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Kees Homan en Dick Zandee van het Instituut Clingendael publiceerden in de vorige 
uitgave van Atlantisch Perspectief hun studie ‘Van veelzijdig naar pasklaar’, over de inzet 
van de Nederlandse krijgsmacht. Opgeruimd zette ik mij aan het lezen, want kennelijk 
weten de heren waaraan de krijgsmacht de komende decennia behoefte heeft: “pasklaar.” 
Al lezende werd ik niet alleen teleurgesteld in de afdronk van de verschaalde wijn, maar 
ook een beetje boos. Ten onrechte wordt defensie in het beklaagdenbankje gezet als 
‘onbetaalbaar.’ Dat is koren op de molen van de oppositie, die toch al weinig van defensie 
wil weten en bezuinigingen op defensie noemt als panacee voor alle financiële kwalen. In 
werkelijkheid zijn de defensie-uitgaven de sluitpost van de Rijksbegroting en nauwelijks 
toereikend om zorg en onderwijs gedurende de kerstvakantie te kunnen betalen. 

Ik citeer hun stelling:  

“Homan en Zandee oordelen dat een veelzijdig inzetbare krijgsmacht, waarop het 
kabinet-Rutte inzet, onbetaalbaar wordt. De auteurs pleiten voor een ‘pasklare’ 
krijgsmacht, waarmee Nederland internationaal belangrijke bijdragen kan blijven 
leveren maar die ook financierbaar blijft in lastige economische omstandigheden.”  

De schrijvers bekritiseren ook CDA en VVD, omdat deze de impact van hun bezuinigingen 
niet zagen en hadden moeten weten dat er lijken in de kast zaten. Zij zaten immers in de 
vorige regering! Dit is het eerste van vele foutjes: de VVD zat niet in de vorige regering. De 
vorige minister heette Van Middelkoop (ChristenUnie) en hij stond onder zware politieke 
druk door de operaties in Uruzgan, die de krijgsmacht uiteindelijk 1,9 miljard euro hebben 
gekost. Wat de huidige minister, Hillen, heeft opgebroken, is dat de onderhandelaars - zoals 
altijd - geen uitzondering maakten voor defensie bij het opleggen van generieke 
bezuinigingen. In normaal Nederlands: ieder ministerie moet afzien van prijscompensatie en 
wordt een efficiencykorting van één procent opgelegd. Bovenop de afgesproken structurele 
bezuinigingen! Voor defensie, dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld Sociale Zaken veel 
personeel heeft en veel materieel bezit, zijn generieke maatregelen rampzalig. Ze slaan 
jaarlijks een gat van ruim honderd miljoen en dat zorgt aan het einde van een 
kabinetsperiode voor lijken in de kast. Al sinds 2002 - toen ik zelf onderhandelaar was - 
waarschuw ik tevergeefs tegen deze maatregel van Financiën, die na afloop van de 
onderhandelingen onopvallend in het regeerakkoord wordt gesleuteld. 

Geen stabilisatiemissies 

Het artikel is een gebrekkige uitwerking van het rapport ‘Verkenningen’, toegespitst op de 
beleidsoptie “Veiligheid brengen.” Daarbij zou een hoofdrol voor de marine zijn weggelegd. 
Waarom blijft onduidelijk, of het zou de verwijzing naar piraterijbestrijding moeten zijn. 
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Volgens Homan en Zandee bestaat de ‘pasklare’ krijgsmacht uit taakgroepen en ‘special 
forces’, die kunnen worden ingezet voor asymmetrische oorlogvoering. Kennelijk is hun 
artikel geschreven voordat president Obama in januari zijn nieuwe strategie ontvouwde, 
want langdurige stabilisatiemissies staan niet meer op het programma (“U.S. forces will no 
longer be sized to conduct large-scale, prolonged stability operations”). De Amerikanen 
hebben lessen geleerd in Irak en Afghanistan. De Amerikaanse krijgsmacht richt zich op de 
vorming van ‘Joint Force 2020’ (met uiteraard de Joint Strike Fighter als hoeksteen), die 
klassieke militaire operaties kan uitvoeren. En zonder de Amerikanen als politieman van de 
wereld, gaat Europa echt niet op eigen houtje stabilisatiemissies uitvoeren. Zie alleen al het 
drama rond de politiemissie in Kunduz.  

De studie bevat geen nieuws. De schrijvers nemen grotendeels het huidige defensiebeleid 
over. Investeren in cyber security en onbemande vliegtuigen is al besloten. Nieuw is alleen 
de versterking van de marine ten koste van de luchtmacht (meer aandacht voor mariniers en 
vier mijnenjagers terug in de vaart, ten koste van het schrappen van twee F-16-squadrons). 
In politiek opzicht krijgt Europa meer nadruk. De schrijvers beweren zonder enige 
onderbouwing dat  

“Europese standaardisatie is vereist om financiële en operationele redenen. Een 
pasklare krijgsmacht, die interventies geleid door Frankrijk en VK moet kunnen 
ondersteunen, dient interoperabel te zijn met de krijgsmacht van deze landen.”  

Dan zullen Frankrijk en het VK om te beginnen zelf hun hele materieelbeleid moeten 
omgooien. Eerlijk gezegd hoopte ik dat we dit soort wensdenken achter ons hadden gelaten. 
Het Verenigd Koninkrijk is na de komende bezuinigingsronde een schim van de vroegere 
grootmacht. Nog meer dan nu zal Amerikaanse steun noodzakelijk blijven. De Europese 
landen liepen tijdens de luchtcampagne in Libië al tegen de grenzen van hun mogelijkheden 
aan. Met nog minder luchtstrijdkrachten tegen een werkelijk serieuze tegenstander wordt 
ingrijpen onmogelijk. Van afschrikking is al helemaal geen sprake meer. Ik huiver daarom bij 
de gedachte dat er in landen als Egypte, Pakistan of Turkije fundamentalisten aan de macht 
kunnen komen. Elk van deze drie landen is al sterker dan Frankrijk en Groot-Brittannië 
samen. Turkije ontwikkelt zich tot een regionale grootmacht met 900.000 militairen, 4.250 
tanks en 440 gevechtsvliegtuigen. Ook Rusland is relatief veel sterker dan tien jaar geleden, 
enerzijds door gestage modernisering, maar vooral door de verschrompeling van de NAVO-
legers. Van de roemruchte Duitse pantserdivisies met 3.500 tanks zijn nog zes tankbataljons 
met elk 44 Leopards over. Nederland is van 900 naar nul tanks gegaan. Ik zeg niet dat 
Rusland of Turkije onze veiligheid bedreigen, maar ik wil erop wijzen dat deze verschuiving 
van de machtsverhoudingen grote geopolitieke gevolgen heeft. Elders in de wereld zien we 
soortgelijke ontwikkelingen. 

De schrijvers willen de luchtmacht reduceren tot twee squadrons gevechtsvliegtuigen en 
twee vliegbases (Leeuwarden, Eindhoven) sluiten, de landmacht kan van brigadestructuur 
naar taakgroep, met andere woorden: een soort mariniers worden. De Europese 
luchtstrijdkrachten zijn numeriek en kwalitatief absoluut niet in staat tijdens een groot 
conflict het luchtoverwicht te garanderen zonder steun van de Amerikanen. Zelfs boven 
Europa ontstaan gaten in de luchtverdediging, die niet langer door de Amerikanen zullen 
worden gevuld. Zij concentreren zich voortaan op de Pacific. Het is daarom cruciaal dat 



Europese landen investeren in hun luchtstrijdkrachten, ook voor maritieme inzet en 
verkenning.  

Europees wensdenken 

Mijn verontwaardiging richt zich echter niet op de militair-operationele misvattingen. Wat 
mij mateloos stoort, is het feit dat de krijgsmacht in het beklaagdenbankje wordt geplaatst. 
De krijgsmacht zou onbetaalbaar worden. Dit is absoluut niet waar. Het defensiebudget is 
gedaald van 3,5 procent naar 1,2 procent van ons Bruto Nationaal Product. We geven meer 
uit aan drank dan aan defensie. Stel dat we de hele krijgsmacht opheffen en alleen een 
aangepaste kustwacht en marechaussee overhouden, dan besparen we op termijn hooguit 
vier à vijf miljard per jaar. Dat is precies genoeg om de zorgkosten tijdens de kerstvakantie te 
betalen. In 2025 geven we immers 120 miljard uit aan zorg, veertig miljard aan onderwijs en 
misschien acht miljard aan defensie. Voor tien miljard euro zouden we een fantastische 
krijgsmacht kunnen hebben, die zichzelf in werkgelegenheid en bijdrage aan de 
kenniseconomie terugbetaalt. De omzet voor het Nederlandse bedrijfsleven van het JSF-
programma wordt bijvoorbeeld geraamd op twintig miljard euro: dat is ruim vier keer de 
aanschafkosten en levert de schatkist vele miljarden aan btw en andere belastingen op. Ook 
over de aanschaf betaalt defensie btw. Hoezo onbetaalbaar? 

We hebben de komende decennia een volwaardige krijgsmacht nodig, dus met moderne 
land-, lucht- en zeestrijdkrachten. Deskundigen moeten aangeven welke capaciteiten ons 
land moet behouden, hoe we zo nodig weer kunnen opschalen en wat de concrete 
mogelijkheden zijn voor materieelsamenwerking. Homan en Zandee komen met verouderde 
plannen en gebruiken de economische crisis voor Europese wensdromen en maritieme 
stokpaardjes. Dubbel schadelijk, omdat het een illusie is te denken dat Europa zich extra zal 
inspannen om zijn defensie te verbeteren. In werkelijkheid schuiven Europese landen de 
verantwoordelijkheid op elkaar af en worden bezuinigingen volstrekt niet afgestemd. Van 
taakspecialisatie is pas sprake als landen bereid zijn taken van andere landen op zich te 
nemen voordat taken worden afgestoten.  

Taakspecialisatie zonder praktische invulling vooraf kent alleen verliezers. Volgens welk 
criterium zouden Europese regeringsleiders de taken moeten verdelen? Ieder land claimt 
traditionele taken en pleit voor de eigen industrie. Neem het bekende voorbeeld van 
Nederland als zeevarende natie. Dat geldt toch evenzeer voor Groot-Brittannië, Spanje, 
Portugal, Noorwegen! De Duitse industrie boekt de meeste exportsuccessen. 
Taakspecialisatie op de marine is dus kansloos. Inmenging door de Europese Commissie is 
alleen maar schadelijk, want die bevoordeelt de grote landen en bedrijven. Bilaterale 
afspraken tussen buurlanden zijn veel vruchtbaarder. Het is ook zinvol krachtig voort te gaan 
op de weg van trans-Atlantische samenwerking, die tot evidente politieke, militaire en 
industriële winst heeft geleid. Binnen Europa wordt verplichte compensatie (‘offset’) 
afgeschaft, met grote gevolgen voor ons MKB. Amerikaanse bedrijven blijven daarentegen 
verplicht het Nederlandse bedrijfsleven voor honderd procent aan tegenorders in te 
schakelen. De interoperabiliteit binnen de NAVO werpt vruchten af. Het feit is dat Europa nu 
niet zonder de Amerikanen een bescheiden luchtoffensief als tegen Libië kan uitvoeren. Met 
de JSF zou dat wel kunnen, omdat dit toestel de luchtverdediging kan passeren of 
uitschakelen.  



Overwinteren 

In de komende decennia zal de NAVO het niet moet hebben van haar omvang of mankracht, 
maar van technologisch overwicht en beheersing van het luchtruim. Trans-Atlantische 
samenwerking, zoals in het JSF-programma met negen partnerlanden, maakt dat mogelijk. 
De JSF vergroot daardoor ook de Europese interoperabiliteit. Homan en Zandee willen een 
jachtvliegbasis sluiten en de marine meer prioriteit geven. Wees dan consequent en pleit 
voor de stationering van twintig Nederlandse JSF-vliegtuigen in de Carrier Variant op de 
nieuwe Britse vliegdekschepen. Dan realiseer je beide wensen in een keer. Ook de Fransen 
willen op marinegebied meer met de Britten samenwerken, dus wat wil je nog meer? 

Als de economische crisis onverhoopt nog jaren aanhoudt, zal de krijgsmacht moeten 
overwinteren. We hebben het afgelopen decennium klakkeloos het uitgangspunt aanvaard 
dat de krijgsmacht volledig paraat en inzetbaar moet zijn. De mobilisabele component (die 
slechts 25 miljoen per jaar kostte!) is afgestoten. Ik heb mij altijd tegen deze eenzijdige 
benadering verzet. De krijgsmacht is een verzekering in onzekere tijden. Het gaat niet alleen 
om het leveren van onmiddellijke slagkracht, maar om het behoud van kennis, vaardigheden 
en capaciteiten. Dan kan ook weer worden opgeschaald als de nood aan de man komt. Mijn 
pleidooi is het herstellen van een bescheiden mobilisabele component en een nieuw 
reservistenbeleid. Waarom zouden transportvliegtuigen en mijnenjagers, ja zelfs tanks, niet 
kunnen worden bemand door reservisten? We zijn zo ongeveer het enige land waar dat niet 
gebeurt. Onderzoek alle mogelijke vormen van samenwerking met het bedrijfsleven, niet 
alleen outsourcing, maar ook detachering, uitwisseling en een reservistenbeleid zoals we al 
kennen bij de militaire gezondheidszorg. Alles is beter dan een peperduur Europees 
operetteleger, dat toch nooit wordt ingezet. 

Mat Herben is senior adviseur Nationale Veiligheid bij de Stichting Nederlandse 
Industrie voor Defensie en Veiligheid. Daarvoor was hij o.a. fractieleider van de LPF en 
hoofdredacteur van de Defensiekrant .  

 


