze slechts 
terloops behandeld. Vroeger werden nooit de marinevliegtuigen meegenomen, nu 
wordt de NH-90 uitdrukkelijk in beeld gebracht.  

 Onvoldoende wordt uitgelegd wat precies een jachtvliegtuig tot de vijfde generatie 
maakt. Evenmin waarom vijfdegeneratie multirole-jachtvliegtuigen te verkiezen zijn 
boven een combinatie van meer gespecialiseerde vliegtuigen voor de 
luchtverdediging en aanvallen op gronddoelen. Elders wordt juist het belang van 
complementaire systemen benadrukt.  

Internationale en nationale samenwerking 

Het beleid bij Defensie om zoveel mogelijk tot internationale afspraken te komen, is de 
laatste jaren geïntensiveerd. In het verleden is hetzelfde meermalen geprobeerd, maar 
zelden zijn hooggestemde verwachtingen waargemaakt. De accenten liggen doorgaans te 
veel op kostenbesparingen en te weinig op operationele afspraken. Naast het bekende 
soevereiniteitsargument zet ik nog even de nadelen van bilaterale samenwerking op een rij: 

 De kost gaat voor de baat uit, zoals ook Clingendael meent.  

 Defensieplanningen lopen doorgaans sterk uiteen. België bijvoorbeeld heeft nog geen 
interesse getoond in de vervanging van de F-16.  

 Datzelfde geldt voor de ambities inzake expeditionaire missies. In twintig jaar is alleen 
met België samengewerkt in het kader van de Deployable Air Task Force, boven 
Joegoslavië. Met Duitsland alleen kort in Kosovo, het hoofdkwartier van ISAF en de 
politiemissie in Kunduz. Beide landen hielden zich verre van de meer uitdagende 
operaties in het zuiden en oosten van Afghanistan.  

 Een bilateraal verband bindt de handen van de politiek, waardoor eenzijdige 
beëindiging moeilijk is. Dat verhindert het buiten dienst stellen van de twee M-
fregatten, een optie in het Clingendael-rapport. De in Verkenningen voorgestane 
opheffing van het Duits-Nederlandse hoofdkwartier stopte op de stoep van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken.  

Multilaterale exploitatieverbanden hebben het voordeel dat de nationale bijdrage zo nodig 
kan variëren, omdat de partners elkaars tekorten kunnen compenseren. De voorbeelden 
hiervan spreken vooral in de militaire luchtvaart: het waarschuwings- en controlesysteem 
AWACS en het Europese luchttransportcentrum (EATC) op de Vliegbasis Eindhoven. Bij de 
Marine gaat het meestal om tijdelijke vlootverbanden. Een ambitieuze 
landmachtsamenwerking op het gebied van luchtmobiele brigades tussen het Verenigd 
Koninkrijk, Duitsland, België en Nederland was slechts een kort leven beschoren. 
Multilaterale materieelprojecten daarentegen zijn zelden succesvol. Voorbeelden: Tornado 
en Typhoon II-vliegtuigen, NH-90-helikopter en NFR-90 (fregattenbouw). Als ze al tot stand 
komen, gaat dat steeds gepaard met grote kosten- en tijdsoverschrijdingen. Het in 2005 
opgerichte European Defence Agency toont een indrukwekkende lijst van kleine projecten, 
maar aan grote projecten branden de deelnemende landen hun vingers niet. 
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Geen van beide rapporten blinkt uit in het schetsen van mogelijkheden om de nationale 
samenwerking te verbeteren. Dat is jammer, want de eerste winst ligt in een identieke 
politieke aansturing. Samenwerking veronderstelt primair kennisontwikkeling door te zoeken 
naar synergie tussen bestaande kennisterreinen. Om nieuwe kennis te ontwikkelen zijn 
vooral ook adequate organisatorische aanpassingen noodzakelijk.9 Met joint-samenwerking 
is er iets vreemds aan de hand. Na de Koude Oorlog was joint vanzelfsprekend, maar de 
laatste jaren lijkt het onderwerp morsdood. Ik wijt dat aan de pogingen van bewindslieden 
om van de Bestuursstaf een operationele staf te maken, die de krijgsmachtdelen zou moeten 
aansturen via prestatiesturing. Dit is - tien jaar na opheffing van de bevelhebberstaven – nog 
steeds niet gelukt, ondanks zo’n 500 miljoen euro die is besteed aan de implementatie van 
Enterprise Resource Planning. De hiervoor verantwoordelijke hoge burgerambtenaren zijn 
geen professionals, maar managers wiens kennisontwikkeling niet wordt gevoed door de 
uitvoeringspraktijk. De reorganisaties die rationalisatie ten doel hadden, hebben gefaald 
wegens het ontbreken van kennis van het joint-optreden, alsmede door onvoldoende 
kosteninzicht en –sturing. We zijn weer terug bij af: om de krijgsmacht draaiende te houden 
zijn belangrijke bevoegdheden teruggegeven aan de krijgsmachtdelen na het echec van de 
Defensie Materieel Organisatie bij de rationalisatie van de logistiek. 

Al eerder heb ik de mogelijkheid van het oprichten van een krijgsmachtbreed expeditionair 
commando gesuggereerd. Nu proberen de krijgsmachtdelen dat ieder voor zich te zijn. Kern 
van dat commando zouden de vijf lichte infanteriebataljons, de vijf compagnieën special 
forces en het Defensie Helikopter Commando moeten zijn. De andere middelen – die voor 
nationale taken uitgezonderd – zouden hun bestaansrecht vooral moeten ontlenen aan hun 
intrinsieke capaciteiten het expeditionair commando te ondersteunen. Nu we toch weer 
terug bij af zijn, is dit zowel een goed thema als een gunstig moment om de samenhang 
binnen de krijgsmacht te bevorderen.10  

Conclusies 

Het HCSS-rapport verhoudt zich tot het Clingendael-rapport als een luchtkasteel tot de 
Hollandse waterlinie. Geen van beide rapporten schenkt veel aandacht aan Verkenningen. 
Nu wordt wel eens gezegd dat Verkenningen een dure methode was om een miljard euro 
aan bezuinigingen te rechtvaardigen, maar qua diepgang is het slechts drie jaar oude 
eindrapport ongeëvenaard. Wat is er de laatste drie jaar veranderd? ‘Multipolaire wereld’, 
het meest waarschijnlijke scenario, is althans in het Midden-Oosten en Noord-Afrika 
verslechterd richting ‘fragmentatie’. Ook zijn cyberoorlogvoering en de ontwikkeling van 
UAV’s game changers aan het worden. Alleen HCSS heeft dat doorzien. Intussen is het 
financiële kader voor Defensie wederom strakker geworden en is het ambitieniveau 
navenant teruggeschroefd.  

Het hete hangijzer van de aankoop van de F-35 kan het beste blijven hangen tot 2019, het 
jaar waarin de productie van het toestel goed op gang komt. Intussen zit er niets anders op 
dan de F-16 een endlife update te geven en te bezien of er bruikbare vierdegeneratie 
alternatieven zijn, zoals bijvoorbeeld gebruikte Amerikaanse F-16’s. Sommige Europese 
alternatieven zijn vrijwel even duur als de F-35. Het is bovendien maar de vraag of Europese 
fabrikanten op den duur nog in de markt zijn.  
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Het debat over de samenstelling van de krijgsmacht loopt al meer dan twintig jaar en al die 
tijd bestoken auteurs elkaar op basis van lijstjes met marine-, landmacht- en 
luchtmachtmiddelen. Sinds de gefaalde reorganisaties bij de Bestuursstaf zijn de 
bevelhebbers zo goed als terug en zijn hun belangen onderwerp van dit debat. Om een einde 
te maken aan deze weinig vruchtbare discussies is het nodig de krijgsmachtdelen los te laten, 
de positie van de Commandant der Strijdkrachten te versterken, te starten vanuit de idee 
van een geïntegreerd expeditionair commando en de krijgsmacht te beperken tot tactische 
middelen, met het accent op die middelen die de afgelopen tijd het hardst nodig bleken te 
zijn. Nucleaire wapens en TMD (Theatre Missile Defense) laten we dan aan de grote landen 
over. Verder is het elimineren van bondgenootschappelijke capability gaps een prioriteit. 
Multilaterale samenwerking is daarbij verkiesbaar boven bilaterale. Ook pleit ik voor ruim 
baan voor game changers als cyberoorlogvoering en de instroming van verschillende types 
UAV’s. Ten slotte: als er ergens geldt dat resultaten uit het verleden geen garantie bieden 
voor de toekomst, dan is het wel bij Defensie. Wat zou het mooi zijn als minister Hennis de 
krijgsmacht eindelijk een echte houvast voor de toekomst zou geven. 

Drs. Anne Tjepkema is kolonel-vlieger b.d. van de Koninklijke Luchtmacht. 

Wilt u reageren? Mail de redactie: redactie@atlcom.nl.  
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