
“Militairen hebben geen nationale grenzen meer”  

Een interview met C-LAS Mart de Kruif 

Maarten Katsman 

Op 25 oktober 2011 nam luitenant-generaal Mart de Kruif het commando over de 
Koninklijke Landmacht over van luitenant-generaal Rob Bertholee. De nieuwe 
Commandant Landstrijdkrachten (C-LAS) is aangesteld terwijl een flinke reorganisatie aan 
de gang is als gevolg van de Beleidsbrief van minister van Defensie Hans Hillen van 8 april 
2011. Kan de Koninklijke Landmacht dezelfde taken blijven uitvoeren, moet het 
ambitieniveau worden aangepast? 

Voortzettingsvermogen 

In deze editie van Atlantisch Perspectief staat een artikel van Kees Homan en Dick Zandee 
(pag. 4) met de stelling dat voor Nederland een ‘veelzijdig inzetbare’ krijgsmacht financieel 
niet meer haalbaar is. Wat vindt u van die stelling? 
 
Ik ben het met ze eens dat we een probleem hebben dat met de tijd steeds nijpender wordt: 
het defensiebudget gaat niet omhoog, maar alles wordt ondertussen wel steeds duurder en 
we hebben te maken met stijgende kosten voor personeel, exploitatie en uitrusting. Op deze 
manier wordt de krijgsmacht voortdurend voor keuzes geplaatst waar er bezuinigd kan 
worden. Het is gewoon een feit dat de kwaliteit dan op den duur wordt uitgehold. Sterker 
nog: bij de Koninklijke Landmacht (KL) is er al een capaciteit weggevallen, namelijk de 
tankbataljons. Kun je dan zeggen dat we niet meer ‘veelzijdig inzetbaar’ zijn? Op dit moment 
nog niet. Als je goed de huidige bezuinigingen analyseert, dan zie je dat die vooral het 
voortzettingsvermogen treffen. De kwaliteit, op de tanks na, is niet in het geding. We 
kunnen vooralsnog hetzelfde doen, alleen dat houden we minder lang vol.  
 
Homan en Zandee stellen ook dat door het opheffen van de laatste tankbataljons klassiek 
optreden met de laagste eenheid van verbonden wapens - de brigade - niet langer mogelijk 
is. Hoe kan Nederland dan nog serieus meedoen aan internationale operaties? 
 
Daar ben ik het niet met ze eens en ik vind het geen goede vergelijking. Ik zal het duidelijk 
proberen te maken aan de hand van een analogie: bij de marine is een fregat als het ware 
een kerkorgel: als je er één buis uithaalt, gaat dat orgel vals spelen. Een fregat moet alles 
hebben: een kanon, een helikopter, etc. Bij de luchtmacht is de F-16 een soort synthesizer: 
high tech, met veel mogelijkheden, maar als er één toets mist, kun je er niks meer mee. De 
landmacht is echter eerder een symfonieorkest. Daarbij is het de kunst al die verschillende 
instrumenten het juiste stuk te laten spelen, op het juiste moment. Nu hebben we geen 
tanks meer, dus de KL mist één van de instrumenten. Dat wil niet zeggen dat je het orkest en 
de dirigent kwijt bent.  
 
Het afschaffen van de tankbataljons doet inderdaad pijn. Deze ingreep is gedaan puur uit 
financiële overwegingen, niet uit operationele. Dat gat kan deels gevuld worden door 
Apaches en dergelijke, maar die kunnen geen grond houden, zoals de tank dat kan, 24 uur 
per dag. Die capaciteit geef je weg en moet daarom anders ingevuld worden, bijvoorbeeld 



door samenwerking met andere landen. In Afghanistan deden we niet anders: Deense tanks 
werden door iedereen gebruikt. Het is onzin om dan te zeggen dat het orkest niet meer kan 
spelen. Sterker nog: juist de brigades en hun hoofdkwartieren zijn essentieel geweest voor 
onze inzet, en ze worden steeds belangrijker. Ongeveer de helft van de mensen die zijn 
ingezet, zitten op staven op brigadeniveau of hoger. Die moeten wel een opleiding krijgen en 
voorbereid worden op hun taak. De Task Force Uruzgan (TFU) kon alleen door de KL 
gedraaid worden, door de brigadehoofdkwartieren die de KL kan leveren. Nogmaals: het 
stilzetten van de tanks is een groot gemis, maar dat heeft niets te maken met de inzet van 
brigades. Juist de brigade is de sleutel voor toekomstige operaties. Ook voor nationale 
operaties is en blijft de brigade belangrijk, de structuur van brigades is de hoeksteen van de 
KL. Andere landen kiezen voor eenzelfde structuur. 
 
Ik zie de brigade als de hoeksteen van elke Nederlandse expeditionaire inzet van enige 
omvang. Dat is en blijft zo, en wordt misschien alleen nog maar meer, naarmate we meer 
gaan samenwerken met andere landen. Het is wel nieuw dat de brigadestaven volledig zijn 
geïntegreerd met de regionale militaire commando’s. Daardoor nemen nationale operaties 
steeds meer aan belang toe. Dat leidt niet alleen tot meer inzet van militairen in Nederland, 
maar ook meer oefeningen. Brigades richten zich steeds meer op nationale operaties, en de 
ondersteuning daarvan. Dat zie ik echt als een ‘groeimarkt.’  
 
Vroeger had de brigade de middelen, en de regionale militaire commandant had de plannen, 
waar het gaat om nationale operaties. Denk dan niet aan het schoonvegen van het ijs en 
vullen van zandzakken, maar aan de kwalitatieve inbreng van militaire capaciteit in civiele 
operaties: bijvoorbeeld het opsporen van de brandstichter in Bergen en Veendam, en het 
uitvoeren van advanced search. Dit zijn hoogwaardige militaire capaciteiten die nodig zijn op 
uitzendingen, maar ook zijn toe te passen in een nationale context. Daarin speelt de brigade 
als intermediair een rol, want door de integratie met regionale militaire commandanten is 
de brigade niet alleen de vrager, maar heeft zij ook de capaciteiten in huis. Inzet kan 
daardoor sneller plaatsvinden. 
 
Is dat niet toch een risico, dat er spottend wordt gekeken naar de inzet van de krijgsmacht 
om bijvoorbeeld het ijs schoon te vegen? 
 
Dat risico is er inderdaad. Maar wij kunnen dit soort dingen doen, juist omdat we zijn 
getraind op snelle inzet. De nadruk ligt wat mij betreft op de kwaliteit die we inbrengen. De 
Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) is een heel goed voorbeeld: deze dienst is 
gericht op uitzending, maar de beste training hebben ze hier, in Nederland. Elke week maken 
ze hier 20-30 explosieven onschadelijk. De EODD is een schoolvoorbeeld van een eenheid 
met hoogwaardige kwaliteit, die is opgezet voor uitzending, maar dagelijks wordt ingezet in 
nationale operaties. 
 
Bij uw aantreden zei u dat “we veel dingen anders gaan doen.” Welke veranderingen staan 
er nog op de planning?  
 
Het is vooral dat we veel dingen anders moeten gaan doen. De reorganisatie van de 
krijgsmacht is bij de KL verreweg het meest ingrijpend. Ik durf te stellen dat we bij de KL 
overtolligheid hebben op personeelsgebied. We moeten daarom ook anders gaan werken, 



als we dezelfde mogelijkheden en resultaten willen behouden. Het eerste wat we deden was 
keuzes maken, met in het achterhoofd de vraag: wat is de kerntaak? De kerntaak van de 
krijgsmacht, en de landmacht, is vechten. Niet omdat we dat willen, maar omdat de 
krijgsmacht de enige is die dat kan, wanneer het nodig is om de belangen van de 
Nederlandse staat en zijn burgers te beschermen.  
 
Onze organisatie moet op die kerntaak zijn ingericht. Daarom proberen we zo veel mogelijk 
‘tanden’ overeind te houden, en de ‘staart’ zo klein mogelijk te maken. We snijden in staven: 
meer dan de helft van de functies in staven op het niveau van de Landmacht gaat 
verdwijnen, om zo veel mogelijk operationele capaciteit te behouden. Een tweede 
belangrijke punt is onze zichtbaarheid. We hebben in mijn ogen niets om ons voor te 
schamen, dus we mogen meer naar buiten treden. Bijvoorbeeld diploma-uitreikingen van 
onderofficieren doen we niet meer op kazernes, maar op het Binnenhof. Het derde 
speerpunt is samenwerking. Operationeel is dat geen enkel probleem meer: we hebben al 
laten zien dat we met iedereen kunnen samenwerken. Daarom kunnen we het gemis van de 
tankbataljons opvangen door met andere landen samen te werken. 
 
Dan moet Nederland politiek wel op één lijn zitten met andere landen: om gebruik te 
kunnen maken van Deense tanks moeten de Denen dezelfde operaties willen uitvoeren. 
 
Dat is inderdaad een politiek probleem. Voor militairen is het geen enkel probleem meer om 
samen te werken met andere landen. Neem Uruzgan: als een Nederlands peloton de poort 
uitging, was dat vaak samen met Afghaanse soldaten, waarvan Fransen en Australiërs de 
mentors waren. Het kamp werd bewaakt door Slowaken. Belgische F16’s bewaakten het 
luchtruim. Als er tijdens een gevecht gewonden vielen, kwam een Amerikaanse eenheid ze 
oppikken. Bloedtransfusie werd verzorgd door de Britse bloedbank in Helmand. Het 
chirurgische team kwam uit Singapore. En zo kunnen we nog even doorgaan. Hoe bedoel je 
internationale samenwerking? Voor militairen zijn er dus geen grenzen meer. Het probleem 
zit in het prijsgeven van nationale autonomie, maar dat is een politiek vraagstuk. 
 
De KL is eigenlijk het boegbeeld van militaire samenwerking. Bij de marine is Benesam een 
succesvolle vorm van samenwerking, maar dat is wel met het Vlaamse deel van de Belgische 
marine. Dat maakt het een stuk makkelijker. Vijftien jaar terug was het Duits-Nederlandse 
legerkorps het eerste binationale legerkorps dat er binnen de NAVO-landen bestond. Toen is 
er al een duidelijk signaal afgegeven dat we samenwerking willen, en nu is het één van de 
meest succesvolle binationale legerkorpsen. Toen was er al de gedachte dat samenwerking 
nodig is om bepaalde capaciteiten overeind te houden. Zo’n legerkorps is nodig om in 
vredestijd mensen op te leiden die vervolgens probleemloos kunnen worden ingezet in 
internationale missies, zoals ISAF.  
 
Hoe ver kan de samenwerking met andere landen gaan, voordat er 
soevereiniteitsproblemen spelen? Is een Benelux-leger een optie? 
 
Ja, maar dan moet de ambitie ook goed onder de loep worden genomen. Wat dat betreft 
vind ik Duitsland een meer voor de hand liggende primaire partner dan België. Het 
ambitieniveau en het bijbehorende materieel van de Duitse landmacht is vergelijkbaar met 
dat van de KL. Wij gebruiken veel Duitse wapensystemen en er is zoals hierboven 



omschreven al langdurige samenwerking met Duitsland. De Belgen hebben qua 
ambitieniveau moeite met het hoge deel van het geweldsspectrum. Daar hebben ze eigenlijk 
niet of nauwelijks de wapens voor. Dat is misschien geen militair probleem, omdat anderen 
de capaciteiten kunnen aanvullen. Politiek is dat echter een groter probleem: indien de 
ambitie voor operaties in het hoge deel van het geweldsspectrum ontbreekt, is dat geen 
goed uitgangspunt voor samenwerking. Niettemin werken we veel samen met de Belgen, en 
dat is zo verweven met ons dagelijkse werk dat het niet meer opvalt, bijvoorbeeld in 
gezamenlijke oefeningen en opleidingen.  
 
De Benelux op zich is te klein en te beperkend voor Nederland. Voor de primaire aansluiting 
zoeken we een partner, groot of klein, maar met hetzelfde ambitieniveau. Daarnaast kunnen 
we altijd met andere landen samenwerken uit meer pragmatische overwegingen. Wat mij 
betreft kijken we daarom hoe we de samenwerking met Duitsland kunnen intensiveren. Met 
België kunnen we doorgaan op dezelfde voet als nu, en per geval bekijken waar we 
efficiënter kunnen werken en kosten kunnen besparen.  
 

3D-benadering 

Kunt u wat dieper ingaan op uw visie: “terug naar de basis van het werk, en vechten als het 
moet”? Geeft dat een andere invulling aan de 3D-benadering die de laatste jaren gehanteerd 
werd? 
 
Integendeel. Waarom kan een soldaat ontwikkelingswerker zijn in Afghanistan? Juist omdat 
hij of zij zichzelf kan redden in een onveilige omgeving. Als het wél veilig is en er alleen 
opbouwwerkzaamheden nodig zijn, dan moet je juist géén militairen sturen. NGO’s zijn daar 
veel beter in. Maar omdat militairen het doel van de missie en het teambelang boven hun 
eigen veiligheid kunnen stellen, kunnen ze in een bedreigende omgeving opereren. Naast 
het bereiken van militaire effecten kunnen zij dan ook direct beginnen met het opbouwen 
van bestuur. Voor de 3D-benadering zoals we in Uruzgan hanteerden is het daarom wat mij 
betreft geen contradictio in terminis, maar een sine qua non dat je eerst kunt vechten, en 
dat de rest dan volgt. 
 
Welke lessen moet Nederland trekken uit de 3D-benadering die in Uruzgan is gehanteerd?  
 
Een belangrijke les is dat hoe eerder je begint met de integratie van effecten in de planning 
in Nederland, zowel militair als civiel, hoe beter de 3D-aanpak werkt. Eigenlijk zijn we 
daarmee te laat begonnen. Het heeft bijvoorbeeld lang geduurd voordat de CIVREP (Civil 
Representative, red.) gelijkwaardig was aan de commandant van de TFU. Een tweede les is 
dat we te lang in kortetermijnprojecten zijn blijven hangen, waar het gaat om opbouw. Het 
bouwen van wegen, scholen, waterputten e.d. is allemaal goed en nodig, maar je moet ook 
nadenken over de langere termijn: hoe komen mensen aan elektriciteit? Hoe zit het met 
watermanagement? Wat is de belangrijkste bron van inkomsten en hoe moet de 
infrastructuur daarop worden toegespitst? Voor de exploitatie van landbouw is behalve 
irrigatie bijvoorbeeld ook (gekoelde) opslagcapaciteit nodig, anders hebben de andere 
projecten alsnog geen zin. Door in een vroeger stadium al een langetermijnplanning te 
hebben, behaal je eerder resultaten, die vervolgens ook beter te behouden zijn. We waren 



nu veel verder geweest als er eerder een goede samenhang bestond tussen de korte-, 
middel- en langetermijnprojecten. 
 
Speelde de discussie over de inzet in Uruzgan als ‘vechtmissie’ of ‘wederopbouwmissie’ 
daarin een rol? 
 
Zo zie ik dat niet. Voor mijzelf, en waarschijnlijk ook voor de soldaten, was dat geen issue. 
Iedereen wist heel goed dat ‘je bouwt als het kan en vecht als het moet.’ Dit was vooral een 
semantische, politieke discussie, die was gebaseerd op een interne discussie in Nederland. 
Die discussie had geen toepassing op ons werk in Afghanistan. 
 
Er wordt wel gesuggereerd dat er door de bezuinigingen één ‘D’ is weggevallen: Defensie. 
Wat vindt u daarvan? 
 
Dat vind ik onzin. Als het om 3D gaat, zit de kracht van de krijgsmacht in de mensen, niet in 
de technologie. Het gaat om de soldaat, die zijn helm kan verwisselen voor zijn baret. Na een 
gevecht moet de soldaat de dorpen in kunnen, op patrouille kunnen gaan en contact leggen 
met de bevolking. De tribale structuur moet in kaart worden gebracht. Dat is onze kracht. 
We hebben bewust de keuze gemaakt binnen de KL om met name die menselijke capaciteit 
overeind te houden. Daarom is de tank bijvoorbeeld wel stil gezet, en daar waar de kracht 
van de krijgsmacht zit, in de mensen, houden we de structuur overeind. Bijvoorbeeld in de 
vorm van de Luchtmobiele Brigade, de gemechaniseerde brigades en de 
pantserinfanteriebataljons. Conflicten gaan tussen mensen, en moeten daar ook worden 
opgelost. Dat geldt ook voor de 3D-benadering. De techniek is natuurlijk een belangrijke 
enabler, maar de mensen bepalen uiteindelijk of je wint of niet. 
 
Opleiding en training worden dus niet getroffen door bezuinigingen? 
 
Nee, en dat kan ook niet. Bij training telt geen doelmatigheid, alleen doeltreffendheid. Een 
mooi voorbeeld is de search: de genisten die bermbommen moeten opsporen. Daar geldt 
maar één ding: ze moeten de bom vinden. Doelmatigheid is wel belangrijk bij hun training, 
maar het gaat er vooral om dat ze net zo lang trainen tot we zeker weten dat ze die bommen 
vinden. Je kunt daar geen ‘tweede plaats’ voor claimen, enkel ‘winnen’ telt. 
 

Toekomst 

Met welke (mogelijke) conflictgebieden en missies moet Nederland rekening houden? Hoe 
zien dergelijke missies er uit voor de KL? Heeft ‘Uruzgan’ een zware wissel getrokken op de 
inzetbaarheid? 
 
We moeten inderdaad op bepaalde aspecten ‘bijkomen.’ Sommige categorieën personeel 
zijn heel vaak uitgezonden, zeker bij de KL. Daarnaast heeft Uruzgan ook grote financiële 
consequenties gehad op het opleidings- en trainingsproces: op den duur waren we zelfs aan 
het desinvesteren, omdat al het materieel in Afghanistan nodig was. Ik bestrijd tegelijkertijd 
wel dat we als landmacht moe zouden zijn. Ik denk dat de buitenwereld wel eens vergeet 
dat we in Nederland nu een beroepskrijgsmacht hebben, die expeditionair is. Ik hoef geen 
mensen aan te wijzen die op missie moeten gaan, omdat de militairen vanuit hun 



professionele beroepsbeeld ervoor kiezen om te worden uitgezonden. Een uitgezonden 
militair is daarom niet ‘zielig,’ die heeft daar bewust voor gekozen. Het is niet altijd leuk en 
makkelijk en ik heb ook groot respect voor het thuisfront, maar een militair weet waarvoor 
hij bij de krijgsmacht binnenkomt. 
 
Wat betreft toekomstige operaties, geldt de volgende uitspraak: “jij kunt geen conflict 
uitkiezen, een conflict kiest jou uit.” De standaard inzetgebieden en missies waar we naar 
kijken zijn bijvoorbeeld sub-Sahara-Afrika, Azië en antipiraterijmissies. Daar is het onrustig. 
Maar er kunnen altijd onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden, die de vorm van inzet 
anders maken.  
 
Noorwegen is daarvan een goed voorbeeld: de Noorse krijgsmacht deed eigenlijk nooit 
nationale operaties om de interne veiligheid te bewaken. Na het incident op Utøya vorig jaar 
bewaakte de krijgsmacht drie maanden lang openbare en overheidsgebouwen en pleinen. 
Als iets dergelijks gebeurt in Nederland, kunnen de politie en marechaussee snel grote 
aantallen extra personeel inzetten. Maar niet voor lang. De enige die binnen 24 uur 
tienduizend man op straat kan inzetten en gedurende een langere tijd kan houden is de 
krijgsmacht en dan met name de KL. Als er dan een onverwachte inzet nodig is om de 
vrijheid en het veiligheidsgevoel te waarborgen, misschien zelfs binnen Nederland, dan moet 
de ‘verzekeringspremie’ wel betaald zijn, om met de woorden van minister Hillen te spreken. 
 
De Amerikanen kondigden onlangs aan hun landmacht te verkleinen en meer in te zetten op 
special forces. Kunnen we binnen de KL ook een intensivering van het Korps Commando 
Troepen verwachten? Gaat Nederland meer gebruik maken van speciale operaties?  
 
Special forces leveren veel ‘bang for the buck,’ dat is zeker waar. Amerikaanse special forces 
zijn echter niet goed te vergelijken met Nederlandse, omdat de terminologie anders is. Het 
Amerikaanse begrip is veel breder dan alleen commando’s, zoals wij die kennen. Er vallen 
bijvoorbeeld ook CIMIC-troepen (gericht op civiel-militaire activiteiten, red.) onder. Die 
bredere opvatting van speciale operaties hanteren wij in de praktijk in feite ook al; de 
Luchtmobiele Brigade kun je met sommige Amerikaanse special forces vergelijken. 
Nederlandse speciale operaties worden meestal uitgevoerd door aparte taakgroepen, 
waarbij de luchtmacht bijvoorbeeld helikopters levert en de KL de manschappen. Ik ben het 
eens met deze ontwikkeling, maar eigenlijk werken wij al met deze kleinschaligheid. 
 
Maarten Katsman 

 


