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“Let every nation know  
Whether it wishes us well or ill 
That we shall pay any price, bear any burden 
Meet any hardship, support any friend 
Oppose any foe to assure the survival 
And the success of liberty”1 

 

Na de verkiezingen van 12 september 2012 zal er zeer waarschijnlijk opnieuw worden 
bezuinigd op Defensie. Minister Hillen heeft al aangekondigd dat een dergelijke nieuwe 
bezuinigingsronde de veiligheid van Nederland in gevaar brengt en stelt terecht dat Defensie 
al maximaal is uitgeknepen. Maar bezuinigen op Defensie lijkt een populaire maatregel; een 
mogelijkheid om gemakkelijk te scoren tijdens de verkiezingen. De gemiddelde Nederlander 
meent dat er geen echte rol meer is voor Defensie; dat het budget hoe dan ook te groot is en 
er dus veel geld valt te halen. Bij verder bezuinigingen is het onvermijdelijk dat gesproken zal 
worden over het opheffen van een of meer krijgsmachtonderdelen.  

Hoeveel geven wij eigenlijk uit aan Defensie?  

Vanaf halverwege de jaren negentig is de Nederlandse economie enorm gegroeid en is het 
welvaartsniveau met sprongen vooruitgegaan. Het BBP per inwoner in Nederland is gestegen 
van € 19.746 in 1995 naar € 34.551 in 2009.2 Maar op dit moment wordt slechts 1,3 procent van 
het BBP uitgegeven aan Defensie. Dat is een slordige 7,4 miljard euro. Ter vergelijking: 
Nederland gaf in 2011 10 miljard euro uit aan het begeleiden van probleemgezinnen! Van die 10 
miljard bleek volgens een rapport van het ministerie van Volksgezondheid minstens een kwart 
weggegooid geld te zijn. Dat houdt dus in dat het equivalent van ongeveer 33 procent van het 
defensiebudget over de balk wordt gegooid; maar op Defensie moet worden bezuinigd. Als men 
morgen de hele krijgsmacht opheft kan de staat voor de komende twee jaar de stijging van de 
zorgkosten betalen en dan moet er daarna opnieuw naar geld worden gezocht om de honger 
van dit zorgmonster te stillen. 

Het einde is helaas nog niet in zicht. Meer geld voor de zorg klinkt goed in verkiezingstijd en met 
bezuinigingen op Defensie kom je makkelijk weg. Dat dit inhoudelijk kant nog wal raakt doet er 
niet toe; het gaat om de zetels. 

Eerlijke politici? 

Politici moeten volwassen worden en ophouden met de bevolking naar de mond te praten om 
dat extra zeteltje te bemachtigen. Ze zouden moeten denken aan de veiligheid van het land op 
de lange termijn. Ja, de stem van het volk is belangrijk. Maar je kunt niet verwachten dat de 
bevolking overziet wat er over tien jaar gebeurt. Het is de taak van politici de staat te bewaken 



tegen de onwetendheid van de burger. Het is niet hun taak deze onwetendheid te misbruiken 
voor goedkope zetelwinst.  

Een eerlijk politicus zou de burger moeten vertellen dat onze handelsbelangen die ons de 
zestiende plaats op de wereldranglijst van BBP hebben bezorgd, worden beschermd door 
Defensie. Denk aan de bestrijding van de piraterij in de Golf van Aden. 8 procent van alle handel 
in die Golf is voor de rekening van Nederland. Of wat te denken van strategische zeeroutes zoals 
de Straat van Hormuz of het Suezkanaal? 25 procent van alle aardolie die wij gebruiken komt 
door het Suezkanaal. Hoe moet Nederland als er een oorlog uitbreekt in het Midden-Oosten 
dan de toevoer van een zodanig economisch essentiële grondstof bewaken? Indien de 
olietoevoer voor langere tijd zal staken dan ligt de economie in Nederland en in Europa binnen 
de kortste keren plat. Dan heeft Nederland, zoals minister Hillen waarschuwde, “weinig aan 
rollators”.  

Het lijkt echter dat zolang er geen acute problemen zijn, men denkt dat er vrolijk op Defensie 
kan worden bezuinigd. Maar bezuinigen op Defensie omdat er nu weinig noodzaak is, is spelen 
met de nationale veiligheid en soevereiniteit van Nederland. Het is vergelijkbaar met 
onderverzekeren. Geen politicus had de zogenaamde ‘Arabische revoluties’ kunnen voorspellen, 
en wie weet wat ons nog te wachten staat.  

Rusland voert een herbewapenings- en moderniseringsprogramma van zijn krijgsmacht uit dat 
zijn weerga niet kent, China experimenteert met zijn eerste vliegdekschip en bouwt een zelf 
ontworpen vijfde generatie gevechtsvliegtuig. Iran werkt ondertussen onverstoorbaar aan een 
nucleair wapen en probeert met alle geweld zijn hegemonie in de regio uit te breiden. En onze 
koopvaardijvloot leidt enorme schade door piraterij. Ondertussen neemt de proliferatie van 
moderne luchtafweersystemen wereldwijd toe, waardoor onze F-16’s straks niet meer in staat 
zijn om op te treden boven vijandelijk gebied. 

Misschien zijn de politici van mening dat we wel weer geld uit kunnen geven aan Defensie als er 
opeens een noodzaak toe is?  

PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom besloot zijn begroting sluitend te maken door één 
miljard euro op de krijgsmacht te bezuinigen. Hij werd door allerlei specialisten gewezen op de 
gevolgen van zijn onverantwoordelijke beleid, maar bleef halsstarrig volhouden. De grote 
afwezige was hun zeer ervaren PvdA-defensiewoordvoerster Eijsink. Door te zwijgen 
accepteerde zij dit voorstel en heeft zich daarmee gecommitteerd aan het onverantwoordelijke 
beleid van haar partij.  

Men vergeet dat het ongeveer vijftien tot twintig jaar kost voordat wapensystemen die door 
bezuinigingen zijn afgestoten weer zijn aangeschaft en voordat het personeel op niveau is om er 
mee op te kunnen treden. Met het verlies van materieel verliest de krijgsmacht ook de 
geoefendheid op en de kennis van die wapensystemen. 

Het zijn de Amerikanen die nu in buitensporige mate de kosten dragen voor de NAVO. Terwijl de 
bijdragen van alle NAVO-landen rond de 2 procent van het BBP moeten zijn, beantwoorden 



slechts drie landen op dit moment aan dat criterium: de Verenigde Staten, het Verenigd 
Koninkrijk, en, het moet niet gekker worden, Griekenland. Nederland zit met 1,3 procent ruim 
onder de norm en laat zijn partners betalen voor zijn eigen veiligheid.  

Om van een kale kip, de krijgsmacht, nu ook nog vleugels of poten af te rukken is bijna misdadig. 
Indien dat gebeurt, zal het voor Nederland niet alleen onmogelijk worden zijn eigen 
economische en territoriale veiligheid te waarborgen, maar het zal ook niet meer in staat zijn de 
verplichtingen naar zijn vrienden na te komen. Nu klinkt dat laatste voor sommige politici 
misschien als een luxeprobleem. Deze politici vergeten dan even dat Europa ligt bezaaid met de 
erebegraafplaatsen van Amerikaanse, Canadese en Britse soldaten. Dat het hun bloed is 
geweest dat onze vrijheid mogelijk heeft gemaakt. Wij hebben een ereschuld, maar voor dertig 
zilverlingen verraden wij degenen die ons van de tirannie hebben verlost. Bedankt voor de 
moeite jongens!  

Het roer om 

De huidige politieke trend van bezuinigen op Defensie is dus niet houdbaar. Niet uit hoofde van 
nationale defensie, niet uit hoofde van de bescherming van onze handelsbelangen en niet uit 
hoofde van de morele en verdragsrechtelijke verplichtingen naar onze partners. Hoe moet het 
roer om?  

Zonder een state-of-the-art luchtmacht is een staat gelimiteerd in zijn mogelijkheden om 
landgebonden en maritieme operaties uit te voeren. In plaats van te bezuinigen zou Nederland 
moeten nadenken over de aanschaf van twintig extra F-35 VTOL-gevechtsvliegtuigen. Deze 
aanschaf biedt namelijk enorme kansen. Het Verenigd Koninkrijk heeft ook te maken met 
bezuinigingen op zijn krijgsmacht en heeft onvoldoende geld om zijn tweede vliegdekschip te 
kunnen voorzien van voldoende gevechtsvliegtuigen. Nederland kan dat gat mooi opvullen! De 
Nederlandse en Britse marine hebben al een lang en succesvol samenwerkingsverband. 
Nederlandse piloten met hun hypermoderne gevechtsvliegtuigen aan boord van Britse 
vliegdekschepen, dat zou wat zijn!  

Niet alleen zou de aanschaf van de F-35 economische, technische en militaire voordelen bieden, 
het zou ook onze reputatie en invloed binnen de NAVO en de internationale gemeenschap een 
goede impuls geven. Aangezien Nederland voor zijn veiligheid na de afgelopen bezuinigingen 
nog afhankelijker is geworden van andere landen, kan het beter zorgen dat het de ‘beste’ 
landen niet uit het oog verliest. Door het gat op te vullen waar de Britten niet in kunnen 
voorzien, heeft Nederland de mogelijkheid om de banden met het Verenigd Koninkrijk en 
daarmee met de Verenigde Staten aan te halen en voor langere tijd veilig te stellen. Bovendien 
voorziet Nederland daarmee in een belangrijke taak om indien nodig overal ter wereld 
gevechtskracht te kunnen ontplooien om zijn eigen en bondgenootschappelijke belangen veilig 
te stellen. 

De Amerikanen, Canadezen en Britten hebben in de vorige eeuw een hoge prijs betaald voor de 
vrijheid en de welvaart waar wij vandaag in Nederland van mogen genieten. Nederland is echter 
net als voor de Tweede Wereldoorlog niet bereid om te investeren in zijn eigen veiligheid. En 



dat terwijl de kranten al jaren bol staan van berichten over (burger)oorlogen die aan de rand 
van Europa plaatsvinden. Het zou beschamend zijn wanneer een ontwikkeld land als Nederland 
niet meer in staat is om zijn eigen vrijheid en welvaart te verdedigen 

Aan het eind van het liedje laat Nederland onze bevrijders opnieuw opdraaien voor de kosten 
van onze vrijheid. Het besef moet terugkomen onder de Nederlandse bevolking dat de 
vanzelfsprekende vrijheid die Nederland nu kent een zwaarbevochten vrijheid is geweest. Pas 
dan zullen de bezuinigingen op Defensie worden teruggedraaid. Aan verantwoordelijke politici 
dus de taak om het electoraat op te voeden met de notie dat vrijheid niet gratis is.  

Marcial Hernandez was Defensiewoordvoerder van de  Tweede Kamerfractie van de Partij 
voor de Vrijheid. Op 3 juli 2012 verliet hij samen met collega Wim Kortenoeven de partij 
vanwege het in hun ogen onverantwoordelijke verkiezingsprogramma va n de PVV. 

1. President J.F. Kennedy, inaugurele rede, 13 maart 1961. 
2. Volgens de laatste cijfers die bij het CBS bekend zijn: http://statline.cbs.nl/StatWeb. 
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