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Het duurde tot ver in het tweede uur van mijn gastcollege over militaire innovatie op de 
Koninklijke Militaire Academie in Breda, afgelopen juni, voordat het opviel. De honderd 
cadetten in de zaal zagen er anders uit dan de vorige keren. Ze hadden een camouflage-
uniform aan en geen dagelijks tenue. Dat was geen toeval, vertelde een ingewijde later. Er 
was dit jaar voor passender kleding geen budget geweest. De cadetten waren zelfs bij 
andere militairen op de KMA langs geweest met de vraag of ze niet nog een ongebruikt 
dagelijks tenue in de kast hadden hangen. 

Het heeft iets schrijnends om militairen in opleiding uitleg te geven over uiteenlopende 
exotische, maar zonder uitzondering uiterst kostbare technologieën, zoals vliegende robots, 
genetwerkte sensoren en de verdediging tegen ballistische raketten, terwijl er geen geld 
overschiet voor de juiste kleding. 

En dat geval van die armlastige KMA-cadetten paste in een reeks. Dat bleek bij een bezoek 
aan de Hare Majesteit Van Speijk, één van de twee M-fregatten, die bij het Marinebedrijf 
ingrijpend wordt gereviseerd en gemoderniseerd. De rondleidende officier toonde de gast 
een geheel gestripte longroom. Die zouden ze weer mooi aankleden “met eigen middelen.” 

Nog een voorbeeld - twee is immers geen reeks: de commando’s die actief waren in en om 
Uruzgan brachten voor hun uitzending naar het missiegebied doorgaans een bezoekje aan 
Noorloos Special Equipment in Kaatsheuvel. Deze winkel levert betere schoenen, lichtere 
veiligheidshelmen en handiger aimpoints dan Defensie standaard aan ze uitdeelt. Daarvoor 
moeten onze special forces wel zélf de buidel trekken. 

Goed, dit is wat gechargeerd opgeschreven, maar deze voorbeelden rechtvaardigen wél de 
vraag of Defensie wel slim bezuinigt. Want als je gaat beknibbelen op kleine zaken die voor 
het personeel, de kern van de krijsmacht, toch belangrijk lijken, dan is het niet onlogisch dat 
in sommige kringen twijfel rijst over de wijsheid waarmee een miljard uit de organisatie 
wordt geperst, vooral op het gebied van de ‘ijzerwaren’, de uitrusting. Wat valt te zeggen 
over de consequenties van die materiële aderlating? 

De grootste van de kleine partners 

Een miljard minder hakt er hard in, dat is duidelijk. Minister van Defensie Hans Hillen (CDA) 
heeft in zijn beleidsnota, ‘Defensie na de kredietcrisis’, over deze bezuinigingen gesteld dat 
de krijgsmacht na de uitvoering van alle plannen pas in 2014 weer op orde is. Het 
ambitieniveau zal dan naar beneden zijn bijgesteld. Nederland zal geen lead nation meer 
kunnen zijn van grootschalige missies zoals ‘Uruzgan.’ Hillen heeft intussen al gezegd dat de 
Nederlandse militairen maar terug moeten naar de ‘core-business’: vechten. 
Ontwikkelingswerk, de beroemde Dutch Approach, ook wel bekend als de 3D-aanpak, van 
Development, Diplomacy and Defence: daar doen ‘we’ niet meer aan mee. 

Dat de Nederlandse krijgsmacht niet meer zelfstandig dergelijke operaties kan leiden klinkt 
inderdaad pijnlijk, maar is minder erg dan op het eerste gezicht lijkt. Die zelfstandigheid is 
altijd al erg relatief geweest. 



Nederland noemt zich graag “de grootste van de kleine NAVO-partners” - dat staat iets beter 
dan “de kleinste van de grote bondgenoten.” De Nederlandse krijgsmacht heeft altijd 
meegedaan aan internationale militaire acties. Dat kon doordat de regering dat politiek 
wenselijk achtte en doordat de krijgsmachtdelen over materieel beschikten dat dit toeliet. 
Maar bij de bombardementen op het Joegoslavië van Slobodan Milosevic (operatie ‘Allied 
Force’), de operaties ter ondersteuning van ISAF in Afghanistan of de lopende 
luchtpatrouilles boven Libië was de Nederlandse krijgsmacht ook al afhankelijk van andere 
partners, vooral de VS. 

Om ‘de deur in te trappen’, het vernietigen van de ruggengraat van de tegenstander, zijn 
meestal voor radar lastig waarneembare B-2-bommenwerpers en kruisraketten nodig. Het 
uitschakelen van de luchtverdediging is bijna volledig in Amerikaanse handen aangezien het 
Pentagon over gespecialiseerde toestellen beschikt - en de rest van de NAVO niet of 
nauwelijks. 

Dat geldt ook, zij het in mindere mate, voor maritieme operaties: Nederlandse schepen doen 
het goed in de schijnwerpers, in de strijd tegen piraten rond Somalië, of mijnenjagend voor 
de Libische kust, maar het onderliggende theater van inlichtingen, communicatie en 
navigatie, is meestal eigendom van de NAVO, en dan vooral, weer, van de Verenigde Staten. 
Dat Nederland niet honderd procent zelfstandig operaties kan uitvoeren, is dus niet zo erg - 
of dat was het altijd al.  

Aantallen versus kwaliteit 

Of Nederland internationaal kan meetellen, is op materieelgebied een kwestie van geld én 
van kritische massa. Mocht de ‘investeringsquote’, de jaarlijkse hoeveelheid geld die nodig is 
voor nieuwe aankopen en het opwaarderen van bestaand materieel, onder een zeker niveau 
vallen, dan is het materieel niet meer up-to-date. Dan kunnen de F-16’s bijvoorbeeld niet 
meer via Link-16 communiceren met de AWACS vliegende radarposten, of Nederlandse 
troepen zouden zich dan niet tegenover Franse, Deense of Duitse collega’s elektronisch als 
‘vrienden’ kenbaar kunnen maken. 

Om dat kwaliteitsniveau te handhaven, nemen bezuinigers altijd de aantallen op de korrel. 
Dat resulteerde bij het gros van de voorgaande bezuinigingsrondes in minder 
gevechtsvliegtuigen, minder fregatten en minder manschappen - personeel is bij Defensie de 
grootste kostenpost. 

Maar aan dat snijden in het materieelbestand zit een grens. Je kunt immers niet een 
luchtmacht hebben met maar één F-16, een marine van één fregat, of een landmacht met 
één pantservoertuig. En dat is nog steeds waar als die ‘platforms’ alleskunners zijn, want alle 
materieel moet soms de hangar in, de helling of de werkplaats. Dan heb je er niets aan. 

En toch moet daar ook onmiddellijk aan worden toegevoegd dat dergelijke hiaten bij 
internationale operaties vanuit logistiek oogpunt helemaal niet ernstig hoeven uit te pakken. 
Tijdens de langdurige maritieme operaties in de Adriatische Zee in de jaren negentig lagen 
Nederlandse onderzeeboten voor de kust van Montenegro, om in de gaten te houden of de 
opgesloten Servische vloot de Baai van Kotor niet zou verlaten. Na een patrouille werden de 
boten afgelost door Amerikaanse, Britse of Franse collega’s.  



Dat nuanceert de vaak gehoorde ratio achter het minimale aantal van vier onderzeeboten. 
Eén zou, althans volgens deze theorie, op patrouille moeten zijn, eentje op weg naar het 
gebied en één op de terugweg, terwijl de vierde een grote beurt krijgt. Als je af en toe een 
boot hebt aan te bieden, kun je als bondgenootschap een vuist maken. Sommige marines 
bestellen tegenwoordig, zoals Maleisië en NAVO-partner Portugal, zelfs maar twee 
onderzeeboten. En wat voor onderzeeboten geldt, is natuurlijk ook waar voor 
tankervliegtuigen, amfibische transportschepen, verkenningsvoertuigen of hondenbrigades. 

In dit licht bezien zijn de meeste bezuinigingen op materieelgebied te overzien. Dat het 
aantal F-16’s terug moet van 87 naar 68 vindt men bij de Koninklijke Luchtmacht, 
begrijpelijk, niet leuk, maar is niet onoverkomelijk. Zo werd begin dit jaar aangevoerd dat 
een bijdrage aan de missie boven Libië ter ondersteuning van de NAVO-operatie ‘Unified 
Protector’ uiterst moeilijk was te realiseren aangezien ook nog F-16’s in Afghanistan waren 
gestationeerd en elf stuks op training waren in Alaska. Dat was vast waar. Maar de grootste 
knellende factor voor hun efficiënte inzet kwam eerder van de politiek: de 
jachtbommenwerpers mochten - en mogen - in Libië geen gronddoelen aanvallen. Dezelfde 
verzachtende omstandigheden zijn te signaleren voor de krimpende aantallen Patriot-
batterijen, houwitsers, mortieren en mijnenjagers. 

Afslanken van arsenalen is dus één ding. Opheffen is heel wat anders. De beleidsnota wijkt in 
een paar gevallen af van de traditionele ‘kaasschaaf.’ De meest in het oog springende 
voorbeelden zijn het lozen van de twee tankbataljons met ongeveer zestig Leopard 2-tanks 
en het compleet afdanken van de zeventien Cougar-helikopters. Dat laatste is overigens 
deels teniet gedaan. Een aangenomen verandering van de bezuinigingsplannen behelst het 
aanhouden van vijf Cougars. 

Een andere opmerkelijke bezuinigingsmaatregel werd eveneens teruggedraaid: de vier 
patrouilleboten voor de lange afstand zullen toch allemaal in dienst worden genomen, al 
moet daar wel nog het geld voor worden gevonden. 

Tanks 

Laten we eens inzoomen op de Leopards. Nog geen twintig jaar geleden had de Nederlandse 
krijgsmacht bijna duizend tanks in dienst. Duitse Leopards 1 en 2 - betere bestonden niet. 
Dat tankpark slonk de afgelopen decennia al drastisch. Maar na de bezuinigingen die het 
ministerie van Defensie recentelijk afkondigde, zullen er daarvan nul meer overblijven. Is dat 
wel verstandig? In ieder geval de Amerikanen, de Duitsers, de Israëli’s, maar ook de Denen 
en de Canadezen menen van niet. 

Dat concludeert een recent rapport van de Amerikaanse denktank RAND. Die analyseerde 
hoe die landen de tank de afgelopen tien jaar hadden ingezet. In dat decennium waren 
westerse legers uitsluitend bij guerrillaconflicten en gewapende opstanden betrokken. Men 
zou dus denken dat in dat soort conflicten voor de tank weinig emplooi zou bestaan. De tank 
is namelijk vooral een Koude Oorlog-icoon. De Duitsers bedachten rond de tank het concept 
van de bliksemoorlog: grote formaties moesten dwars door de vijandelijke linies 
heendringen en in het achterland huishouden. De NAVO en het Warschaupact borduurden 
daar bij hun ongeteste doctrines altijd op voort. De laatste échte tankslag, ‘Easting 73’ 



geheten, had plaats in Irak in 1991. Voor de tank viel in de jaren negentig veelvuldig de term 
‘dinosaurus.’ 

Maar RAND zag dat de tank in het huidige type oorlogvoering juist aan een ware revival 
bezig is. Amerikaanse mariniers gebruikten hun Abrams-tanks om dwars door huizen te 
rijden, zodat ze de wegen en dus de gevaarlijke bermbommen konden ontwijken. Tanks 
schieten zeer precies en zijn bovendien onkwetsbaar voor lichte wapens. Van alle voertuigen 
zijn tanks het beste bestand tegen bermbommen. RAND noemt ook de “intimiderende 
factor” van een tank die op een straathoek staat te wachten. Bij de jongste Israëlische 
militaire plannen is een hoofdrol weggelegd voor de Merkava-tank. 

Natuurlijk kunnen grotere militaire machten eenvoudiger de optie openhouden dat ze nog 
eens tankslagen moeten uitvechten. Scenario’s over dat soort slagen tussen China en de VS, 
India en Pakistan, Israël en Arabische landen doen in hun hoofdkwartieren de ronde. Het 
Amerikaanse adviesbureau Forecast International ziet nog altijd een toekomstige markt van 
vele duizenden tanks.  

Maar ook kleinere landen zweren bij tanks, vanwege hun rol bij kleinere conflicten. 
Denemarken en Canada haalden, om de nauwkeurige vuurkracht, tanks naar de troepen in 
Afghanistan. Canada kocht daarvoor zelfs extra tanks - van Nederland. Portugal schafte ook 
al extra tanks aan. Het Amerikaanse General-Dynamics en het Duitse Krauss-Maffei 
Wegmann (KMW) bieden versies aan van tanks die zijn gespecialiseerd in ‘vredesoperaties’ 
of gevechten in de bebouwde kom. RAND stelt onomwonden dat de tank “operationeel 
risico en de kans op nevenschade verkleint.” Saoedi-Arabië staat op het punt om 250 van die 
Duitse tanks aan te schaffen. 

Is het dus onverstandig dat Nederland zijn laatste zestig tanks, die kort geleden nog 
ingrijpend zijn gemoderniseerd, afdankt? Daarvoor zijn een hoop verzachtende 
omstandigheden aan te wijzen. Nederland heeft bijvoorbeeld al te weinig tanks, zestig 
Leopard 2A6, verdeeld over twee tankbataljons, om een betekenisvolle bijdrage te leveren 
aan gemechaniseerde oorlogvoering à la Easting 73. Een krijgsmacht kan nooit álle eenheden 
van een onderdeel naar een slagveld in een ver buitenland sturen. Een bijdrage zou daarom 
alleen politiek symbolisch kunnen zijn. Daarbij komt dat de landmacht nét is voorzien van 
bijna tweehonderd moderne CV-90 infanteriegevechtsvoertuigen, die een deel van de 
tanktaken kunnen overnemen - militair en politiek. 

De vergelijking met Canada en Denemarken gaat ook niet helemaal op. Die twee landen 
beschikken niet, zoals Nederland, over Apache-gevechtshelikopters die als antitankwapen 
nog potenter zijn dan tanks. 

En toch. Met Apache-helikopters is niet snel een gepantserd cordon te leggen rondom 
bijvoorbeeld gewonden op het slagveld, een situatie die in de Uruzgan voorkwam. En er is 
nóg een scenario waarin de Nederlandse Leopards nuttig zouden kunnen zijn: het versterken 
van de defensie van de Nederlandse Antillen bij een conflict met Venezuela. In 2006 had op 
de Nederlandse Antillen de oefening ‘Joint Caribbean Lion’ plaats, een antwoord op de 
explosieve retoriek van de Venezolaanse president Hugo Chavez. Bij die oefening zetten 
landingsvaartuigen ook Leopard-tanks af op een strand op Curaçao. 



Of de Leopards in een conflict tegen het Venezuela van Hugo Chavez een doorslaggevende 
rol zullen spelen, is natuurlijk de vraag. Een invasie, want daar hebben we het hier over, zou 
ook rekening moeten houden met een relatief grote Amerikaanse aanwezigheid op de 
vliegbasis Hato. Ook kruisen permanent Amerikaanse marinetaakgroepen door het 
Caribische gebied. In 2008 is zelfs de Amerikaanse Vierde Vloot opnieuw in het leven 
geroepen. 

Dat gezegd hebbende: de verdwenen specialistische tankexpertise is voorgoed verloren. Of 
dat erg is, moet in de toekomst blijken. Al decennia gaan bezuinigingsrondes op Defensie 
gepaard met pijnkreten. Dat gebeurde ook al bij het verlies van het vliegdekscheepje Hare 
Majesteit Karel Doorman, die ook als een amputatie werd gezien, maar waar al snel niemand 
meer rouwig om was. 

Als de Leopards een militair tanende capaciteit vertegenwoordigen die vergelijkbaar is met 
die van het vliegdekschip Hr Ms Karel Doorman, lijkt daaraan weinig verloren. Als het Orions 
zijn, maritieme patrouillevliegtuigen, dan gaat de krijgsmacht ze wél missen. Dat die in 2005 
zijn afgestoten, levert bijvoorbeeld bij de Duitse krijgsmacht, die er een aantal voor een 
appel en een ei kocht, nog altijd smalend hoofdschudden op. 

Het dozijn Cougar-helikopters dat de bestemming ‘mottenballen’ heeft, slaat inderdaad een 
gat in de transportcapaciteiten die vooral bij riskante missies zoals in Uruzgan belangrijk zijn 
- dit in verband met het gevaar van bermbommen. Maar die Cougars waren in hun 
levenscyclus al een eind gevorderd. Bovendien, belangrijker nog, het Defensie Helikopter 
Commando krijgt versterking van nieuwe Chinooks en de NH-90 helikopters voor de 
Koninklijke Marine komen, ernstig vertraagd, eindelijk in dienst. 

Investeringen en groei 

Hakken en schaven doet geen enkele organisatie graag. Toch viel in de plannen ook nog 
goed nieuws over investeringen en groei te bespeuren. Zo mag Defensie de capaciteiten op 
het terrein van de cyberoorlog uitbreiden. Het verbeteren van de cyberveiligheid is geheel in 
lijn met vergelijkbare initiatieven die andere NAVO-landen ondernemen. Dat is niet voor 
niets. Cyberspace geldt als een soort Wilde Westen waar digitale desperado’s de schrik zijn 
van de brave internetbankierende burgers en waar Chinese en Russische spionnen vrij spel 
hebben in alle westerse databanken, ook die met gevoelige informatie. De realiteit ligt 
genuanceerder: westerse krijgsmachten en inlichtingendiensten hebben ook afdelingen voor 
offensieven in cyberspace. Maar het streven om de NAVO-krijgsmachten de capaciteiten te 
geven om de bedreigingen vanuit cyberspace beter het hoofd te bieden, lijkt logisch. 

Een andere logische ‘groeimarkt’ is die van de verdedigingsmiddelen tegen geïmproviseerde 
explosieven, zoals bermbommen, het guerrillawapen dat in Irak en Afghanistan de meeste 
slachtoffers maakt. 

Opmerkelijk is de aankondiging dat de Smart-L radarsystemen van de Zeven Provinciën-
klasse, luchtverdedigings-en commandofregatten (LCF), zullen worden opgewaardeerd met 
de zogenoemde Extended Long Range-modificatie (ELR). Deze stelt deze systemen, 
geproduceerd door het Hengelose Thales Nederland, in staat om ballistische raketten te 
detecteren, zoals varianten van de beruchte Scud in gebruik bij Iran.  



Het bereik van deze ELR is s aanzienlijk. Bij Defensie circuleren ‘artist impressions’ die laten 
zien hoe één LCF in de Middellandse Zee en één in de Oostzee heel het Europese luchtruim 
kunnen afspeuren op raketten die vanuit Iran in die richting zijn gelanceerd.  

De urgentie van deze aankoop - die geboekt staat als post van meer dan honderd miljoen 
euro, tien procent van dat te bezuinigen miljard - roept vragen op. Al in december 2006 
demonstreerde het fregat Hare Majesteit Tromp bij Hawaï dat deze radar goed werkt. 
Waarom dan nu pas ineens tot aanschaf wordt overgegaan, verdient uitleg.  

De radar is bovendien ook alleen maar een opgevoerde sensor, de Standard-
onderscheppingsraketten waarvoor de LCF’s plaats bieden, horen er niet bij. Het nut van 
deze ELR is dus beperkt. En dat terwijl een van de vier Patriot-batterijen de bezuinigingen 
niet gaat overleven. 

En, om bij de marine te blijven, in zekere zin is het ook goed nieuws dat de bezuinigingen de 
Onderzeedienst ongemoeid hebben gelaten. De vier onderzeeboten van de Walrus-klasse 
stonden bij vorige bezuinigingen altijd hoog genoteerd in de Top 10 van waarschijnlijke 
slachtoffers. Dat ze deze ronde hebben overleefd, betekent dat het voortbestaan van de 
Onderzeedienst gered is. 

Ook opmerkelijk: de voorgenomen aanschaf van vier onbemande MALE-
verkenningsvliegtuigen (Medium Altitude Long Endurance), waarvan algemeen wordt 
aangenomen dat de Amerikaanse Predator hoge ogen gooit. Ook daarvan bedragen de 
geschatte kosten minstens honderd miljoen euro, wat dus een hap van minimaal tien 
procent van het te bezuinigen miljard vertegenwoordigt. In 2006 strandde het 
samenwerkingsproject met de Fransen om gezamenlijk op basis van de Israëlische IAI Heron 
een onbemande verkenner te ontwikkelen.  

Daarop volgde geschutter met de Sperwer waarover de landmacht beschikte. Dat toestel 
voldeed niet in Uruzgan, waarop robotverkenners voor de duur van die vredesmissie werden 
ingehuurd. Er ís dus emplooi voor een capabel unmanned aerial vehicle (UAV), maar ook hier 
lijkt de vraag gerechtvaardigd: waarom nu? De MALE is stukken capabeler dan wat voor 
UAV’s waarmee de Nederlandse krijgsmacht ooit vloog.  

Dat de krijgsmacht een deel van het materieel kwijtraakt, lijkt voor de belangrijkste ambitie 
(mee kunnen doen aan bondgenootschappelijke operaties), dus best overkomelijk. Toch 
moet hier ook worden opgemerkt dat capaciteiten van strijdkrachten - natuurlijk - niet staan 
of vallen met alleen het juiste gereedschap. Minstens even belangrijk is wie ermee omgaat. 
Een goede training en het moreel spelen daarin een cruciale rol; noem het de software. Een 
correct uniform voor cadetten, de beste spullen voor de commando’s en budget voor een 
fraaie longroom lijken dan ook investeringen te zijn, hoe gering ook, die zich dubbel en 
dwars zullen terugbetalen. 
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