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Defensie wordt al jaren geconfronteerd met bezuinigingen. In de meest recente ronde zijn 
bijvoorbeeld de laatste twee tankbataljons afgeschaft. Op 21 augustus publiceerde 
instituut Clingendael een opinieonderzoek2 waaruit bleek dat een grote meerderheid van 
de kiezers (bijna 60 procent) nog eens extra wil bezuinigen op Defensie. Demissionair 
minister van Defensie Hans Hillen (CDA) ging met Atlantisch Perspectief in gesprek over de 
rol van de Nederlandse krijgsmacht, bezuinigingen en het draagvlak en imago van Defensie 
in de samenleving.  

Wat betekenen (eventuele extra) bezuinigingen op Defensie voor de internationale positie 
van Nederland?  

De internationale positie van Nederland bekijk ik niet vanuit prestige. Het gaat me om de 
veiligheid van Nederland: de veiligheid van ons eigen grondgebied, en van dat van onze 
bondgenoten. Daarnaast moeten de Nederlandse belangen wereldwijd voldoende kunnen 
worden gediend. Deze zaken vormen de kernvraag, niet of andere landen ons ‘aardig’ 
vinden. Wat mij steeds meer zorgen baart, is dat mensen zich amper realiseren hoe sterk 
internationaal verweven deze kernvraag is. Te vaak wordt verondersteld dat ons land 
überhaupt niet te verdedigen is, vaak verwijzend naar de situatie in mei 1940, en dat het 
leger dan net zo goed helemaal opgeheven kan worden. In dergelijke reacties gaan mensen 
volledig voorbij aan het feit dat we sinds kort na de Tweede Wereldoorlog een 
bondgenootschap hebben, waarvan de leden elkaar altijd bijstaan. De Nederlandse 
krijgsmacht is er niet alleen voor ons land, maar voor het hele NAVO-gebied, en andersom is 
de NAVO-krijgsmacht er ook voor Nederland. Nederland en zijn bondgenoten kunnen 
wederzijds op elkaar rekenen. Op een of andere manier denken mensen nog steeds alleen 
maar nationaal over de krijgsmacht, gericht op het eigen land. Dat is door een goed 
functionerend bondgenootschap echter een idee van het verleden.  

De bezuinigingen die we nu uitvoeren, trekken een wissel op de bovengenoemde kernvraag: 
het waarborgen van de veiligheid van het NAVO-grondgebied en de Nederlandse mondiale 
belangen. Nederland en onze bondgenoten moeten voorzichtig zijn en niet te ver doorgaan 
met bezuinigen. Als ieder land alleen maar kijkt naar zijn eigen nationale budget, is het 
gevaar dat er gezamenlijk onvoldoende middelen overblijven om veiligheid te garanderen. 
Dit probleem komt onder meer tot uiting in de verschuiving van de verdeling van de lasten 
tussen Amerika en Europa: van ongeveer 50/50 is dit 75/25 geworden.  

Wat is het gevaar voor de trans-Atlantische gemeenschap als de VS driekwart van het NAVO-
budget leveren? 

Deze scheve verhouding in de lasten is niet goed voor het algemene evenwicht tussen en de 
gelijkwaardigheid van de bondgenoten. In dit geval Amerika kan zijn inzichten en belangen 
zwaarder laten wegen. Ons bondgenootschap is er echter een van solidariteit. Die 
solidariteit verwachten wij van anderen, en moeten we ook zelf kunnen leveren. Daarnaast 



speelt er nog een psychologisch aspect. Ik denk dat wij, de Europese bondgenoten, 
technologisch in staat zijn andere landen af te schrikken. Europa is goed bewapend. Maar 
naarmate je blijk geeft minder interesse te hebben in verdediging, en in plaats van naar 
veiligheid vooral naar welzijn en welvaart te kijken, daag je andere landen en belangen uit 
om je waakzaamheid uit te testen. De verslaving aan het welvaarts- en welzijnsdenken 
maakt chantabel: ten koste van veiligheid doe je dan concessies om de welvaart maar op peil 
te houden. In deze wereld moet je voldoende slagkracht hebben om je belangen te kunnen 
verdedigen, waarbij de psychologische uitstraling dus ook een rol speelt. Verder bezuinigen 
is een signaal van slapte en kwetsbaarheid. Het is een signaal dat andere belangen kennelijk 
zwaarder wegen dan veiligheid. Dat vergroot de vatbaarheid voor uitdagingen.  

In een groot deel van Europa is lang geen oorlog geweest, terwijl de welvaart toenam, 
waardoor veiligheid als vanzelfsprekend wordt geacht. Mensen vergeten dat de reden van 
die lange periode van vrede juist is dat de veiligheid altijd zo goed was georganiseerd. Dat 
ging niet vanzelf, dat vraagt investeringen. West-Europa gold als militair sterk, maar dat is 
aan het voorbij gaan. 

Kan er nog meer bespaard en bereikt worden door samenwerking?  

De meeste politieke partijen die het over samenwerking hebben, bedoelen: “andere landen 
gaan ons werk doen”. Ze zeggen zelden wat zij bereid zijn voor anderen te doen. 
Samenwerken betekent nou eenmaal niet alleen dat andere landen zaken van ons 
overnemen, maar ook dat wij dat voor hen doen. Als je samen een bepaalde eenheid opzet, 
is dat niet vrijblijvend. Je moet ook leveren als er eenmaal inzet nodig is. Bij het aangaan van 
samenwerking verplaats je vrijwillig een stukje van je zeggenschap. De consequentie van die 
samenwerking is dat partners ook op je rekenen als je nodig bent. Daarom moeten 
parlementen, van Nederland en andere landen, met meer diepgang praten over 
samenwerking. Niet alleen vanuit budgettair oogpunt, maar ook politiek: parlementen 
moeten met collega’s van de samenwerkingspartners in overleg. Dan zijn landen in geval van 
een crisis ook politiek voorbereid op een gemeenschappelijk standpunt. Momenteel ‘bestelt’ 
de nationale politiek meer samenwerking, uitgevoerd door Defensie, maar als die 
samenwerking dan daadwerkelijk moet worden toegepast, wil de politiek er nog een keer 
over discussiëren. Dat kan dus niet. Samenwerking kan de slagkracht verhogen, maar heeft 
wel consequenties voor de parlementaire besluitvorming. 

Ik zet vooral in op samenwerkingsverbanden met een beperkt aantal landen, binnen de 
grote organisaties van de EU en de NAVO. Die kleinere verbanden zijn beter te overzien, en 
vergroten daarom de betrokkenheid en de zichtbaarheid, ook in de samenleving. Een van de 
grote problemen van de EU en NAVO is dat de organisaties door de grotere bureaucratie los 
zijn gekomen van hun idealen. In de dagelijkse praktijk is het steeds moeilijker om onder de 
bevolking en in de politiek voldoende steun te krijgen voor dit soort internationale 
instituties. Er is een nieuwe bezieling nodig. Dat kan alleen als je eerst weer kleinschaligheid 
laat zien. Als meer landen kleinschalige samenwerkingsverbanden aangaan, leidt dat 
uiteindelijk weer tot betere samenwerking op hoger niveau, binnen de grote organisaties als 
geheel. De ‘northern group’ binnen de NAVO is een goed voorbeeld: de zuidelijke 
bondgenoten zien dat de samenwerking zich verdiept en willen daar ook aan mee doen. De 
‘northern group’ zegt dat de zuidelijke landen ook eerst alleen met elkaar meer moeten 



samenwerken, want dit concept werkt omdat de betrokken landen zo dicht bij elkaar staan. 
Uiteindelijk kunnen de regionale delen elkaar dan weer ontmoeten op een hoger niveau. 

Draagvlak voor de krijgsmacht is in uw beleid een speerpunt. Hoe kan dat vergroot worden? 
De uitslag van de Clingendael-enquête laat zien dat er nog wel wat werk aan de winkel is. 
Tegelijkertijd blijkt uit de jaarlijkse TNS/NIPO-enquête in opdracht van de Atlantische 
Commissie3 dat Defensie wel degelijk belangrijk wordt gevonden (slechts 15 procent wil 
meer bezuinigingen).  

Een van de resultaten van de Clingendael-enquête is dat mensen groot belang hechten aan 
veiligheid. Kennelijk is de vertaling die wij daarvan geven naar ons beleid niet goed te 
volgen. Veiligheid wordt belangrijk gevonden, maar niet gekoppeld aan de defensie-
inspanningen.  

Het beste voorbeeld hiervan vind ik de F-35. Volgens een grote meerderheid is dat vliegtuig 
overbodig. Mensen zijn zich niet bewust dat luchthegemonie van wezenlijk belang is om op 
het moderne slagveld te kunnen domineren. Het vrijwillig opgeven van luchthegemonie slaat 
een gat in je eigen verdediging. De F-35 wordt afgeschilderd als een duur speeltje. De 
mensen die zo over dit moderne, innovatieve vliegtuig denken, willen zelf wel graag de 
modernste smartphone. Dat zijn vaak uitvindingen van slechts een paar jaar oud, en worden 
ingeruild zodra er een beter exemplaar is. De F-16’s zijn 40 jaar oud. Op het slagveld is altijd 
veel innovatie. Voor zichzelf willen ze het nieuwste van het nieuwste, maar ze beseffen niet 
dat dat voor hun veiligheid ook nodig is. Als het om veiligheid gaat, zijn zesjes niet 
voldoende. Die link moet ik proberen over te brengen. Want de aanschaf van de JSF levert 
ook weer voor 30-40 jaar luchthegemonie op. 

Ik probeer de defensie-uitgaven in perspectief te plaatsen. De uitgaven aan de zorg 
bijvoorbeeld zijn vele malen groter. Bezuinigingen op Defensie kunnen de zorg ook niet meer 
helpen. Per jaar zijn de uitgaven aan de zorg tien keer zo hoog als aan Defensie. 
Defensiebezuinigingen kunnen één keer de zorg een beetje helpen, maar dan ben je 
Defensie voor eeuwig kwijt, terwijl de problemen in de zorg nog steeds bestaan. De grootste 
stijgers, daar hoort Defensie dus niet bij, zijn het grootste gevaar voor de overheidsuitgaven, 
maar dat perspectief dringt nog niet door bij de mensen.  

U heeft zelf een forse bezuiniging doorgevoerd. Moet het ambitieniveau naar beneden 
worden bijgesteld, om realistisch te blijven over onze mogelijkheden? VVD en CDA-
Kamerleden blijven bijvoorbeeld pleiten voor de ‘veelzijdig inzetbare’ krijgsmacht. 

Defensie zit nu ‘rock bottom’. De bezuinigingen van dit kabinet waren niet gepland, zowel 
VVD als CDA wilde en wil niet op Defensie bezuinigingen. Maar het was noodzakelijk door 
twee tsunami’s van internationale rampspoed: eerst de kredietcrisis en vervolgens de 
eurocrisis. Nu nog meer bezuinigen tast een van de drie krijgsmachtonderdelen wezenlijk 
aan. Dat kan een keuze zijn, maar niet een keuze die ik aanbeveel.  

‘Veelzijdig inzetbaar’ betekent ook aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen: voortdurend 
worden nieuwe wapensystemen geïntroduceerd, en verdwijnen er oude. Het afschaffen van 
de tankbataljons is daarom niet direct een aantasting van de veelzijdigheid. Een grote 
verandering in het krijgsbedrijf is dat waar we vroeger vanuit landen redeneerden, bepaalde 
groepen nu ook belangrijk zijn: terroristische bewegingen, etnische groepen, 



fundamentalisten en lokale opstanden. Met de proliferatie van CBRN-wapens kunnen crises 
tegenwoordig onverwachts en vanuit onverwachte hoek ontstaan. Elke tijd heeft zijn eigen 
uitdagingen, en in plaats van breed inzetbaar in termen van ‘klassieke’ wapens, moeten we 
ons nu onder meer sterker richten op intelligence.  

Clingendael-onderzoeker Dick Zandee stelde in De Volkskrant dat politici alleen naar 
financiën kijken, en niet naar de vraag welke rol Nederland moet kunnen spelen. Wat vindt u 
van die kritiek?  

Die stelling is terecht. Nederland is een van de meest internationale landen ter wereld, wij 
verdienen ons geld in het buitenland. Onze veiligheidsbelangen zijn wereldwijd verspreid, en 
amper in geld uit te drukken. Toch is er wel een positief verschil met vroeger. In de jaren ’60 
was er meer pacifisme en waren er stromingen die tegen alles waren wat met de krijgsmacht 
te maken had. Dat is nu niet meer zo, alleen is onder de bevolking onvoldoende duidelijk 
welke middelen er nodig zijn om de hedendaagse dreigingen het hoofd te bieden.  

De door de Britse band Queen geïntroduceerde uitspraak ‘I want it all, and I want it now’ 
illustreert het gebrek aan geduld in de maatschappij. De krijgsmacht is per definitie een 
organisatie die moet oefenen, en over de lange termijn moet nadenken om toch voorbereid 
te zijn op onvoorziene situaties. Als er een ramp gebeurt heerst de ‘I want it all, and I want it 
now’-kritiek met de vraag “waar waren jullie?” Maar voorbereidingen worden overbodig 
geacht in het licht van de dagelijkse zorgen. Als minister van Defensie moet je je bewust zijn 
van die discrepantie en de bevolking daarmee confronteren. Er wordt verwacht dat we 
morgen de storm kunnen keren, maar dan moet wel vandaag de dijk gebouwd worden. 

Volgens de Clingendaelenquête mag niet bezuinigd worden op piraterijbestrijding. Waarom 
is er zo’n groot verschil met andere veiligheidsvraagstukken? 

Terrorisme is ‘ver van het bed’ geworden. Vlak na een aanslag is het een belangrijk 
onderwerp en is er veel steun voor tegenmaatregelen. Toen de NAVO actief werd in 
Afghanistan als gevolg van 9/11 was de steun onder de bevolkingen 85 procent. Die steun is 
gedaald, toen er geen snelle oplossing kwam. Dat is weer vanuit de ‘I want it all, and I want it 
now’-gedachte. Het bewustzijn dat een snelle oplossing niet kan, is er niet. Anderzijds 
moeten de politieke en militaire leiders die illusie ook niet geven. In Syrië is bijvoorbeeld 
verschrikkelijke rampspoed aan de gang, maar een politicus die een interventie wil en de 
illusie geeft dat het probleem dan snel wordt opgelost, zou waarschijnlijk meer ellende 
veroorzaken dan oplossen. De situatie op de Balkan was in verhouding simpel. Maar we zijn 
daar al meer dan 15 jaar bezig en nog steeds is het onrustig. Herstel van de orde en 
verzoening vinden niet plaats van de ene op de andere dag. Daarom moeten militairen en 
politici militair ingrijpen niet in beeld brengen als vanzelfsprekende oplossing van een 
conflict. Militair ingrijpen is het laatste middel. Als het wel wordt toegepast, moet het goed 
gebeuren.  

Antipiraterij is eerder criminaliteitsbestrijding dan oorlogvoering, waarbij de middelen van 
de internationale gemeenschap sterk genoeg zijn om het probleem adequaat te bestrijden. 
Dat verwachten mensen, en daar hebben ze gelijk in. Piraterij raakt de maatschappij 
misschien niet heel direct of zichtbaar, maar het is redelijk makkelijk uit te leggen als 



probleem, en waarom het bestreden moet worden. Het is ook een historisch, en daarom 
bekend probleem. 

In verschillende gebieden in Afrika is er een risico op een ‘nieuw Afghanistan’. Daarom is 
intelligence zo belangrijk: dat bekend is waar nieuw problemen ontstaan, en hoe. Daar is een 
lange adem voor nodig. In het beste scenario is militair geweld niet nodig, omdat een crisis 
door goede intelligence is voorkomen. De consequentie is dan echter niet dat het militaire 
apparaat niet meer nodig is: militair ingrijpen moet altijd als laatste redmiddel beschikbaar 
zijn. 

Vroeger was geweld vooral kinetisch van aard, tegenwoordig draait het meer om 
ontregelen, door cyberaanvallen bijvoorbeeld. De ‘oorlogshitser’ van tegenwoordig kan een 
nerd op een zolderkamertje zijn, in plaats van de dictators van vroeger. Dat vergt een hele 
andere manier van denken, om die aanvallers tegen te houden en op te sporen. ‘Cyber’ is 
ook een taak van Defensie, omdat de grenzen tussen binnenlandse en buitenlandse 
veiligheid steeds meer vervagen. Binnenlandse inzet van de krijgsmacht, bijvoorbeeld ter 
ondersteuning van de politie, komt ontzettend vaak voor. Ook op dit punt heeft de bevolking 
onvoldoende idee van de manier waarop de krijgsmacht bijdraagt aan de Nederlandse 
veiligheid. 

Een aantal politieke partijen (GroenLinks, PvdA) zet sterk in op een geïntegreerd buitenlands 
en defensiebeleid, de 3D-benadering, waarbij Ontwikkelingssamenwerking (OS) een sterke 
rol speelt. Wat is uw visie op een geïntegreerd beleid van Defensie, BZ, en OS?  

Het hangt er vanaf hoe je 3D interpreteert. Met praten over (weder)opbouw vallen veel 
problemen weg te redeneren. Neem nu Somalië en piraterij: het land is een failed state. Als 
opbouw de sleutel tot de oplossing is, ben je 30 jaar bezig. Het probleem leeft echter nu: nu 
worden schepen gekaapt.  

Daarom moeten we vastberaden en met hard optreden onze belangen blijven verdedigen en 
niet toestaan dat de zee onveilig is. Dat geldt ook voor andere delen van de wereld waar dat 
nodig is. Daarom zijn er momenteel wereldwijd 1.000 Nederlandse militairen uitgezonden en 
hebben we permanent militairen aanwezig bijvoorbeeld in het Caraïbisch gebied om 
drugstransporten te bestrijden.  

Een ander punt is dat militair optreden soms - om politieke redenen - vermengd wordt met 
brede, veelzijdige boodschappen. Dat is niet goed. Het militaire wapen is heel specifiek: het 
gecontroleerd toepassen van geweld. Dat is een vak, en een buitengewoon moeilijk vak. 
Militaire doelen moeten helder zijn, alleen dan kunnen ze ook worden waargemaakt. Ik 
geloof dus in de 3D-benadering, maar alleen als de militaire kant niet uit het oog wordt 
verloren. Zonder militairen, géén ‘Development’.  

Wat zou u in het licht van de verkiezingen nog aan de politieke partijen mee willen geven? 

We leven in dynamische, onrustige tijden, waarin het openbare debat steeds veelzijdiger en 
emotioneler is. Ik vraag in die context om rust en een afgewogen antwoord op de 
uitdagingen waar we voor staan. Politieke leiders in het algemeen moeten durven stellen dat 
het ongeduld en de onrust in de samenleving weliswaar begrepen worden, maar dat de 
maatschappij moet vertrouwen op de prioriteiten die de politiek stelt voor de veiligheid en 



het belang van de burgers. De Nederlandse krijgsmacht is een heel serieuze, weloverwogen 
organisatie die is ingebed in een duidelijke rechtsstatelijke omgeving. Het Openbaar 
Ministerie kijkt mee bij alles wat we doen, bij elke kogel die we afvuren. Alles wordt juridisch 
getoetst. Dat is iets om trots op te zijn, en er mag dan ook nooit op worden neergekeken.  

Maarten Katsman 

1. Het interview vond plaats op 23 augustus 2012. 
2. Zie voor het volledige opinieonderzoek www.clingendael.nl.  
3. Zie voor de meeste recente enquête www.atlantischecommissie.nl.  

http://www.clingendael.nl/
http://www.atlantischecommissie.nl/

