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In een wereld met diverse en toenemende dreigingen heeft Europa betere militaire 
capaciteiten nodig. Defensiesamenwerking is daarvoor een goed middel, hoewel de 
verschillende krijgsmachten sowieso al van elkaar afhankelijk zijn om effectief te kunnen 
optreden. Er is daarom allereerst vooral een mentale verandering nodig: Europa moet 
volwassen worden.  

“Europe has to grow up”, zei minister Jeanine Hennis-Plasschaert tijdens haar toespraak bij 
het seminar “Europe’s security and Defence; what next?”, dat georganiseerd werd in het 
kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap. Op de website van defensie staat een 
Nederlandse weergave van haar toespraak met daarin onder andere: “De huidige 
veiligheidssituatie vraagt niet alleen om een alles omvattende Europese visie op veiligheid, 
maar ook om de benodigde middelen.” “Want”, vroeg Hennis zich af, “wat is de zin van een 
visie als je onvoldoende middelen hebt om daaraan handen en voeten te geven?” Er 
moeten dus uitvoerbare voorstellen komen om de Europese defensiesamenwerking te 
verstevigen. Ze pleitte voor een witboek waarin de benodigde taken en middelen staan om 
de wereldveiligheidsvisie van de EU uit te voeren. “Het moet een beeld schetsen van de 
middelen die we het hardste nodig hebben”. Dit witboek moet gelijktijdig met de strategie 
verschijnen, zodat geen kostbare tijd wordt verloren. Europa moet wat Hennis betreft dan 
ook onafhankelijker opereren om zijn belangen, kernwaarden en leidende principes te 
behartigen.  

Het einde van een illusie 

Met de val van de Muur en het einde van de Koude Oorlog begon een periode van 
optimisme over veiligheid in Europa. Europa was omringd door vrienden en geld uitgeven 
voor defensie was niet meer nodig. Hoogstens zouden we nog een krijgsmacht nodig 
hebben om af en toe te helpen bij crises in de wereld. Nederland nam de bescherming van 
de internationale rechtsorde als reden voor het hebben van een krijgsmacht in de grondwet 
op (grondwetswijziging 2000). Aan de illusie van eeuwige (gratis) vrede in Europa kwam in 
2014 een abrupt einde. De Russische inval in Oekraïne en voor Nederland vooral het 
neerschieten van vlucht MH17 maakten pijnlijk duidelijk dat niet alle buren altijd aardig zijn. 
Vrede is niet gratis en vereist hard werken en ook (financieel) commitment. Dat is op zich 
niets nieuws maar het is wel opvallend dat dit pas recentelijk duidelijk gezegd wordt. Ook 
onze minister is hier duidelijk over, bijvoorbeeld tijdens haar toespraak op de Future Forces 
conferentie in 2015: “I would like to underline that security comes at a price. And our need 
for security justifies paying that price. At some point, we may be forced to act militarily in 
order to remain secure on the European continent”.1  

Betekent dit een terugkeer naar de Koude Oorlog? Nee, zeker niet, maar het betekent wel 
dat er nog steeds behoefte bestaat aan een geografische verdediging van het NAVO-



grondgebied, met andere woorden artikel 5 is niet verouderd. Europa realiseert zich 
opnieuw dat de goede oude NAVO nog hard nodig kan zijn.  

Gelijktijdig is Europa wakker geschud door een geheel andere, minstens zo acute dreiging. 
Vrede en veiligheid in Europa wordt bedreigd door de grote stroom vluchtelingen en zeker 
ook door terroristische aanslagen zoals in Parijs en Brussel. De enorme impact op de 
samenleving maakt duidelijk dat we niet alleen te maken hebben met geografische dreiging. 
Instabiliteit en oorlog in het Midden-Oosten en Afrika hebben directe gevolgen voor onze 
veiligheid. ISIS- en Boko Haram-barbarisme gekoppeld aan corrupte en vaak even barbaarse 
regimes resulteert in enorme vluchtelingenstromen naar Europa. Het ergste is dat we dit 
aan hadden kunnen zien komen, maar we wilden liever wegkijken. Frans Timmermans zei in 
de H.J. Schoo lezing in 2014: “Wie nalaat stabiliteit te exporteren, zal eerder vroeger dan 
later instabiliteit importeren”. Zelfs hij had waarschijnlijk niet kunnen vermoeden dat we al 
op zo korte termijn werkelijk instabiliteit zouden gaan importeren.  

Zoals al beschreven werd het bestaan van de krijgsmacht na de Koude Oorlog onderbouwd 
met het beschermen van de internationale rechtsorde. Dat werd echter steeds gezien als 
een vrije keuze, als “wars of choice”. Door de impact op de samenleving wordt dat echter 
snel een bittere noodzaak, “wars of necessity”. Vrijwel alle Europese landen zijn gewend 
geraakt aan de beperkte en vrijwillige deelname aan zogenaamde 
crisisbeheersingsoperaties met een beperkte inzet zowel in tijd als in omvang. Om het hoofd 
te bieden aan de enorme problemen die instabiliteit veroorzaakt zijn echter 
stabilisatieoperaties nodig met een grotere omvang, langere duur en vooral met veel meer 
energie. Het is voor politici aantrekkelijk te focussen op de korte termijn, maar het tempo 
waarmee nu instabiliteit wordt geïmporteerd maakt een herbezinning op de langere termijn 
nodig. Na het beëindigen van de inzet in Afghanistan was eigenlijk bij alle NAVO-landen de 
bereidheid om weer zo’n grote missie te doen tot het nulpunt gedaald. Zeker in Nederland 
had niemand meer zin in dergelijke operaties, maar dat is ook niet meer de vraag. De keuze 
is niet meer aan ons: wij kiezen de crisis niet uit, de crisis kiest ons.  

Dit betekent dat we militaire capaciteiten nodig hebben tegen een geografische (old school) 
dreiging maar tegelijk ook om het hoofd te bieden aan diverse en vooral complexe (nieuwe) 
dreigingen. Het is geen goed idee om juist nu een onderscheid te maken tussen middelen 
benodigd voor nationale (collectieve) verdediging en crisisbeheersing. We hebben een 
krijgsmacht nodig die onze veiligheidsbelangen kan behartigen in het gehele spectrum. 

Voor Europa is echter vooral een mentale verandering nodig. Europa en dus ook Nederland 
moet zich realiseren dat het moet investeren in de eigen veiligheid. De eerste stap naar 
volwassen worden is het begrijpen dat “si vis pacem, para bellum”.    

Solidariteit 

De collectieve verdediging valt of staat met solidariteit. Artikel 5 draait om het principe dat 
een aanval op één altijd een aanval op allen is. Gedurende de Koude Oorlog twijfelde 
niemand aan dat principe en juist dat was de belangrijkste afschrikking tegen een aanval. 
Maar het innen van het vredesdividend heeft niet alleen geleid tot een extreme daling in de 
defensiebegroting, het heeft ook het solidariteitsprincipe in twijfel gebracht. Collectieve 
verdediging werd niet meer als erg relevant gezien en in de publieke opinie werd de NAVO 



steeds meer iets abstracts. Deze ‘abstracte NAVO’ werd steeds meer synoniem met de VS, 
resulterend in een enorme kloof in militaire capaciteiten. Nu is die kloof zo diep dat Europa 
eigenlijk geheel niet in staat is voor zijn eigen veiligheidsbelangen op te komen als de 
Amerikanen geen leidende rol willen accepteren.  

Dit is meteen zichtbaar bij de geografische verdediging van Europa waar de Amerikanen een 
grote rol (moeten) spelen bij de zogenaamde “assurance measures”, maar het wordt ook 
steeds duidelijker dat de VS niet langer de politieman van de wereld wil blijven. Als Europa 
niet zelf investeert in veiligheid, waarom zou de VS dan onze veiligheid moeten garanderen? 
Het NAVO-initiatief om snel te reageren op een dreiging, de Very High Readiness Joint 
Taskforce (VJTF), is op zich een prima stap in de goede richting, maar het risico bestaat dat 
landen de VJTF weer als een mogelijkheid zien om zelf niets (of weinig) te doen. Als de VJTF 
de punt van de speer is, dan moeten we ook gaan kijken waar dan de rest van de speer is. 
En uiteindelijk gaat het om de atleet die de speer met kracht kan werpen.  

Omdat de NAVO steeds meer als een abstract instrument gezien werd waarvoor de 
Europese landen maar heel beperkt verantwoordelijkheid namen ontstond ook een negatief 
effect op het principe van collectieve verdediging. In 2015 publiceerde PEW Research Centre 
de resultaten van een enquête in verschillende NAVO landen.2 De enquête vroeg onder 
andere of de ondervraagden van mening waren dat hun land een ander NAVO-land dat 
werd aangevallen te hulp zou moeten komen. Het schokkende resultaat was dat slechts in 
twee landen een meerderheid deze vraag met “ja” beantwoordde, en die beide landen 
liggen niet in Europa. Dit gebrek aan solidariteit haalt het fundament onder collectieve 
verdediging weg. 

Op de NAVO-top in 2014 hebben alle 28 landen afgesproken “to reverse the trend of 
declining defence budgets and raise them over the coming decade”. Het is nu tijd dat ook te 
gaan doen: volwassen worden betekent ook doen wat je zegt.  

Onderlinge afhankelijkheid 

Het is een feit dat militaire inzet altijd zal plaatsvinden in nauwe samenwerking met andere 
landen. Zelfs voor de VS is het optreden in een coalitie de meest wenselijke vorm, voor de 
rest van de NAVO is het gewoon een “fact of life”. Het Duitse equivalent van de 
commandant der strijdkrachten zei al in 2012 dat wanneer nationale inzet de uitzondering 
en multinationaal optreden de regel is, dat dit doorgetrokken zou moeten worden in 
procedures en ook in oefeningen.3  

De benodigde capaciteiten om de Europese belangen of grondgebied te verdedigen kunnen 
alleen gezamenlijk opgebracht worden. Het is ook belangrijk te realiseren dat echte 
onafhankelijkheid een veelvoud zou kosten en omdat het hoogst onwaarschijnlijk is dat die 
kosten opgebracht gaan worden is afhankelijkheid van andere landen de norm. 
Multinationale samenwerking is dan ook geen keuze, het is een keiharde noodzaak. 

Afhankelijkheid gaat echter verder. De ervaring heeft ook geleerd dat crises altijd complex 
van aard zijn. De behoefte aan een brede (comprehensive) aanpak is evident. Afghanistan en 
vele andere operaties tonen duidelijk aan dat hoe eerder aandacht besteed wordt aan de 
opbouwfase, hoe beter de effectiviteit is van de militaire inzet. Het verslaan van een 



tegenstander en ook het creëren van een veilige omgeving heeft pas zin wanneer daarna 
ook echt aan een betere toekomst gebouwd kan worden. Dat laatste is echter geen militaire 
taak en maakt het zorgvuldig afstemmen van militaire actie met andere actoren cruciaal. De 
NAVO spreekt nu van een ‘militaire bijdrage’ aan de comprehensive approach, waarmee 
aangegeven wordt dat de militairen niet leidend zouden moeten zijn. 

Het is belangrijk dat het principe van samenwerken werkelijk een centrale plaats krijgt. 
Militaire leiders moeten zich realiseren dat zij altijd van anderen afhankelijk zijn en dat hun 
effectiviteit afhangt van de mate waarin zij kunnen samenwerken met andere 
nationaliteiten en ook met andere actoren. De Amerikaanse generaal James Mattis zei eens: 
“if you cannot create harmony across service lines, across coalition and national lines, and 
across civilian/military lines, you really need to go home because your leadership in today’s 
age is obsolete”.  

Ook landen moeten zich realiseren dat samenwerken niet langer vrijblijvend kan zijn. 
Nationale soevereiniteit is belangrijk maar heeft haar grenzen. De meeste, zo niet alle, 
Europese landen kunnen heel soeverein NEE zeggen, maar JA zeggen kunnen ze eigenlijk 
alleen als de VS dat al gedaan hebben. Volwassen worden betekent leren delen, niet alleen 
speelgoed (toys for boys), maar ook verantwoordelijkheid.  

Werkelijk capaciteiten opbouwen 

Er wordt veel gesproken over een Europees leger maar dat is niet het meest belangrijke 
onderwerp. In plaats van praten over de beste manier om militaire capaciteiten te 
organiseren moet er eerst gewerkt worden aan het werkelijk opbouwen van die 
capaciteiten. Bovendien is enig realisme noodzakelijk. Zelfs voorstanders van een EU-
krijgsmacht moeten het feit accepteren dat op korte termijn de Europese afhankelijkheid 
van de VS blijft bestaan, en dus is er voorlopig geen redelijk alternatief voor de NAVO.  

Als de defensie-uitgaven echt gaan stijgen, zoals beloofd in Wales, is de grote vraag waaraan 
dat geld dan uitgegeven moet worden. In ieder geval moeten nationale inspanningen 
gecoördineerd worden. Als we allemaal nieuwe tanks gaan kopen en niemand medevac-
helikopters (Medical Evacuation, red.) kunnen we nog steeds niet effectief optreden. 
Daarnaast zijn de zogenaamde enablers van groot belang. Het European Air Transport 
Command (EATC) is een prima voorbeeld van hoe snel serieuze capaciteiten verkregen 
kunnen worden door samen te werken. Een vergelijkbare aanpak zou ook bij logistieke 
capaciteiten succes kunnen hebben. Het NAVO Joint Logistic Support Group (JLSG)-concept 
is nu eigenlijk alleen maar een stafstructuur zonder echte middelen zoals vorkheftrucks en 
containerkranen. Wanneer landen samen deze capaciteiten aanschaffen en in een pool 
onderbrengen zou dat een grote stap betekenen.  

Coördinatie is cruciaal om te voorkomen dat we allemaal andere eisen formuleren waardoor 
we dezelfde helikopter (NH90) kopen in zoveel verschillende versies dat de kosten 
exploderen. Datzelfde gaat ook op voor modificaties achteraf waardoor samenwerking 
onmogelijk wordt en ook hier de kosten stijgen. De Nederlandse artillerie gebruikt 
bijvoorbeeld dezelfde vuurmond als Duitsland (PzH2000) maar omdat deze niet meer 
volledig hetzelfde zijn ontstaan extra kosten (onderhoud, training) en is samenwerken 
moeilijker.  



Het opbouwen van werkelijke capaciteiten om een echt Europees alternatief te vormen 
voor de overmatige afhankelijkheid van de VS kan hoe dan ook alleen maar gezamenlijk.                                                                                      
Het is mogelijk hier ook op korte termijn grote voortuitgang te boeken. Dat vereist echter 
een wat nederigere houding over verwerving. Het concept “smart buyer” suggereert dat 
militaire verwervers alles weten wat er ter weten is over militaire uitrusting. Dat was 
misschien een goed idee toen militaire uitrusting in grote aantallen gekocht werd, maar met 
veel kleinere aantallen is dat nationaal niet meer vol te houden. Het is gewoon niet mogelijk 
dat individuele landen alle kennis in huis hebben om echt slim te kopen. Natuurlijk moet 
militaire uitrusting aan specifieke eisen voldoen, maar zijn die nu echt verschillend voor 
ieder land en hebben we nu echt een aparte militaire oplossing nodig voor ieder probleem? 
Gebruik maken van bestaande technologie en afstemmen van behoeftes is zo logisch dat 
het moeilijk te verklaren is waarom het zo weinig gebeurt.  

Uiteindelijk is de vraag welke capaciteiten we nodig hebben misschien wel minder belangrijk 
dan hoe we ze krijgen. Hebben we nieuwe onderzeeboten nodig? Waarschijnlijk wel, maar is 
het echt nodig dat drie Noord-Europese landen ieder een eigen, natuurlijk verschillend, type 
ontwikkelen en bouwen? Als we dezelfde zouden bouwen kunnen we reservedelen delen, 
ontwikkelingskosten beperken en natuurlijk ook gezamenlijk trainen en optreden. Het is 
maar een gedachte. Uiteindelijk is volwassen worden hier een kwestie van niet altijd je 
eigen zin doordrijven en ook van accepteren dat gouden kranen niet nodig zijn. 

Meer dan alleen een kwestie van geld 

Als het principe van onderlinge afhankelijkheid ergens tot grote veranderingen zou moeten 
leiden, is het bij het herbezinnen op commandovoering en bijbehorende IT-systemen. Van 
een verticale, command driven-aanpak moeten we naar een horizontale, networked-aanpak.  

In ieder geval zouden systemen principieel multinationaal opgezet moeten worden. We 
weten dat we altijd in multinationale teams optreden en toch houden we vast aan het 
bouwen van dure nationale systemen. Dat kost niet alleen geld, het is ook een verspilling 
van kostbare trainingstijd en in het ergste geval kan het niet naadloos kunnen 
communiceren zelfs mensenlevens kosten. Bovendien zouden systemen brede 
communicatie moeten ondersteunen: om in een networked-omgeving te kunnen 
functioneren moeten we in ieder geval met elkaar kunnen praten. In de VS wordt nu 
gewerkt aan een “Mission Partner Environment (MPE)” als vervolgstap op het “Future 
Mission Network (FMN)” dat weer was gebaseerd op ervaringen uit Afghanistan met het 
AMN (Afghanistan Mission Network). Het idee is een systeem te bouwen dat de 
mogelijkheid biedt om met alle partners (landen en andere actoren) samen te werken in één 
gemeenschappelijk beveiligd domein. Het zou een geweldige stap voorwaarts zijn als we in 
Europa de handen ineen konden slaan om ook zo’n domein te bouwen. Het vreemde is dat 
de European Defence Agency (EDA) al de opdracht heeft zoiets te bouwen, op de EDA-
website staat daarover: “The aim of the GovSatcom initiative is to provide its Member 
States and European actors with appropriate capabilities through an innovative and 
sustainable cooperation model. It further signals a new partnership not only between 
military and civil institutional actors, but also with industry in order to better contribute to 
the competitiveness of Europe”. Klinkt prima, waarom gaan we er niet voor? 



Het is hier belangrijk om te onderstrepen dat het verhogen van de defensiebegroting ten 
koste van de andere “D”s (development en diplomacy) geen goed idee is. De 3D-aanpak is 
de enige weg naar voren, defensie zonder ontwikkeling is niet (of veel minder) effectief. 
Hardcore voorvechters van een strikte scheiding tussen militairen en andere actoren 
moeten zich realiseren dat veel meer mogelijk is door krachten te bundelen.  

Europa moet, in ieder geval gedeeltelijk, doorgeschoten reducties op defensie repareren. 
We hebben hoogwaardige gevechtseenheden nodig, op land, in de lucht en zeker ook op 
zee. De gedachte dat een lichte gendarmerie-achtige krijgsmacht wel genoeg zou zijn is naar 
het rijk der fabelen verwezen. Zonder enablers kunnen gevechtseenheden echter geen vuist 
maken en zonder comprehensiveness is het effect van militair optreden beperkt. Landen die 
cruciale enablers beschikbaar stellen leveren misschien minder sexy capaciteiten maar 
uiteindelijk beslissen deze capaciteiten of een missie mogelijk is of niet.  

Volwassen worden betekent ook keuzes durven maken en niet altijd proberen de krenten 
uit te pap te vissen. 

Defensienota en white papers 

Het voorspellen van de toekomst is nog nooit eenvoudig geweest en we zijn er ook nooit erg 
goed in geweest. Pogingen om de benodigde capaciteiten logisch te onderbouwen vanuit 
een beredeneerde dreiging hebben in een hele serie defensienota’s nou niet echt 
bijgedragen aan een slagvaardige krijgsmacht. Daarin is Nederland ook zeker niet uniek, in 
heel Europa zijn white papers en equivalenten vooral gebruikt om kortingen op het budget 
te rechtvaardigen. Allereerst is het lastig gebleken dreigingen te voorspellen en zeker de 
laatste jaren is het tempo waarin crises ontstonden en escaleerden zo hoog geworden dat 
vooruit plannen gewoon niet meer mogelijk was. Daarnaast moeten we ook eerlijk 
erkennen dat de wens vaak de vader van de gedachte was. Het was te verleidelijk om 
dreigingen die zouden resulteren in hoge defensiebudgetten als minder waarschijnlijk ter 
zijde te schuiven. Het probleem met militaire planning is dat het moeilijk is uit te leggen 
waarom een dure militaire capaciteit nodig is als er helemaal geen vijand aan de poort staat. 
Maar als die vijand dan toch opduikt is het te laat om nog militaire kracht op te bouwen. Dit 
fundamentele dilemma zal ook niet verdwijnen. Bij het schrijven van defensienota’s en 
andere witboeken moeten we ons daarom realiseren dat we niet (alles) kunnen voorspellen. 
Flexibiliteit is de hoeksteen van ieder veiligheidsbeleid.  

Het hebben van een geloofwaardige krijgsmacht is de beste garantie dat we hem niet nodig 
zullen hebben. In Europa kan die geloofwaardigheid alleen gezamenlijk bereikt worden. De 
vluchtelingencrisis laat vooral zien hoe nationalistisch, zelfs provinciaal, ons denken 
geworden is. De gebeurtenissen in Keulen tijdens oudjaarsnacht en de aanslagen in Parijs en 
Brussel hebben vooral geleid tot een roep om hogere muren langs de grenzen. Het is 
opvallend dat op Russia Today TV vrijwel direct na de aanslagen in Brussel een panel van 
“experts” bezig was uit te leggen waarom dit het einde van Schengen zou moeten 
betekenen.  

Het uit elkaar drijven van Europa is in het belang van iedere potentiële tegenstander en 
precies daarom zouden we elkaar juist na aanslagen stevig bij de hand moeten houden. 
Europa is momenteel bepaald niet populair en dus zal echte samenwerking niet gemakkelijk 



zijn en is een gezamenlijk Europees defensieconcept nog minder waarschijnlijk. Maar met 
die sombere gedachte in het achterhoofd kan het ontwikkelen van Europese capaciteiten 
een hoeksteen zijn van ieder witboek.  

Politici zouden de bevolking moeten uitleggen waarom we alleen samen sterk zijn. Europa is 
niet zij, maar wij, en dat is zeker zo bij defensie. ‘Europe and NATO’ zou de slagkreet moeten 
zijn. Volwassen worden is hier ook tegen de kinderen te durven zeggen dat er meer is dan 
altijd maar je zin krijgen.  

Wanneer de Nederlandse minister van Defensie pleit voor het volwassen worden van 
Europa dan hoort daar in ieder geval ook de constatering bij dat Nederland deel uitmaakt 
van dat Europa en dat wij zelf nou niet bepaald het beste jongetje van de klas zijn. 
Misschien past bij het volwassen worden in Nederland een andere wijsheid: “verbeter de 
wereld maar begin bij jezelf”. 

Lgen b.d. Ton van Loon is voormalig Commandant van het Eerste Duits -Nederlandse 
Legerkorps. 

                                                      
1 Speech tijdens de Future Force Conference, maart 2015. 
2 ‘NATO public opinion: wary of Russia, leery of action on Ukraine’ www.pewglobal.org, juni 2015. 
Niet alle NAVO landen werden meegenomen in het onderzoek, Nederland bijvoorbeeld niet.  
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