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De Z930 is niet alleen ultradun- en licht maar ook duurzaam en krachtig dankzij 

de robuuste magnesium behuizing die aan de binnenzijde versterkt is met een 

honingraatstructuur. Voorzien van de derde generatie Intel® Core™ processors 

voor Ultrabook™ kan de Z930 moeiteloos overweg met veeleisende toepassingen.

De ef� ciënte Solid State Drive (SSD) en de Intel® Rapid Start Technology, 

starten pijlsnel op en zijn binnen enkele seconden bedrijfsklaar. Met 3 USB

poorten en aansluitingen voor HDMI, VGA, Gigabit LAN en SD staat de 

Z930 borg voor snelle, gemakkelijke verbindingen. Het full-size backlight-

toetsenbord stelt u in staat comfortabel te typen, zelfs bij weinig licht. Ultrabook™. 

Geïnspireerd door Intel.

PORTÉGÉ Z930 ’S WERELDS LICHTSTE ULTRABOOK™
OMDAT DE REST AL ZWAAR GENOEG IS 
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vAN DE rEDACtIE

De KNvOL organiseerde op 29 november haar jubileumsymposium met 
als thema: De toekomst van het gemeenschappelijke veiligheids- en 
defensiebeleid van de Europese Unie. Dat was na de sluitingstijd van dit 
laatste nummer in het jubileumjaar 2012. Daarom vindt u er nog geen verslag 
van. twee sprekers, de luitenant-generaal ton van Osch en Dick Zandee 
waren echter bereid om hun ‘boodschap’ alvast in artikelvorm te gieten.
U vindt hun bijdragen op bladzijde 21 en op bladzijde 31.
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Protecting people

www.tencate.com

Nieuwe generaties militairen brengen nieuwe kennis en kunde in de krijgsmacht. Jonge mensen met andere 
competenties en inzichten houden de defensie-organisatie scherp en toekomstgericht. 

Door deze cadetten en adelborsten van de Nederlandse Defensie Academie vertrouwd te maken met de beschermende 
oplossingen van textieltechnologieconcern TenCate, wordt hun innovatiekracht vergroot. TenCate toont hiermee haar 
maatschappelijke betrokkenheid. Voor de bescherming van mensen. Nu en in de toekomst. Met materialen die het 
verschil maken. 

Koninklijke TenCate feliciteert
de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’
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De Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons 
Leger’ hield op 26 september jl. in de Van 
Ghentkazerne te Rotterdam een feestelijke 
bijeenkomst voor de leden ter gelegenheid van 
haar 100-jarig bestaan. De formatie was toen 
nog volop aan de gang. We kennen inmiddels 
het voor de krijgsmacht droeve resultaat: nog 
eens 250 miljoen euro eraf.
Tijdens die bijeenkomst sprak de voorzitter 
onderstaande rede uit, waarvan de boodschap 
ook nu nog onverkort van kracht is. Uw 
hoofdredacteur staat daarom graag zijn 
plaatsje af in dit in dit laatste nummer van het 
jubileumjaar.

We hebben recht op een 
krijgsmacht die er toe doet
P.J.E.J. Striek, luitenant-generaal b.d., voorzitter KNvOL

In deze formatieperiode is maar één ding duidelijk: Neder-
land moet bezuinigen. Dat was bij de formatie van 2 jaar
geleden ook al zo, maar nu wordt het voor onze krijgsmacht 
meer dan zorgelijk. U hebt er tijdens de verkiezingscampag-
nes helemaal niets van gehoord, iets dat nog meer zorgen 
baart.
Destijds bleek al dat de PvdA weinig met de eigen krijgs-
macht op heeft. Job Cohen wijzigde toen achteloos zijn par-
tijprogramma door een geplande bezuinigingen op Defensie 
te verhogen van 1 miljard naar 1,5 miljard euro, een bezuini-
ging zonder enige onderbouwing van bijna 20%!. Hij kwam 
immers nog 500 miljoen euro tekort. De partij had toen ook 
geen boodschap aan de consequenties van die rigoureuze be-
zuinigingen: een verlies van 10.000 à 20.000 arbeidsplaatsen. 
De vvD wilde toen na jarenlange bezuinigingen helemaal 
niet korten op Defensie

Het bleef uiteindelijk bij 1 miljard euro en een verlies van 
‘slechts’ 12.000 functies. Een deel wordt opgevangen door
natuurlijk verloop, maar voor 6.000 (ZES DUIZEND) mannen 
en vrouwen betekent dat in de komende jaren gedwongen 
ontslag!
De vvD heeft nu opnieuw gezegd dat er geen verdere bezui-

nigingen op Defensie mogelijk zijn.
voor de PvdA kan er nog wel 1 miljard euro extra bezuinigd 
worden. Het blijft dan niet bij de 6000 gedwongen ontslagen, 
maar het worden er ongeveer 20.000. Hoe zo, we gaan meer 
banen creëren?

Uit balans
Zoals u weet is de KNvOL van mening dat onze krijgsmacht in 
evenwicht moet zijn met de ambities van onze regering. Die 
ambities kunnen worden afgeleid van onze Grondwet waarin 
de taken van de krijgsmacht worden beschreven.
• Beschermen van ons grondgebied en dat van de bond-
   genoten (NAvO en EU).
• Handhaven van de internationale rechtsorde, of zorgen  
   voor vrede en veiligheid in de wereld en opkomen voor de  
   mensenrechten.
• Beschermen van de Nederlandse samenleving bij een
   eventuele crisis in eigen land (rampen, steun aan de
   politie, enz.).
Wat kost dat dan, vragen wij Nederlanders ons ogenblikke-
lijk af? 

Het bleef uiteindelijk bij

1 miljard euro en een verlies van

‘slechts’ 12.000 functies. 
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De rijksbegroting bedraagt ca. 270 miljard euro. Daarvan gaat 
slechts 2,8 % naar Defensie: ca. 7,5 miljard euro.
Omdat er nu eenmaal veel mensen nodig zijn voor een krijgs-
macht, gaat ca. 4,5 miljard euro naar salarissen en pensioenen 
(waarvan ca. 30 % terug gaat naar Financiën door loonbelas-
ting, sociale lasten enz.).
Ongeveer 2 miljard euro is nodig voor exploitatie (opleiden 
en trainen, schieten, vliegen, rijden, varen en onderhoud aan 
materieel). 
Wat blijft is voor investeringen, dus maar 15 %, terwijl dit 
percentage voor een moderne krijgsmacht 20 % of meer zou 
moeten zijn.
U begrijpt dat nu verder bezuinigen desastreuze gevolgen zal 
hebben. Bovendien gaat 1 miljard euro niet de problemen in 
de zorg en het onderwijs, de sociale zekerheid en de pensioe-
nen oplossen.

Stabiliteit essentieel
Het lijkt er op dat een komende regering zich nog steeds aan 
de taken in de Grondwet wil houden. Welvaart en veiligheid 
hebben immers een hoge prioriteit. En Nederland is nog een 
rijk en welvarend land in een veilige regio. voor die welvaart 
is Nederland echter wel afhankelijk van vrije handel, ook met 
regio’s waar het veel minder veilig is. 
Onlangs steeg onze export met 0,1 % en dat haalde alle 
nieuwsmedia. Maar als er geen sprake meer is van enige 
rechtsorde in landen aan de zuidzijde van de Middellandse 
Zee, als er een oorlog uitbreekt tussen Iran en Israël, als Af-
ghanistan weer volledig onder controle van de taliban komt 
en China en Japan het elkaar heel moeilijk gaan maken, zal 
de export meer dan een paar tienden dalen en zal ons land 
als doorvoerland naar en van andere landen van Europa dui-
delijk aan belang inboeten. Nederland heeft daarom groot 
belang bij een stabiele en vreedzame internationale omge-
ving. 

Evenwichtige bijdrage
In de komende 20 jaar zal er grote onzekerheid zijn over de 
ontwikkeling van de internationale en nationale veiligheids-
situatie. 
voor de veiligheid kan de Nederlandse krijgsmacht alleen 
geen zorg dragen. Die veiligheid hangt daarom mede af van 
de bereidheid van andere landen om met Nederland samen 
te werken.
Maar die verwachten dan ook wat van ons, en gelet op onze 
welvaartstatus meer dan van andere, minder rijke landen. Of, 
zoals in de campagnes van onze politieke partijen aan de lin-
ker zijde vaak wordt gehoord: de sterkste schouders moeten 
de zwaarste lasten dragen. Waarom zou dat wel opgaan voor 
het heffen van belastingen en het bijdragen aan zorg en niet 
voor het bijdragen aan een internationaal bondgenootschap?
Daarom kan en moet Nederland als 16e economie en 6e ex-
portland van de wereld streven naar een defensiebudget van 
2 % van het bruto nationaal product, een norm die met de 
andere Europese landen is afgesproken. Zoals het er nu naar 
uitziet, gaan we zelfs de 1% niet halen.
Het zal u niet verbazen dat we dan in internationaal verband 
niet meer serieus worden genomen.

Nationaal
Ook nationaal zal door de krijgsmacht steeds vaker afwijzend 
gereageerd moeten worden. Het gaat dan om steun bij het 
handhaven van de openbare orde en veiligheid, steun bij het 

opsporen of voorkomen van misdrijven, het onschadelijk
maken van explosieven, het blussen van duinbranden, het 
versterken van dijken, het evacueren van burgers in nood,
het leveren van een noodhospitaal of het onderscheppen
van ‘vreemde’ vliegtuigen boven Nederland.
Kortom: afschaffen die brandweer... dan komt er vast geen 
brand meer.

Hoop en vrees
Laten we hopen dat de coalitiepartijen de komende weken 
naar een krijgsmacht zullen kijken die moet kunnen bijdra-
gen aan stabiliteit in de wereld. Zonder stabiliteit geen goede 
cijfers voor onze economie als belangrijk exportland. Zonder 
stabiliteit is er geen welvaart, en zonder welvaart is er geen 
geld voor onderwijs en sociale zekerheid op het hoge niveau 
dat we gewend zijn.
Zonder goede krijgsmacht geen mogelijkheden meer voor 
jeugdige scholieren om te leren werken in teamverband, om 
van een 8 tot 5 mentaliteit af te komen, om zelfvertrouwen 
te krijgen, om leiding te ervaren en zelf leiding te nemen als 
dat nodig is. Dan zijn er ook geen mogelijkheden meer om 
extra diploma’s te halen om na hun diensttijd een veel betere 
kans op de arbeidsmarkt te krijgen. 

Ook na 100 jaar
En daarom maken we ons zorgen, net zoals bezorgde Neder-
landers dat 100 jaar geleden deden. Daarom richtten zij op 30 
maart 1912 de KNvOL op. <
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ter wereld !

Axuda Insurance

”By failing to prepare
you are preparing to fail”

Benjamin Franklin

Over Axuda Insurance BV
Wij zijn een Nederlands assurantiebedrijf dat is gespecialiseerd in het 
verzekeren van activiteiten in (post)conflictgebieden zoals bijvoorbeeld 
Afghanistan, Somalië en Irak. 

Ons internationale netwerk in combinatie met onze lokale aanwezigheid 
maakt het mogelijk onze oplossingen wereldwijd aan te bieden. De 
dekkingen van Axuda zijn natuurlijk inclusief de risico’s verbonden aan 
oorlog, terrorisme en piraterij. Naast personele risico’s zijn wij ook in 
staat om bedrijfsmatige risico’s in fragiele staten van een passende 
dekking te voorzien.

Axuda Insurance gebruikt Lloyds of London als herverzekeraar van haar 
producten.

w:  www.axudainsureance.com
e :  info@axudainsureance.com
t  :  0475-741664

Over Lloyds of London
Lloyds is de oudste verzekeringsmarkt ter wereld. Lloyds heeft een reputatie 
als toonaangevende partij met betrekking tot gespecialiseerde oplossingen 
voor zware en moeilijk verzekerbare risico’s. Haar unieke financiële structuur 
en haar aanwezigheid in meer dan 200 landen samen met haar A+ rating van 
Standard and Poors and Fitch maken van Lloyds een van de sterkste aanbieders 
van verzekeringen in (post)conflictgebieden.

Met vriendelijke groet,

Marcel Hagens, Directeur

w:  www.axudainsureance.com
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In veiligheid, vrijheid en welvaart moet een land blijven investeren om die ook in de toekomst voor 
kinderen en kleinkinderen zeker te stellen. Een voor zijn taken berekende krijgsmacht speelt dan als 
verzekeringspolis een belangrijke rol. Die polis moet je onderhouden en de premie moet dan ook 
betaald worden volgens de Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp.

Veiligheid, vrijheid en welvaart 
zijn niet vanzelfsprekend
Brigadegeneraal der genie b.d. P.K. Smit

De regering, bij monde van de minister-president, houdt niet 
op te verklaren dat Nederland op basis van de voornemens 
vastgelegd in het regeerakkoord, sterker uit de crisis zal ko-
men. Het is echter de vraag of dit voornemen ook waarge-
maakt kan worden. De sterkte van Nederland wordt immers 
niet alleen bepaald door factoren als de omvang van de nati-
onale schuld, het bruto nationaal product of het verschil tus-
sen inkomsten en uitgaven, maar ook door de mate waarin 
andere landen en internationale organisaties zich gedwongen 
of verplicht voelen Nederland serieus te nemen. En op dat 
punt loopt Nederland al enkele jaren achter de feiten aan. 
Met het regeerakkoord heeft de regering maatregelen aan-
gekondigd die de achterstand zeker niet verkleinen. Ont-
sprong ontwikkelingssamenwerking twee jaar geleden nog 
de dans, nu is besloten dat er 1 miljard euro vanaf moet. Dat 
strookt niet met de opvatting over hoe het beter moet in de 
wereld en de voorziene Nederlandse rol op het internationa-
le toneel. En door opnieuw nog eens 250 miljoen euro bij De-
fensie weg te halen, nemen de geloofwaardigheid en daad-
kracht van Nederland evenmin toe.
toen uw redactie op 1 oktober jl. de gelegenheid kreeg om 

de nieuwe Commandant der Strijdkrachten, generaal t(om) 
Middendorp, te interviewen, waren voornoemde besluiten 
nog niet genomen, maar de donkere wolken lieten zich al wel 
aan de horizon zien. 

Weinigen denken nog aan de eerste hoofdtaak (verde-
diging (NAVO-)grondgebied) en de risico’s die Neder-
land op dat gebied zouden kunnen lopen, veel mensen 
doen hun best om uit te leggen dat je met geweld geen 
vrede kunt brengen of handhaven (tweede hoofdtaak) 
en de minister van Veiligheid en Justitie loopt niet te 
koop met het feit dat hij de krijgsmacht nodig heeft 
voor zijn eigen taak: handhaven van veiligheid en de 
openbare orde (derde hoofdtaak). Kortom: wie maalt 
er nog om een krijgsmacht.

Ik denk wel dat u een punt heeft. Nederlanders ervaren geen 
directe bedreiging en voelen veel minder dan vroeger de 
noodzaak om een krijgsmacht te hebben. Onze welvaart, vrij-
heid en veiligheid lijken min of meer vanzelfsprekend. Lang 
niet iedereen beseft echter dat we daarin moeten blijven in-

Commandant der Strijdkrachten bezoekt Hr. Ms. rotterdam die deelneemt aan de operatie Ocean Shield (antipiraterijmissie). Bron: Defensie
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zakken nu naar 1% van ons bnp en dan zitten we in de staart 
van het NAvO-peloton. En die verzekeringspolis dekt alleen 
als we evenredig blijven bijdragen: ‘voor wat hoort wat’. ver-
geet niet, die NAvO zijn we ook zelf.

De NAVO is er niet alleen voor Nederland, maar Neder-
land is er ook voor de NAVO. Crises aan de rand van het 
NAVO-verdragsgebied, een crisis is zo geboren leert de 
geschiedenis, kunnen ingevolge artikel 5 dus ook om 
onze actie vragen. Die kant van de medaille krijgt wei-
nig aandacht.
 
Ik zie in enquêtes dat 70% van de Nederlanders de NAvO een 
heel belangrijk bondgenootschap vindt en het lidmaatschap 
daarvan ook steunt. De onbekendheid met de door u ge-
noemde kant van de medaille, en die trek ik mijzelf ook aan, 
vereist inderdaad meer aandacht. Ook wij moeten het bond-
genootschap meer onder de aandacht van het publiek bren-
gen, duidelijk maken wat de rol van Nederland daarin is, wat 
Nederland daaraan bijdraagt, hoe dat in verhouding staat tot 
wat andere landen doen en wat Nederland daarvoor terug-
krijgt. Ik wil dus niet de samenleving verwijten dat die ons 

vesteren om die welvaart, vrijheid en veiligheid ook voor de 
toekomst te kunnen garanderen.
Neem onze welvaart. Wij zijn een land van import en export, 
een handelsland. En al onze handel komt vanuit de hele we-
reld naar ons toe. Daar verdienen wij een groot deel van ons 
geld mee. We hebben er dus belang bij dat bij de bronnen 
van onze welvaart, en dat zijn toch de landen waar de grond-
stoffen en producten vandaan komen of waar de producten 
naartoe gaan, een zekere mate van stabiliteit is. Gebrek daar-
aan heeft direct impact op onze economie. Daar moet je dus 
in stabiliteit investeren. En dan kom je op de tweede hoofd-
taak terecht.
De eerste hoofdtaak ligt in de beleving van Nederlanders nog 
verder weg omdat ons nationale grondgebied niet direct be-
dreigd wordt. Bovendien hebben we daar een verzekerings-
polis voor en die heet NAvO. Maar daar moeten we natuurlijk 
wel op een geloofwaardige manier aan bijdragen. Daar ligt 
voor mij een zorgpunt. Nederland is een van de welvarendste 
landen binnen de NAvO. Economisch gezien staan we redelijk 
bovenaan in het lijstje van de NAvO-partners. Maar als ik nu 
kijk naar hoe onze defensie-inspanningen zich verhouden tot 
die van de andere NAvO-partners, ontstaat er een kloof. We 

We zakken nu naar 1% van ons bnp en dan zitten we in de staart

van het NAVO-peloton.

Het kan in Mali eerder misgaan dan men denkt. Bron: Newshour.com
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niet begrijpt, maar kijken naar wat we daar zelf meer aan 
kunnen doen.
Dat is overigens een hele uitdaging. Het publieke debat richt 
zich vooral op de dingen dicht bij huis: de veiligheid in de 
straat, het onderwijsdossier, het zorgdossier. 
Dat de wereld onzeker blijft, daar hebt u helemaal gelijk in. 
En dat is niet alleen veraf. De gebeurtenissen in Libië speel-

den zich aan de rand van het NAvO-gebied af, aan de voor-
deur van Europa. En dat geldt ook voor wat er nu in Syrië 
grenzend aan bondgenoot turkije en in de Sahel gebeurt.

Het interdepartementale Rapport Verkenningen defini-
eert veiligheid, kort door de bocht, als het maatschap-
pelijk ongestoord kunnen blijven functioneren. Wij 
gaan bijvoorbeeld meer aan de pomp betalen als de 
straat van Hormuz wordt afgesloten. Ook daar hoor je 
niemand over.

Dat komt omdat die veiligheid, die welvaart het karakter 
heeft gekregen van vanzelfsprekendheid. Het wordt onvol-
doende gevoeld dat je ook voor een vanzelfsprekende wel-
vaart in de toekomst, moet blijven investeren. Maar er zijn 
helaas vaak eerst rampen en incidenten nodig om dat besef 
te laten doordringen. Zo hebben de aanslagen in de verenig-
de Staten in 2001, Madrid in 2003 en Londen in 2004 een hele 
impuls gegeven aan de terrorismebestrijding en aan een an-
dere kijk op veiligheid. En de ramp met de overstroming in 
New Orleans in 2009 heeft een belangrijke impuls gegeven 
aan de rampenbestrijding.

En de derde hoofdtaak?

Wat ik daar zie is dat de samenwerking met de civiele autori-

teiten een enorme vlucht heeft genomen en steeds meer van 
ons vraagt. Door onze kennis, kunde, ervaringen en de capa-
citeiten waarover wij beschikken voor het expeditionair op-
treden, zijn we een bijzonder waardevolle aanvulling op wat 
bijvoorbeeld politie en brandweer kunnen inzetten. Zo wordt 
de capaciteit die wij hebben ontwikkeld om bermbommen te 
vinden, nu bijna wekelijks nationaal ingezet. Dat geldt ook 

voor onbemande vliegtuigjes, voor het observeren en verza-
melen van informatie. Dus allerlei capaciteiten waarover wij 
beschikken voor de inzet in missiegebieden en voor de eerste 
hoofdtaak, zijn ook nationaal goed bruikbaar. Als overheid 
moeten we niet capaciteiten dubbel aanschaffen. Onze unie-
ke bijdrage is dus ook voor de belastingbetaler voordelig.
En het goede is dat wij (de krijgsmacht en de civiele partners) 
elkaar steeds beter weten te vinden. Die samenwerking over-
stijgt zelfs de afspraken die in het kader van de ‘Intensivering 
Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS)’ zijn gemaakt. Daarom 
kijken we nu of we daarin nog verder kunnen gaan. van be-
lang hierbij is dat wij nu in alle veiligheidsregio’s officieren 
hebben ingedeeld die als militair adviseur de kloof tussen de 
andere partners (politie, brandweer en geneeskundige hulp-
verlening bij ongevallen en rampen), zo die al bestond, kun-
nen overbruggen en kunnen adviseren over de inzet van de-
fensiecapaciteiten. Het afgelopen jaar is de krijgsmacht meer 
dan 2000 keer ingezet, naast wat diensten doen die toch al na-
tionaal werken zoals de KMar en de Kustwacht. Dat gaat over 
10 tot 15.000 militairen. Bijna een derde van de krijgsmacht.

Ik zie dat hier in defensiepubliciteit veel aandacht 
voor is. Loopt de krijgsmacht dan niet het risico dat 
de aandacht te veel wordt afgeleid van de twee ande-
re hoofdtaken die de bestaansgrond vormen voor de 
krijgsmacht?

Het wordt onvoldoende gevoeld dat je ook voor een vanzelfsprekende welvaart

in de toekomst, moet blijven investeren

Ondersteuning Politie door Defensie, na inval Woonwagenkamp Lunetten te Utrecht. Bron: Defensie
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Het is een derde hoofdtaak, dus een van de drie. En we doen 
het met capaciteiten die we voor de andere hoofdtaken kei-
hard nodig hebben. Die eenheden zijn niet permanent op uit-
zending, maar veelal in de voorbereiding daarop of net terug. 
Bovendien is de inzet een uitstekende manier om vaardighe-

den te onderhouden. Op die manier kunnen we deze derde 
hoofdtaak prima invullen. Het kost ons dus nauwelijks iets
extra’s. Het bestaansrecht is hiervan niet afhankelijk.

In het verleden formuleerde de politiek ambities voor 
de krijgsmacht. Noch in de beleidsbrief van de vori-
ge minister van Defensie, noch in de begrotingen van 
2012 en 2013 komt de politieke term ambitie voor. Pas 
in de beantwoording van kamervragen over de beleids-
brief werden operationele eisen geformuleerd, een mi-
litair begrip. De politiek lijkt dus geen ambitie meer te 
hebben voor de krijgsmacht.

Het gaat om de internationale ambities en wat je voor de 
krijgsmacht over hebt. Daarbinnen moeten keuzes gemaakt 
worden, maar uiteindelijk dicteert de omvang van de defen-
sie-organisatie wat wel of niet kan. De marine kent daar-
voor de uitdrukking: de wal keert het schip. En zo werkt dat 
voor mij ook. Dus iedere missie die zich voor doet en waar-
bij er vanuit Nederland de ambitie is om daaraan bij te dra-
gen, toets ik of die haalbaar is met de middelen die ik op dat 
moment heb. En die haalbaarheid bepaalt wat we wel of niet 
doen.

Het is dus niet anders?

Als ik kijk naar mijn eerste paar maanden als CDS, zijn wij vrij-
wel wekelijks naar buiten getreden met berichten over hoe 
de krijgsmacht er bij staat, wat de consequenties zijn van de 
bezuinigingen en wat de toegevoegde waarde van de krijgs-

macht is. vooral onze minister (Hillen) is daar zeer actief in 
geweest en heeft daar heel stellige uitspraken over gedaan. 
Ik zou dus niet zeggen dat we niet voor onze eigen belangen 
op komen. Er wordt zeker voor gevochten.
Het gaat er om dat de beslissers in de politiek goed geïnfor-

meerd zijn. Daarin ligt een rol voor de CDS. Maar het blijven 
uiteindelijk hun keuzes, politieke keuzes dus.
Of we dat nu leuk vinden of niet, of daar nu risico’s aan ver-
bonden zijn of niet, we zullen daarmee moeten leven.

Als de risico’s onder de tafel worden geschoven, zijn 
die keuzes gemakkelijk te maken.

Dat is dan ook een politieke keuze. Maar laat duidelijk zijn,
ik deel uw zorg daarin.

Er zijn verschillende politieke partijen die in de Euro-
pese samenwerking het bezuinigingsei van Columbus 
hebben gevonden en zich de potentiële winst daarvan 
al hebben laten uitkeren in de vorm bezuinigingsvoor-
stellen. Maar net als bij de NAVO, veronderstelt inter-
nationale samenwerking in Europees verband onderlin-
ge solidariteit, onder meer tot uitdrukking komend in 
een militaire bijdrage naar draagkracht. Die kant lijkt 
zich aan de politieke aandacht te onttrekken.

Internationale samenwerking is absoluut een gebied waar we 
verdere stappen in kunnen en moeten maken. Niet iedereen 
beseft echter, dat internationale samenwerking nu al heel ver 
gaat. Wij kunnen geen missies uitvoeren zonder partners. We 
zijn al volledig afhankelijk van wat andere landen bijdragen 
en per missie wordt er dan ook naar de optimale mix van lan-
den en capaciteiten gekeken. 
Een belangrijk aspect hierbij is de evenredigheid van de mi-
litaire bijdrage. Het is niet alleen maar nemen, maar ook ge-
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Samenwerken is geen synoniem voor bezuinigen

Inzet van de Scan Eagle vanaf Hr. Ms. rotterdam. Bron: Defensie 
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de machinekamer te leveren.
Het tweede gezicht van veelzijdigheid is, dat hoe klein of 
groot de krijgsmacht ook wordt, we die wel voor verschillen-
de taken moeten kunnen blijven inzetten. Dat is gewoon een 
nationaal belang. Ik moet die krijgsmacht aan de voorkant 
van een crisis, tijdens een crisis of aan de achterkant van een 
crisis kunnen gebruiken en dat internationaal en nationaal. 
Ook die vorm van veelzijdigheid vind ik heel belangrijk. 
Die aspecten van veelzijdigheid moet je dus vooral vasthou-
den. Maar we hebben wel keuzes moeten maken en onder 
meer de Cougars (helikopters) en tanks moeten afschaffen; 
niet omdat we ze niet meer nodig zouden hebben, maar om-
dat we ons die capaciteiten niet meer kunnen veroorloven. 

Mij valt op dat het in de publieke discussie over de JSF 
vooral gaat over wat hij kost en niet over wat hij zou 
moeten kunnen, onder welke omstandigheden dat zou 
moeten en wat er gebeurt als we hem niet hebben.

De eerste F-16 is in 1979 in gebruik genomen; de toestellen 
zijn al vele malen gemoderniseerd en nu echt aan vervanging 
toe. verder is de F-16 operationeel dusdanig verouderd dat 
hij nog maar beperkt inzetbaar is vanwege steeds capabeler 
luchtverdedigingssystemen. Systemen die we overal in de we-
reld kunnen tegenkomen.
rest de vraag: waardoor vervangen? voor de beantwoording 
van die vraag zijn diverse keren verschillende opties vergele-
ken en elke keer kwam de F-35 daar als beste uit. Mijn belang 
is dat ik mijn mensen met de beste spullen op een missie kan 
sturen en dat de eenheden die op de grond of op zee opere-
ren vanuit de lucht zo goed mogelijk gesteund worden. Daar-

ven. Samenwerken is geen synoniem voor bezuinigen. Het 
moet voor alle betrokken partijen aantrekkelijk zijn om sa-
men te werken. En daar moet wel een bepaalde balans in 
zijn. We kunnen niet zeggen: Nederland doet dit of dat niet 
meer en rekent daarvoor dan op Europa via internationale sa-
menwerking. Ik schetste u net een beeld van hoe de NAvO-
ranglijst zich ontwikkelt en dat daar toch wel een gat aan het 
ontstaan is tussen de economische positie van Nederland en 
wat wij op defensiegebied bijdragen. Dan zien de partners 
mij niet graag komen met: wij bezuinigen verder en willen 
graag dat jullie de rekening betalen.

Er wordt nog steeds volgehouden dat de krijgsmacht, 
zoals die nu in de steigers staat, een veelzijdig inzetba-
re krijgsmacht is, in overeenstemming met de definitie 
die het Rapport Verkenningen daaraan heeft gegeven. 
Het beeld dat daaruit kan ontstaan is dat de bezuinigin-
gen toch niet zo’n groot probleem zijn.

Ik denk dat veelzijdigheid vele gezichten heeft. De veelzijdig-
heid op uitvoerend niveau moet, vind ik, absoluut blijven. Op 
Hr. Ms. rotterdam die nu voor de anti-piraterijmissie is inge-
zet, bevinden zich onder meer logistieke elementen, IStAr1-
elementen, de Scan Eagle (een onbemand vliegtuigje) en Cou-
gar helikopters, dus een heel joint samenstel van capaciteiten. 
Al die verschillende capaciteiten die wij in de organisatie heb-
ben, zijn op dat lage niveau al nodig om goed te kunnen 
functioneren, of je nu kleinschalig of grootschalig optreedt. 
Zeker op laag niveau moet je nationaal zelfstandig kunnen 
optreden. Je kunt niet op het niveau van een schip een be-
roep doen op andere landen om bijvoorbeeld de mensen in 

1 Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance

Konvooi richting Imam Sahib om daar de Afghaanse Nationale Politie te trainen. Bron: Defensie
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We werken natuurlijk wel samen. Zo zit ik elke week op het 
niveau van directeur-generaal om de tafel met Buitenlandse 
zaken, Ontwikkelingssamenwerking, Binnenlandse zaken en 
Koninkrijksrelaties en veiligheid en Justitie. Dan kijken we bij-
voorbeeld naar landen in Afrika, het Midden-Oosten en ande-
re regio’s om te bezien hoe wij nu de verschillende instrumen-
ten van Nederland synergetisch en op een optimale manier 
kunnen inzetten. Dit is de enige manier om problemen echt 
op te lossen. Die 3D-benadering die we in Afghanistan heb-
ben gevolgd, hebben we nu ook nationaal, op het strategisch 
niveau, omarmd. Dat is een heel positieve ontwikkeling.

Is er nog iets dat u ten slotte graag onder de aandacht 
van de lezers wilt brengen?

Dat is het grote belang van de verzekeringspolis. We hebben 
het al gehad over de internationale samenwerking en hoe be-
langrijk het is om daar naar evenredigheid aan bij te dragen. 
En zolang we internationale samenwerking niet alleen zien 
als bezuiniging maar vooral om zo meer effectiviteit en effi-
ciency te genereren, dan kunnen we daar veel uithalen. Maar 
het is wel geven en nemen, er moet wel een balans zijn. Blijf 
wel die nationale verzekeringspolis betalen.
Daarnaast stel ik vast dat wij met een miljard euro, dus met 
een zeer groot deel van het defensiebudget bijdragen aan de 
rijksbrede oplossing van de problematiek. Om dat te realise-
ren, zijn we ook de komende jaren nog volop mee bezig. Dat 
de plannen vrijwel rond zijn wil niet zeggen dat het ‘bezuini-
gingsproces’ is afgerond. Zo zullen we de komende jaren nog 
duizenden mensen moeten ontslaan.

ten slotte constateer ik dat elke volgende bezuiniging direct 
zal leiden tot snijden in capaciteiten en dus ten koste zal gaan 
van de dekking van de verzekeringspolis. <

voor is de F-35 gewoon de beste keuze.
Dat daar politieke discussies over zijn, is niet verwonderlijk, 
zeker niet in een tijd van economische crisis. Diezelfde discus-
sies waren er bijna veertig jaar geleden ook over de aanschaf 
van de F-16. Overigens zijn de andere kandidaten van toen 
inmiddels niet of nauwelijks meer in gebruik. Het is natuur-
lijk een flinke investering die overigens over meerdere jaren 
wordt gespreid en waarvan we wel dertig tot veertig jaar pro-
fijt zullen hebben. De operationele noodzaak staat voor mij 
zonder meer vast.
En het is zeker geen ‘luchtmachtspeeltje’. Ik weet uit eigen er-
varing dat als je in de problemen zit in een missiegebied, het 
heel prettig is dat er een dergelijk vliegtuig boven je hangt. 
Dat escalatiedominantie belangrijk is, hebben we wel geleerd 
uit vorige missies.
Daar komt bij dat informatiegestuurd en ‘netcentrisch’ optre-
den steeds belangrijker wordt. De F-35 beschikt daarvoor over 
een volkomen nieuwe generatie sensoren waarmee het vlieg-
tuig in staat is om de troepen op de grond of de schepen op 
zee een veel breder zich te verschaffen over wat zich in de 
omgeving afspeelt. 

Ik las een column van Co Kolijn2 waarin hij de mogelij-
ke compromissen op een rij zet tussen de VVD (zegt op-
nieuw niet te willen bezuinigen) en de PvdA (die nog 
een miljard wil inleveren): “Mijn voorstel zou zijn om 
de krijgsmacht, èn ontwikkelingssamenwerking, èn 
de BV Nederland te belonen door een groot deel van 
hun bezuinigingen terug te sluizen naar een veiligheid-
voor-ontwikkelingsfonds. Uitkomst (+,+). Oogt paars, 
maar is beter dan twee maal niks.”

We hebben het over verschillende instrumenten van buiten-
landsbeleid die onder verschillende ministeries vallen. De som 
blijft gelijk, ongeacht de verdeling.

…Ten slotte constateer ik dat elke volgende bezuiniging direct zal leiden

tot snijden in capaciteiten …

We hebben onder meer de tanks moeten afschaffen. Bron: Defensie

2 Opgenomen in het Marineblad, november 2012
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Upgraded Early Warning Radar (UEWr) in Groot-Brittannië (royal Air Force Station Fylingdales).
Bron: Missile Defence Agency, US DoD

In stilte, zonder enige ophef, zijn de Verenigde Staten met financiële steun van ‘s werelds rijkste 
oliesjeiks bezig met de bouw van een verdedigingssysteem in de Golfregio tegen een mogelijke 
(nucleaire) aanval vanuit Iran.

Raketschild tegen 
atoommoellahs
Henry van Loon

Eenmaal voltooid moet het systeem steden, oliebronnen, pijp-
leidingen en militaire installaties beschermen in een regio 
waar naar schatting 70% van de wereldvoorraden aan olie is 
opgeslagen. Het gaat dan om Saudi Arabië, Kuweit, Bahrein, 
Qatar, de verenigde Arabische Emiraten en Oman, inclusief 
het nauw van Hormuz.
Het lang gekoesterde Amerikaanse doel in de Golf is hetzelf-
de als het veel uitvoeriger besproken raketschild dat wordt 
opgebouwd in Europa, te weten in Polen en tsjechië, met het 
doel een mogelijke Iraanse aanval af te weren en, zo nodig, 
raketten uit te schakelen die gericht zijn op West-Europa en 
op (de nog resterende) Amerikaanse troepen aldaar.
Daar eindigt echter de overeenkomst. Het Europese initiatief 
is door de NAvO overgenomen en wordt opgebouwd na
formele onderhandelingen met landen die waarschuwings-
radars, interceptors en US Navy kruisers op hun grondgebied 
en in hun havens hebben, ook met het doel ballistische raket-
ten te volgen en neer te halen.

Urgent
Daarmee in tegenstelling speelt de opbouw in de Golf zich 
grotendeels achter de schermen af, land voor land en met 

miljarden dollars aan wapenaankopen waarover bilateraal 
wordt onderhandeld tussen de verenigde Staten en afzonder-
lijke landen in de regio.
De volgende uitdaging voor het Pentagon is om de Golfsta-
ten ervan te overtuigen hun historische rivaliteiten terzijde te 
schuiven en de gegevens van hun radarinstallaties te delen, 
vervolgens de capaciteiten van hun raketinterceptors te inte-
greren en zo de bescherming tot het hele gebied uit te brei-
den in plaats van alleen tot het eigen land. Dat soort samen-
werking is vereist om een systeem op te bouwen dat de hele 
regio bestrijkt.
Een dergelijke onderneming wint aan urgentie nu de span-
ning met Iran toeneemt. Bij een recent bezoek aan Saudi 
Arabië zei minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton: 
“Door samenwerking kunnen we veel meer doen om de Golf 
te beschermen. Zonder in een hele hoop technische details te 
vervallen, teneinde een land doeltreffend te verdedigen moet 
je soms een radar installatie in een buurland inschakelen. Wat 
wel genoemd wordt ‘interoperabiliteit’ is hetgeen waar wij 
nu onze mouwen voor moeten opstropen en aan gaan wer-
ken”.
Het doel is om radars operationeel te maken die het vroege 
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waarschuwingsbereik uitbreiden over de Golf en tot in het 
Iraanse luchtruim, en om een command, control en communi-
catiesysteem te introduceren dat die informatie kan uitwisse-
len met raketinterceptors in de individuele landen.
teneinde dat te realiseren, heeft het Pentagon enkele maan-
den geleden twee geavanceerde radarsystemen aan de ver-
enigde Arabische Emiraten geleverd. Enige tijd later werd 
onthuld dat een soortgelijke, hoge resolutie X-band radar
geplaatst zou worden in Qatar. Officials weigerden een over-
zicht te geven van de wapenverkopen, maar de cijfers met
betrekking tot de overdracht van wapens aan het buitenland 
leveren een beeld van de Amerikaanse bemoeiingen.

Legpuzzel
terwijl het geplande Europese raketschild volgens een exac-
te blauwdruk in opbouw is, heeft de benadering van het sy-
steem in de Golf meer weg van een legpuzzel, aldus waar-
nemers. Wel is het zo dat met recente wapenaankopen een 
aantal onmisbare puzzelstukken op hun plaats terecht ko-
men. Wanneer deze met elkaar worden verbonden, komt er 
een project tot stand waar de verenigde Staten al jaren voor 
ijveren.
Kort geleden heeft het Pentagon melding gemaakt van de 
laatste aanvullingen aan het Golfdefensiesysteem. Aan het 
Congres is gemeld dat aan Kuweit voor een bedrag van $4,2 
miljard aan wapens zal worden verkocht, waaronder 60 ge-
avanceerde Patriotraketten, 20 lanceer platforms en 4 radar-
systemen. Dit komt boven op de al door Kuweit tussen 2007 
en 2010 aangeschafte 350 Patriot raketten.

De elementen van een The Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) 
systeem (radar, operatiecentrum,
lanceerinstallatie). Bron: Missile Defence Agency, US DoD 
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Gedurende de afgelopen vier jaar schaften de verenigde Ara-
bische Emiraten (hoofdstad Abu Dhabi) voor meer dan $12 
miljard aan raketdefensiesystemen aan. Daarnaast kochten de 
Emiraten ook nog voor $2 miljard twee raketlanceersystemen 
voor wat genoemd wordt de Terminal High Altitude Area
Defense1, inclusief radars en commandosystemen. Een hoe-
veelheid bijgeleverde interceptors leverden Washington nog 
eens $3 miljard op.
Amerikaanse militairen zijn de hoofdverantwoordelijken voor 
het handhaven van raketverdediging in de Golf regio, in het 
bijzonder ook Navy schepen met geavanceerde radars en in-
terceptors. De Aegis2 raketdefensiesystemen aan boord van 
zowel kruisers als fregatten, bevinden zich voortdurend in de 
regio.
Ook hebben de verenigde Staten een reeks op het land ge-
baseerde defensiesystemen geïnstalleerd ter bescherming van 
specifieke, Amerikaanse installaties in het gebied.
De uitdagingen om te komen tot een geïntegreerd regionaal 
raketschild zijn echter van zowel technologische als politie-
ke aard. technisch gesproken kan geen enkel defensiesysteem 
een 100% effectiviteit garanderen. Bovendien wordt de taak 
nog bemoeilijkt doordat het hele systeem meer ad hoc werkt 
dan de zorgvuldig ontworpen architectuur in en voor Europa. 
Daar komt nog bij dat Iran het type en aantal raketten steeds 
verbetert en vergroot.
Politieke uitdagingen zijn een gevolg van historische rivalitei-
ten die de Golf partners er ieder toe brengen hun veiligheid 
te garanderen door bilaterale relaties met de verenigde Sta-
ten. Maar, hoewel alle zes Golfstaten dezelfde angst koeste-
ren voor Iran, verzetten zij zich toch allemaal tegen het slui-
ten van multilaterale veiligheidsovereenkomsten.

Vernietigen of beheersen
Iran staat inmiddels weer op de voorpagina’s. Onderhandelin-
gen die ten doel hebben de gevreesde Perzische bom te voor-
komen, slepen zich weer voort. Hoewel het land steeds meer 
lijdt onder internationale sancties – zozeer zelfs dat bepaalde 
geneesmiddelen niet meer voor handen zijn – blijft het nieu-
we centrifuges installeren, daarbij eindeloos herhalend dat 
het nucleaire programma geen militair doel dient.
voor zover bekend komt Israël steeds dichter bij een eenzijdi-
ge aanval, ook al zijn er twijfels of tel Aviv dat in zijn eentje 
zou kunnen klaren. De verenigde Staten overwegen meer cy-
bersabotage in werking te zetten, naar analogie van een eer-
dere aanval waarbij met een virus Iraanse computergestuurde 
centrifuges tot stilstand werden gebracht. Ondertussen leve-
ren de moellahs wapens aan hun mededespoot al-Assad van 
Syrië.
Een prangende vraag doet zich dus voor: kunnen wij leven 
met een nucleair bewapend Iran? Gegeven een keus tussen 
een aanval op Iran’s ondergrondse verrijkingsfaciliteiten met 
zgn. bunker busters of het land in toom houden met de drei-
ging van totale vernietiging door Amerikaanse /Israëlische 
atoomwapens, welke is dan de minst slechte optie?
Op dit moment is het heersende standpunt dat een nucleair 
Iran een al te grote dreiging vormt en niet in bedwang kan 
worden gehouden. De opnieuw gekozen president van de 
verenigde Staten lijkt het hier mee eens te zijn. Hij kan ook 
moeilijk anders, zelfs de gedachte aan een nucleair Iran is im-

mers onaanvaardbaar.
Het is echter ook mogelijk om daar anders over te denken. 
Als de verenigde Staten decennia lang gedurende de Koude 
Oorlog in staat waren de Sovjet Unie in toom te houden en 
hetzelfde het geval is met het onberekenbare Noord-Korea, 
waarom zou Iran dan niet eveneens kunnen worden weer-
houden van het inzetten van atoomwapens?
Weten wij trouwens of de theocraten in teheran werkelijk 
over atoomwapens beschikken? volgens westerse analisten 
heeft de opperste leider, ayatollah Ali Khamenei, zich nog 
niet formeel in die zin uitgelaten. Maar aangezien hij heerst 
over een land omringd door onvriendelijke buren – Perzen te 
midden van Arabieren, Sjiieten te midden van Soennieten – 
een land dat bovendien geneigd is tot paranoia en een aantal 
nucleair bewapende landen in zijn nabijheid heeft, lijkt het 
logisch dat hij ook over zulke wapens wil beschikken.
Als de sancties niet voldoende resultaat opleveren dan zou 
een effectieve, preventieve bommencampagne tegen Iran’s 
uranium installaties waarschijnlijk niet mogelijk zijn zonder 
belangrijke Amerikaanse deelname. verder zullen woedende 
Iraniërs en vooral jongeren zich scharen achter het regiem dat 
nu juist heel onpopulair is. Niet voor niets hoopten heel veel 
jongeren, toen de Amerikanen Irak binnen vielen, dat zij in 
één ruk door zouden marcheren naar teheran!
Onder veel analisten is er sprake van een ruimschoots gedeel-
de opvatting dat, behalve in het geval van een invasie en be-
zetting, een preventieve aanval geen einde zou maken aan 
het nucleaire programma, maar het slechts voor een aantal ja-
ren zou vertragen.
Zelfs al zou teheran erin slagen nucleaire wapens te fabri-
ceren, is het in weerwil van de Hitlereske taal die de moel-
lahs uitkramen, toch zeer onwaarschijnlijk dat hun doel is Is-

1 The Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), verplaatsbaar systeem voor de bestrijding van de eindfase
2 Het op zee gestationeerde onderdeel van het Missile Defence System

Een Standard Missile-3 (SM-3) gelanceerd door de Aegis kruiser USS 
Shiloh (CG 67).
Bron: Missile Defence Agency, US DoD 
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In zijn kritiek wijst het rapport erop dat het huidige verdedi-
gingsstelsel waarschijnlijk wel primitieve raketten uit Noord-
Korea de baas kan, maar noemt ze zo vol tekortkomingen dat 
het hun effectiviteit beperkt. Met het Europese schild kan het 
rapport het gedeeltelijk eens zijn als geplande verbeteringen 
worden doorgevoerd. De finale fase van het plan – bescher-
ming van de verenigde Staten – kan beter worden geschrapt 
ten gunste van een sterker in Amerika gefaseerd systeem.
Het rapport komt op een moment dat gevreesd wordt dat
teheran op een (kwade) dag zou kunnen besluiten kern-
koppen te ontwikkelen voor zijn snel groeiend arsenaal aan 
raketten welke op den duur ook de verenigde Staten zullen 
kunnen bereiken. <

raël van de kaart te vegen. De Joodse staat beschikt ook 
over atoomwapens en kan rekenen op de steun van een nog 
machtiger geallieerde. voordat een Iraanse bom tel Aviv 
heeft vernietigd, zou een vloed van atoomwapens op weg 
zijn om heel Iran in één rokende puinhoop te veranderen.
Het risico is natuurlijk aanwezig dat een Perzische bom tot 
een regionale, nucleaire wapenrace zou kunnen leiden. Dat 
staat echter niet vast. Een nucleair programma is duur en in-
gewikkeld. De Saudi die Iran als de erfvijand zien, zouden 
geneigd kunnen zijn een atoomwapen van Pakistan te ko-
pen. Maar het failliete Egypte, het NAvO lid turkije en ande-
re hebben goede redenen om niet aan een dergelijk race deel 
te nemen.

Gebrekkig 
Een soortgelijk raketschild als in de Golf, is eveneens in
aanbouw in Japan, tegen een mogelijke aanval uit Noord-
Korea of China. Dat is, zoals gezegd, ook het geval in Europa
tegen raketten uit Iran en, zij het onuitgesproken, uit het 
weer agressieve rusland. En van oudsher wordt in de verenig-
de Staten gewerkt aan de verdediging tegen mogelijke aan-
vallen uit Noord-Korea, Iran, China of rusland.
Over dit laatste raketschild is onlangs door Amerikaanse ex-
perts een rapport opgesteld waarin voor het eerst te kennen 
is gegeven dat het niet in staat is de verenigde Staten doel-
treffend te beschermen.
Na een studie van twee jaar concluderen de wetenschap-
pers dat het schild aanzienlijke tekortkomingen vertoont die 
de verenigde Staten kwetsbaar maakt voor aanvallen. Aan 
de president wordt aanbevolen om minder nadruk te leggen 
op het Europese schild tegen Iraanse korte afstandsraketten. 
Door weer te kiezen voor verdediging tegen lange afstands-
raketten die Iran aan het ontwikkelen is, zou de verenigde 
Staten beter beschermd zijn.
Al te lang, aldus de experts, heeft de verenigde Staten zich 
neergelegd bij een kostbare raketverdedigingstrategie zon-
der zich voldoende te verdiepen in de kosten en het werkelij-
ke nut ervan.
In een hoogst technisch rapport van 230 pagina’s bevelen de 
experts een nieuwe strategie aan die het antiraketsysteem 
‘veel effectiever’ zal maken met inbegrip van nieuwe senso-
ren en interceptors evenals een nieuwe lanceerbasis in Maine 
of de staat New York. De bestaande lanceerbases bevinden 
zich in Californië en Alaska.
Het plan wordt betaalbaar genoemd en past binnen de huidi-
ge uitgaven voor dit doel van $10 miljard per jaar als ‘kostba-
re en overbodige systemen worden afgeschaft’.
Sinds de jaren 1980, toen president ronald reagan op zoek 
ging naar afweermethodes tegen lange afstandsraketten, 
heeft de verenigde Staten meer dan $200 miljard uitgegeven 
aan het ontwerpen van manieren om vijandelijke raketten uit 
te schakelen. 
Critici hebben van meet af aan deze pogingen belachelijk
gemaakt met de bewering dat ieder land dat in staat is inter-
continentale raketten te fabriceren ook eenvoudige tegen-
maatregelen kan ontwerpen die elk verdedigingsmechanisme 
kunnen omzeilen. Het rapport erkent dat vijandelijke tegen-
maatregelen het voornaamste probleem vormen voor het-
huidige antiraketsysteem en beveelt het ontwerp van nieuwe 
technologieën aan om deze uitdaging te beantwoorden. 
Het rapport is een duidelijke veroordeling van de Obama-
strategie van de afgelopen jaren. In 2009 noemde hij het door 
hem gepropageerde systeem ‘sterker, slimmer en sneller’. 

Een geslaagde inzet van een SM 3 vanaf de Japanse
destroyer Kongo. Bron: Missile Defence Agency, US DoD 
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Turkije heeft een ambivalente relatie met Europa en die ambivalentie is wederzijds. Toch blijft Turkije 
voor Europa een belangrijk land, niet alleen vanwege de ligging maar ook vanwege de toenemende, 
economische macht. Ook hier geldt: beter een goede buur dan een verre vriend.

Europa of het Midden-
Oosten?
Turkije in ontwikkeling als regionale grootmacht
Mr. drs. C. Homan

recente berichten over turkije stemmen tot zorg. Zo stelt het 
Comité ter Bescherming van Journalisten (CPJ) in een recent 
rapport dat turkije met 76 journalisten in de gevangenis het 
meest repressieve land ten opzichte van journalisten ter we-
reld is. Driekwart ervan zit langdurig in voorarrest, 70 % is 
Koerdisch. De CPJ stelt dat de regering-Erdogan antiterroris-
mewetten misbruikt voor persbreidel. Daarnaast verblijven
er ongeveer 400 hoge turkse officieren in de gevangenis, dit 
onder meer vanwege pogingen in het recente verleden tot 
het plegen van staatsgrepen. 
Een en ander is de culminatie van een proces dat op gang 
kwam na het aan de macht komen van de Gerechtigheid 
en Ontwikkelingspartij (AKP) in 2002. Met een voortdurend 
groeiende bevolking, waarvan 98% moslim en 50-60% con-
servatief is, blijkt de steun voor deze brede islamgeoriënteer-
de partij een onmiskenbaar politieke realiteit geworden. 
Kortom, alle reden eens de schijnwerper op turkije te richten.

Geschiedenis
De geschiedenis van het moderne turkije gaat terug tot 29 
oktober 1923, toen het land na 700 jaar Ottomaans sulta-
naat een republiek naar westers model werd, onder leiding 
van Mustafa Kemal, ook bekend als Atatürk. De toenmali-
ge leiders braken met het bestuur op islamitische grondslag 
en voerden de scheiding tussen religie en staat in. Daarnaast 
werden de islamitische wetten vervangen en mochten vrou-
wen in overheidsdienst bijvoorbeeld geen hoofddoek meer 
dragen. De machtsuitoefening in die tijd werd gekenmerkt 
door een gestratificeerde maatschappij en politiek. Daarnaast 
waren er historische conflicten met nabuurlanden en werd 
voortdurend gevreesd voor verlies van de territoriale inte-
griteit, een vrees die diep in de veiligheidscultuur geworteld 
was. De politieke cultuur maakte bovendien voor een belang-
rijk deel geen scheiding tussen civiele en militaire sferen en 
steunde de militaire invloed in het civiele politieke besluitvor-
mingsproces. 
turkije neemt een bijzondere geografische positie in. Het
ligt ingeklemd tussen de continenten Afrika, Azië en Europa.
tijdens de Koude Oorlog was de band met Europa sterk om-
dat turkije de zuidflank van de NAvO tegen het Warschau-
pact verdedigde. Hoewel turkije formeel niet voldeed aan 
de criteria voor het lidmaatschap van de Alliantie, zoals civie-
le controle op de krijgsmacht, gaf het strategisch belang van 
turkije in die tijd de doorslag. De Turkse premier Erdogan
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Krijgsmacht en samenzweringen
Het turkse defensiebudget bedraagt 11 miljard dollar. Dat is 
1,77 % van het bnp. van de Europese lidstaten van de NAvO 
beschikt de turkse krijgsmacht over de meeste militairen: 
meer dan 1 miljoen. Alleen al door deze omvang oogt deze 
krijgsmacht indrukwekkend, ook al is het materieel niet alle-
maal modern.
turkije kent militaire dienstplicht van maximaal 15 maanden 
en dienstweigering is niet toegestaan. Opmerkelijk zijn de 
uitgebreide turkse activiteiten op het gebied van vredes-
operaties. 
De militairen pleegden staatsgrepen in 1960, 1971 en 1980 en 
in 1997 een ‘milde’ staatsgreep. Wanneer de militairen niet 
zelf de politieke touwtjes in handen hadden, deden ze dit in-
direct via de ‘Diepe Staat’. Dit is een duister netwerk van le-
den van de strijdkrachten en de nationale inlichtingenorga-
nisatie. Daarvan onderhielden sommige leden banden met 
criminele syndicaten en ultranationalistische groepen. De 
‘Diepe Staat’ beschouwde zichzelf als de bewaker van de
seculiere republiek. 
De militairen kwamen in juni 2007 weer in opspraak bij het 
Ergenekon-onderzoek naar aanleiding van de vondst van een 
paar granaten in een achterbuurt van Istanboel. De ‘Diepe 
Staat’ zou de AKP-regering uit het zadel willen tillen. Hon-
derden verdachten, waaronder journalisten, gepensioneer-
de militairen, academici en alledaagse criminelen werden in 
de vroege ochtend gearresteerd op beschuldiging van betrok-
kenheid bij de samenzwering.
Een nieuwe samenzwering, onder de naam ‘Sledgehammer’, 
kwam in januari 2010 aan het licht. Hierbij waren 162 leden 
van de krijgsmacht betrokken, waaronder 29 generaals. De 
groep had in 2003 een 5.000 pagina’s tellend scenario samen-
gesteld, waarin een militair luchtvaartincident een crisis met 
Athene zou veroorzaken. Daarnaast zouden er bommen ex-
ploderen in moskeeën in Istanboel. Dit alles zou ertoe hebben 
moeten leiden dat de militairen de macht weer zouden over-
nemen. 

De invloed van de turkse, islamitische prediker Fethullah 
Gülen, die in zelf opgelegde ballingschap in de verenigde 
Staten verblijft, mag niet onvermeld blijven. Hij beschikt in 
ongeveer 130 landen over een netwerk dat een conservatief, 
islamitisch gedachtegoed verspreidt. Zijn aanhangers in tur-
kije infiltreerden aanvankelijk de politie, in het bijzonder de 
politie-inlichtingendiensten en vervolgens de nationale inlich-
tingendienst. Hiermee kregen de AKP en de Gülenbeweging 
de facto de gehele politie onder controle. De inlichtingen die 
ze hierdoor vergaarden, hebben mede geleid tot de ontman-
teling van de ‘Diepe Staat’.

Lidmaatschap Europese Unie
toen de Europese Unie in 1999 turkije als kandidaat-lid aan-
vaardde, moest Ankara vanaf 2001 in het kader van het har-
monisatieproces van de EU, verregaande hervormingen door-
voeren. De hervormingen in de periode 2001-2005 breidden 
de burgerlijke rechten uit en verminderden de institutionele 
mogelijkheden van de militairen om formeel controle uit te 
oefenen op de civiele politiek. Het ging onder meer om een 

toegenomen transparantie in, en parlementair toezicht op de 
militaire budgettering en het defensiebeleid, en om wijzigin-
gen in de politieke en veiligheidscultuur, waardoor nationale 
veiligheid niet langer alleen als een militaire aangelegenheid 
wordt beschouwd. 
De hervormingen vielen in goede aarde bij de lidstaten van 
de EU en zij besloten in oktober 2005 onderhandelingen met 
turkije te beginnen over de toetreding. Kort daarna namen 
de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-lidstaten ech-
ter de unanieme beslissing om alternatieve overeenkomsten 

in de plaats te stellen voor toetreding.
De obstakels die ze toen opwierpen, hebben het onderhan-
delingsproces doen ontsporen. In turkije leidde het tot een 
dramatische daling van de publieke steun voor de EU en dit 
verminderde de vastberadenheid van de regering om het 
transformatieproces voort te zetten. Dit op zijn beurt ver-
sterkte de argumenten van de sceptici in de Europese landen. 
Die vonden dat het gebrek aan hervormingen het bewijs
vormde dat turkije het lidmaatschap van de EU onwaardig was.
De onderhandelingen staan nu stil en er is sprake van een 
moeilijk te doorbreken patstelling. Het is dan ook de vraag of 
turkije nog lid van de EU zal worden. 
Zoals bekend vormen turkije als NAvO-lid en het zuidelijk 
deel van Cyprus als EU-lid belangrijke obstakels voor een
nauwere samenwerking tussen de NAvO en de EU. Niettemin 
heeft turkije militaire capaciteiten aan de EU beschikbaar ge-
steld en neemt het land incidenteel ook deel aan EU-missies. 
Wel heeft turkije herhaaldelijk geklaagd dat het wel militair 
mag bijdragen aan die EU-missies, maar niet mag deelnemen 
aan de besluitvorming daarover.

Het is dan ook de vraag of Turkije nog lid van de EU zal worden

Turkse, islamitische prediker Fethullah Gülen.
Bron: www.dosdogruhaber.com
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Economische hervormingen
De sterke groei van de economie in turkije heeft voor een be-
langrijk deel bijgedragen aan de grote veranderingen in de 
maatschappij en heeft de politieke dominantie van de AKP 
verstevigd.
turkije behoort thans tot de zogenoemde MIKt-landen (Mexi-
co, Indonesië, Zuid-Korea en turkije), een tweede categorie 
van opkomende landen naast de BrIC-landen (Brazilië, rus-
land, India, China en Zuid-Afrika). Een combinatie van her-
vormingen, Internationale Monetaire Fonds discipline en het 
allesomvattende management van de AKP heeft tot een op-
merkelijke economische transformatie geleid. toen de AKP 
voor het eerst aan de macht kwam, bedroeg het bnp 231 mil-
jard dollar. In 2010 bedroeg het bnp niet minder dan 736 mil-
jard dollar en groeide in 2010 met 9%. Daarmee behoorde 
het tot de tien snelst groeiende economieën in de wereld. 
Buitenlandse directe investeringen bedroegen in 1990 nog 
slechts 684 miljoen maar stegen tot 9,1 miljard dollar in 2010.

Koerden
De Koerden, 17% van de turkse bevolking, vormen een on-
derwerp van aanhoudende zorg. turkije heeft al jarenlang 
grote problemen met dat deel van de bevolking, problemen 
met een vaak gewelddadig karakter. Sinds het midden van de 
jaren ’80 heeft het conflict ongeveer 40.000 mensenlevens ge-
kost. In het zuidoosten van turkije bestaat de meerderheid 
van de bevolking uit Koerden. Zij eisen gelijke behandeling 
en culturele rechten en willen een eind aan de sociaalecono-
mische achterstand. In het verleden vreesde het turkse semi-
autoritaire politieke systeem voor etnisch separatisme, in het 
bijzonder Koerdisch nationalisme. Echter, omdat veel Koer-
den goed geïntegreerd zijn in het politieke en sociale leven 
van het land, zou de oplossing van wat bekendstaat als het 
Koerdische probleem veel bijdragen aan de kwaliteit van de 
turkse democratie. Nu de strijdkrachten een minder belang-
rijke factor zijn in de turkse politiek, is een belangrijk obsta-

kel voor een politieke oplossing van het Koerdische probleem 
weggenomen. 

Armeense genocide
Een onderwerp dat nog steeds een zwarte bladzijde in de 
turkse geschiedenis vormt, is de Armeense genocide. Hoewel 
turkije deze genocide van 1915 betwist, is er toch een groei-
ende historische consensus dat de Ottomaanse heersers in die 
tijd als doel hadden de christelijke Armenen op hun grond-
gebied te doden. Bij grootschalige slachtingen en deportaties 
lieten niet minder dan 1 miljoen Armenen het leven.
voor turkije is het onmogelijk gebleken deze gebeurtenis-
sen te bediscussiëren. Dit heeft te maken met de turkse na-
tionale trots zoals die gecodificeerd is in artikel 301 van het 
strafrecht. Dit artikel maakt het illegaal turkije, de turkse et-
niciteit of turkse overheidsinstituties te beledigen. De turkse 
houding is ook gebaseerd op de uitspraak van premier Erdo-
gan dat een moslim geen genocide kan plegen. 

Buitenlandbeleid
Het Westen is bezorgd dat op het gebied van het buitenland-
beleid turkije zich meer gaat afwenden van een op het Wes-
ten georiënteerd beleid. Sinds Ahmet Davutoglu in mei 2009 
tot minister van Buitenlandse Zaken werd benoemd, is spra-
ke van een versnelde heroriëntatie. Davutoglu publiceerde 
in 2001 een boek met de titel ‘Stratejik Derinlik (Strategische 
Diepte)’. Hierin merkt hij op dat turkije sinds de stichting van 
de moderne turkse republiek de landen van het Midden-Oos-
ten grotendeels heeft veronachtzaamd en zich in plaats daar-
van heeft geconcentreerd op het aanknopen van nauwere 
banden met het Westen. Hij riep op deze onevenwichtigheid 
te herstellen. Er is volgens hem sprake van een turkse ‘his-
torische erfenis’ die vereist dat turkije zich als een regionale 
mogendheid moet vestigen in het centrum van zijn eigen in-
vloedssfeer.
De belangrijkste obstakels voor deze ambitie van de AKP zijn 

Turkse, islamitische prediker Fethullah Gülen. Bron: www.dosdogruhaber.com
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waarschijnlijk in de regio zelf aanwezig. Zo is Iran er tegen 
dat turkije zich opwerpt als het leidende moslimland in het 
Midden-Oosten. teheran heeft lange tijd deze rol voor zich-
zelf begeerd, gebruikmakend van dezelfde instrumenten om 
zijn regionale positie te vergroten als turkije gebruikt: anta-
gonisme tegenover het Westen en Israël en steun voor de
Palestijnen. tegelijkertijd hebben weinig Arabieren, ondanks 
hun gedeelde geschiedenis met de turken en een oprechte 
wens voor nauwere banden met turkije, in het bijzonder op 
economisch gebied, de wens getuige te zijn van een neo-

Ottomaanse invloedssfeer in het Midden-Oosten.
Daarnaast verkeert turkije op dit moment in conflict met de 
vroegere vriend, president Assad van Syrië, waardoor grote 
stromen Syrische vluchtelingen hun toevlucht in turkije zoe-
ken. Ook zijn er regelmatig beschietingen over en weer langs 
de turks-Syrische grens. De uitkomst van de strijd van de
Syrische opstandelingen tegen de regering van Assad is op
dit moment nog ongewis. turkije tracht in ieder geval zoveel 
mogelijk een machtsvacuüm in Syrië te voorkomen, dat het 
separatisme van de Koerden zou kunnen aanwakkeren.

De Verenigde Staten en Turkije
De relatie tussen de verenigde Staten en turkije kent de laat-
ste jaren zowel pieken als dalen. turkije wekte bij de Ameri-
kanen de nodige wrevel op, toen het in 2003 weigerde het 
turkse grondgebied beschikbaar te stellen voor operaties in 
Irak. Ook de Braziliaans-turkse gesprekken in teheran over
de nucleaire ontwikkelingen in teheran, ontstemden de Ame-
rikanen. Niettemin heeft turkije een radarinstallatie die deel 
uitmaakt van het in ontwikkeling zijnde NAvO raketverdedi-
gingssysteem, op haar grondgebied toegestaan. turkije eis-
te wel dat de naam van Iran als land waartegen het systeem 
vooral gericht is, niet werd gebruikt in de verklaring van de 
NAvO-top in Lissabon in 2010. Ook wilde turkije niet dat data 
van het systeem met Israël zouden worden gedeeld. De ver-
enigde Staten hebben toen, buiten de NAvO om, een afzon-
derlijke bilaterale overeenkomst met Israël gesloten.

Slot
turkije is in opkomst als grote mogendheid en bevindt zich in 
een overgangsperiode. De krachten die het turks buitenland-
beleid bepalen, zijn nationalisme en eigen belang.
Met de politieke hervormingen die zijn doorgevoerd, heeft 
het leger zich noodgedwongen teruggetrokken als bewaker 
van het seculiere staatsbestel, ook al bestaan er grote span-
ning tussen de seculiere en religieuze elementen in de maat-
schappij. De strijd is nog niet beslist, maar de religieuzen krij-
gen steeds meer de overhand.

Wel is duidelijk dat de beginselen van de rechtsstaat niet
altijd gerespecteerd worden door de turkse regering, zoals
de vele ‘politieke’ gevangenen aantonen.
Ankara wil echter vooral serieus worden genomen als een
regionale leider en gebruikt voor dit alles vooral de dialoog. 
En dat is erg verstandig. <

Wel is duidelijk dat de beginselen van de rechtsstaat niet altijd gerespecteerd worden 

door de Turkse regering, zoals de vele ‘politieke’ gevangenen aantonen.

Door Turkije zelf geproduceerde T-129 gevechtshelikopter.
Bron: www.network54.com

Een PKK-strijder

Turkse tanks op oefening in Kilis, vlak bij de Syrische grens
op 14 augustus 2012. Bron: mediawerkgroepsyrie.wordpress.com
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Op maandag 12 november gaven twee prominente, trans-Atlantische politici hun visie op het 
westerse veiligheidbeleid en de veranderende wereld. Het waren de republikeinse oud-minister 
van Defensie van de Verenigde Staten, William Cohen die onder de democratische president Clinton 
diende, en de oud-secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer.

De toekomst is niet 
meer wat die was
Dr. László Marácz

De bijeenkomst in Den Haag met beide westerse veiligheids-
specialisten viel samen met twee belangrijke politieke ge-
beurtenissen: de voortzetting van het presidentschap van
Barack Obama en – voor ons ook niet onbelangrijk - de
regeringsverklaring van rutte II.
De dag mag dan toevallig zijn, de boodschap die beide politi-
ci voor het nieuwe kabinet in Den Haag hadden, was dat ze-

ker niet. volgens beide veiligheidsexperts is de wereld gevaar-
lijker en onvoorspelbaarder dan ooit. Inspanningen op het 
terrein van militaire veiligheid blijven dus gewenst. Cohen zei 
het treffend: “the future is not what it used to be.” Was de 
politieke en militaire toekomst in de Koude Oorlog enigszins 
voorspelbaar, in het huidige tijdsgewricht is dat zeker niet zo. 

Veranderen
De wereld verandert in een hoog tempo. Het westerse, trans-
Atlantische bondgenootschap is de laatste decennia financieel 
steeds meer op de verenigde Staten gaan leunen. Cohen be-
klaagde zich erover dat de Europeanen zich te weinig inspan-
nen voor hun veiligheid. De verenigde Staten betalen inmid-
dels driekwart van de kosten van de NAvO. Dat was twintig 
jaar geleden de helft. volgens Cohen, die tegenwoordig onaf-
hankelijk veiligheidsadviseur is, is dat op termijn onwenselijk 
en onhaalbaar. Zeker nu ook het Pentagon te horen heeft ge-
kregen dat er de komende jaren flink bezuinigd zal worden 
op defensie, zullen de Europeanen meer moeten gaan beta-
len voor hun veiligheid. Het is niet realistisch dat de verenig-
de Staten daar alleen voor opdraaien. Het land heeft een as-
tronomisch begrotingstekort en is eigenlijk niet in staat om 
zo veel van de gemeenschappelijke kosten op zich te
nemen. De Hoop Scheffer onderschreef de opinie dat de
Europeanen, met inbegrip van Nederland, meer voor de wes-
terse veiligheid moeten doen. 
 

Column

Jaap de Hoop Scheffer. Bron: NAVO

Europeanen zullen meer moeten gaan 

betalen voor hun veiligheid
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Duitsland
Beide prominenten spraken ook hun ergernis uit over het 
Duitse optreden in de internationale, politieke arena. Cohen 
sprak zelfs van Duitsland als een “ambivalente macht” wat 
door De Hoop Scheffer gesteund werd. Hiermee wordt be-
doeld dat Duitsland het bij westerse veiligheidskwesties
consequent laat afweten, hoewel het land de mogelijkhe-
den heeft om een wezenlijke bijdrage te leveren. De politieke 
kleur van de Duitse regering lijkt hierin geen verschil te ma-
ken. Dat gebeurde vorig jaar ook in het geval van Libië, toen 
Duitsland zich tegen een gewapend optreden van de NAvO 
uitsprak en hiermee de russische en Chinese positie om de
Libische leider Khadaffi in het zadel te houden, leek te on-
dersteunen. De Hoop Scheffer benadrukte dat de NAvO al-
tijd eerst aan consensusopbouw doet en als dat niet lukt er 
altijd nog een ‘opt-out strategie’ mogelijk is. Duitsland han-
teert consequent de omgekeerde volgorde, aldus De Hoop 
Scheffer. 
Er leek bij de sprekers twijfel te bestaan over de intentie van 
Duitsland in dergelijke gevallen. Worden de beslissingen inge-
geven door de ongemakkelijke herinneringen aan het eigen 
oorlogsverleden in de tweede Wereldoorlog, of schuilt daar 
achter ook een zeker financieel-economisch eigenbelang? 
Het is immers geen geheim dat Duitsland zich voor de ener-
gievoorzieningen volledig heeft gecommitteerd aan rusland 
en dat het land intensieve handelsrelaties heeft aangeknoopt 
met China. De Hoop Scheffer liet er echter geen misverstand 
over bestaan dat de NAvO veiligheidsgaranties heeft gegeven 
aan de Baltische landen en Centraal-Europa voor het geval 
dat het rusland van Poetin agressieve bedoelingen in de rich-
ting van Centraal- en Oost-Europa mocht hebben, de voor-
malige invloedssfeer. 

China
Hoewel beide sprekers het op vitale punten eens waren,
was er een verschil van inzicht over de Amerikaanse rol in het 
gebied van de Stille Oceaan (Pacific), waar de geopolitieke 
verhoudingen duidelijk aan het veranderen zijn nu China be-
zig is met een formidabele, economische opmars. De Hoop 
Scheffer interpreteerde de Amerikaanse stap in de richting 
van de Stille Oceaan als een stap weg van Europa. Hij onder-
bouwde zijn stelling dat Amerika probeert een nieuw even-
wicht te creëren in de Stille Oceaan, met de opmerking van 
president Obama: “I Am the first Pacific president.” Andere 
invloedrijke analisten denken daar ook zo over. Zo beweert 
robert Kaplan in zijn bestseller Moonsoon dat de verenigde 
Staten zich de komende decennia met de heroriëntering van 
macht in de Stille Oceaan gaan bezighouden. De intensive-
ring van de militaire samenwerking met de vooruitgeschoven 
post Australië lijkt dit te bevestigen.
Cohen sprak het loslaten van Europa ten koste van een mi-
litaire oriëntatie op de regio van de Stille Oceaan overigens 
tegen. volgens hem is deze oriëntatie op de Pacific in de 
Amerikaanse veiligheidsstrategie niet iets nieuws, maar al 
sinds de tweede Wereldoorlog een stabiele factor. Cohen
benadrukte dat de Amerikaanse handelspartners en bondge-
noten niet door China willen worden gedomineerd. vandaar 
dat er gestreefd wordt naar een politiekmilitair evenwicht 
tussen China en de verenigde Staten in die regio. Cohen 
wierp de Europeanen voor de voeten dat zij juist hun han-
delscontacten richting de Stille Oceaan hebben verlegd. Dat
is zeker geen eenzijdige prioriteit van de verenigde Staten. 

Gemeenschappelijke waarden
Hoewel Cohen en De Hoop Scheffer over de door het wes-
terse bondgenootschap te volgen globale veiligheidsstrate-
gie hier en daar een andere interpretatie hadden, was er een-
stemmigheid over de missie van de NAvO. In de wereld van 
de globalisering zijn geen grenzen meer, maar toch is het 

zeer onwaarschijnlijk dat de NAvO een mondiale organisatie 
wordt. Daarvoor is de cohesie van de NAvO teveel voor-
behouden aan westerse, trans-Atlantische bondgenoten. 
Deze cohesie wordt gevormd door de gemeenschappelijke 
normen en waarden, namelijk respect voor democratie, men-
senrechten en de rechtsstaat. <

Minister van Defensie William Cohen (re) spreekt met President Clinton.
Bron: US ministerie van Defensie

In de wereld van de globalisering

zijn geen grenzen meer, maar toch is

het zeer onwaarschijnlijk dat de NAVO

een mondiale organisatie wordt
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ruim twee jaar gelden publiceerde de Commissie-Davids haar 
bevindingen over de Nederlandse politieke besluitvorming 
betreffende Irak. Een van de vele conclusies was dat de
rapporten van de AIvD, en in het bijzonder die van de MIvD, 
over Irakese massavernietigingswapens genuanceerder
waren dan de openbare buitenlandse rapporten. De toen-
malige regering liet in debat met de commissie voor de
Inlichtingen- en veiligheidsdiensten echter achterwege om 
die nader te duiden. Anders dan de Commissie-Davids stelde 
de minister van Defensie dat de rapporten van AIvD en MIvD 
en de uitlatingen van betrokken bewindspersonen niet met 
elkaar op gespannen voet stonden. Hoe dan ook, er bleken 
naderhand geen massavernietigingswapens in Irak aanwezig 
te zijn. Was hier sprake van het achterhouden van informatie, 
of werd alleen die informatie verstrekt die paste binnen de 
binnenskamers al genomen beslissing de invasie politiek
te ondersteunen?

Analyse
De invasie in Irak was voor de Amerikaanse hoogleraar,
John Mearsheimer, aanleiding voor het schrijven van zijn boek 
Why Leaders Lie – The Truth About Lying in International
Politics, over de rol van de leugen in de internationale poli-
tiek. Mearsheimer is een aanhanger van realisme in de inter-
nationale betrekkingen. volgens hem strijden in de interna-
tionale betrekkingen allen tegen allen en geven staten altijd 
aan hun eigen belang prioriteit. 
Mearsheimer noemt vier leugens van de Amerikaanse rege-
ring rond de inval in Irak in 2003. In de eerste plaats verklaar-
den sleutelfiguren in de regering Bush met grote stelligheid 
dat Irak over massavernietigingswapens beschikte. Ook be-
weerden zij over onweerlegbaar bewijs te beschikken dat 
Saddam banden had met Osama bin Laden. verder zou Sad-
dam enige verantwoordelijkheid dragen voor de 11 septem-
ber aanvallen op de verenigde Staten. ten slotte claimden 
sommige functionarissen, waaronder president Bush, dat ze 
nog steeds bereid waren tot een vreedzame oplossing van 
hun geschil met Sadam, terwijl in feite de beslissing om tot 
oorlog over te gaan al was genomen. 
In zijn publicatie geeft Mearsheimer de eerste, systematische 
analyse van liegen als een instrument van staatsmanschap. Hij 
identificeert de varianten, de redenen, de potentiële kosten 
en voordelen. De auteur beperkt zich hierbij tot strategische 
leugens die in dienst staan van het nationaal belang. Leugens 
van leiders die gericht zijn op persoonlijke belangen laat hij 
buiten beschouwing.
Hoewel Mearsheimer liegen in het gewone leven verwerpelijk 
vindt, acht hij liegen in de internationale politiek acceptabel 

Liegen in de internationale politiek
Heiligt het doel de middelen?

Mr. drs. C. Homan

Worden in Nederland bestuurders al gedwongen terug te treden, als ook maar de schijn bestaat dat 
er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden, in de internationale politiek geldt een andere mores. 

als er goede, strategische redenen voor zijn. Zo is het gedrag 
van de Pruisische kanselier, Otto von Bismarck, waarschijn-
lijk de meest bekende casus van een politieke leider die doel-
bewust met leugens een ander land een casus belli verschaft. 
Hij wist onder meer in 1870 een Pruisische prins op de Spaan-
se troon te brengen, in de wetenschap dat het de Fransen zou 
alarmeren en tot grote woede brengen. Bismarck loog door 
te ontkennen dat hij iets met deze list te maken had. Het ge-
volg was dat Napoleon III Pruisen de oorlog verklaarde, een 
oorlog die Frankrijk echter verloor. Dit leidde uiteindelijk tot 
een machtig, verenigd Duitsland in het hart van Europa.

Internationaal liegen
Mearsheimer onderscheidt vijf verschillende types van in-
ternationale leugens: interstatelijke, vreesaanjagende (fear-
mongering), strategisch verdoezelende (cover-ups), nationa-
le mythes en ‘liberale’ leugens. Daarnaast onderkent hij nog 
twee andere soorten van misleiding, nl. die waarbij een leider 
zwijgt over een belangrijke zaak (concealment), en die waar-
bij een leider een verhaal vertelt dat het positieve benadrukt 
en het negatieve bagatelliseert of zelfs negeert (spinnen).
Als voorbeeld van een liberale leugen noemt Mearsheimer de 
bewering van de Amerikaanse president Franklin roosevelt in 

De Amerikaanse hoogleraar, John Mearsheimer
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1941, dat er een schermutseling had plaatsgevonden tussen 
een Duitse onderzeeboot en een Amerikaanse torpedobootja-
ger. Hij hoopte dat door deze ‘gebeurtenis’ de verenigde Sta-
ten aan de tweede Wereldoorlog zouden gaan deelnemen. 
Een ervaringsdeskundige als de Britse diplomaat, Sir Henry 
Wotton, heeft eens opgemerkt dat een ambassadeur een eer-
lijke man is die naar het buitenland gezonden wordt om voor 
het belang van zijn land te liegen. Een van de conclusies van 

Mearsheimer is echter dat politici en diplomaten niet vaak te-
gen elkaar liegen, want tussen staten wordt volgens hem niet 
veel gelogen. De ‘kosten’ van leugens in de internationale po-
litiek zijn namelijk hoog en de tegenstanders zullen de woor-
den van hun rivalen niet zomaar geloven. Zo zijn de kwalijke 
gevolgen inmiddels bekend van het te rooskleurige beeld dat 
Griekenland gaf van zijn begrotingstekorten met het oog op 
de toelating tot de euro. 

Nationaal liegen
Mearsheimer betoogt tevens dat politici in democratische lan-
den meer geneigd zijn hun eigen bevolking te misleiden dan 
politici in autocratische systemen. Zijn redenering is dat de-
mocratische leiders meer afhankelijk zijn van publieke steun 
voor hun initiatieven op het gebied van buitenlands beleid 
dan autocratische leiders. Hiermee verband houdend is de 
redenering dat politieke leiders eerder geneigd zijn te lie-
gen wanneer het oorlogen naar keuze (‘wars of choice’) be-
treft, dan noodzakelijke oorlogen (‘wars of necessity’). voor 
Nederland is de besluitvorming rond de missie naar Uruz-
gan hiervan een voorbeeld. Door nadrukkelijk en herhaalde-
lijk te spreken over een opbouwmissie en het woord ‘vechten’ 
te vermijden, gingen politieke partijen akkoord met de mis-
sie. Hetzelfde geldt min of meer voor de Kunduz-missie, wel-
ke voor het overgrote deel uit militairen bestaat, maar voor 
haar politieke acceptatie het etiket van ‘civiele’ missie kreeg 
opgeplakt. 

Kortom
De beginselen transparency en accountability lijken op het 
gebied van de buitenlandse politiek niet altijd te domineren. 
De befaamde uitspraak van Machiavelli dat het doel de mid-
delen heiligt, blijkt nog steeds actueel te zijn! <

29

Otto von Bismarck (re) en Napoleon III

Doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel bij de Nederlandse samenleving de overtuiging ingang te doen vinden dat voor het behoud van vrede, veiligheid en vrijheid een 
deugdelijke en goed toegeruste krijgsmacht noodzakelijk is. Om dat te bereiken wordt ons blad behalve aan onze leden, abonnees en begunstigers toegezonden aan 
onder meer politici, diverse maatschappelijke instellingen en redacties van dag-, week- en maandbladen.
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Luitenant-generaal ton van Osch. Bron: EU

De EU is in staat om alle machtinstrumenten die nodig zijn voor de oplossing van een crisis, 
waaronder ook militaire, gecoördineerd in te zetten en verschilt op dat punt van de NAVO. De 
neerwaartse spiraal in militaire kracht holt het totale vermogen van de EU om het hoofd te bieden 
aan crises aan de randen van Europa, echter uit. 

EU militairen?!
Luitenant-generaal ton van Osch

De Europese Unie heeft sinds 2003 een militaire dimensie. 
Daarna zijn diverse militaire operaties succesvol afgerond, lo-
pen er nog drie, wordt een tiental civiele missies met militai-
re expertise gesteund en is er grote politieke druk op de EU 
om het Gemeenschappelijk veiligheid en Defensie Beleid te 
intensiveren. vanaf mei 2010 wordt in Brussel de EU Militaire 
Staf geleid door de auteur van deze bijdrage. Die bijdrage is 
in de vorm van een vraaggesprek gegoten.

Wat is uw rol als directeur-generaal van de
EU Militaire Staf?
Ik werk met de EU Militaire Staf1 voor de 27 Chefs Defensie 
van de EU die verenigd zijn in het EU Militaire Comité. We or-
ganiseren dus zaken die de Chefs Defensie gezamenlijk op EU 
niveau willen doen. De focus ligt op EU militaire operaties en 
het gemeenschappelijk ontwikkelen van toekomstige, militai-
re capaciteiten. tot zover is dit hetzelfde georganiseerd als bij 
de NAvO.
Maar er is ook een belangrijk verschil. Sinds begin vorig jaar 
val ik ook onder de directe autoriteit van de Hoge vertegen-
woordiger van de EU, tevens de vicevoorzitter van de Europe-
se Commissie, Barones Ashton. Men kan haar vergelijken met 
een soort minister van Buitenlandse Zaken én Defensie. Zij 
heeft de unieke bevoegdheid om alle Europese externe activi-
teiten te coördineren, dus ook de militaire. Daar zit de kracht 
van de EU: de mogelijkheid om alle beschikbare machtinstru-
menten op elkaar af te stemmen. We gebruiken daarvoor de 
term Comprehensive Approach: een alomvattende benade-
ring om crises op te lossen. Binnen de richtlijnen van het
Militaire Comité ben ik er dus voor verantwoordelijk dat onze 
militaire acties en capaciteitsontwikkeling worden afgestemd 
met onze civiele collega´s in de EU. 

1 http://consilium.europa.eu/eeas/security-defence/csdp-structures-and-instruments/eu-military-staff
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De kracht van dit crisisplatform is tweeledig. ten eerste kan er 
een veel bredere analyse worden gemaakt van de consequen-
ties van de crisis voor de Europese veiligheid. Er zit immers 
niet alleen militaire en diplomatieke deskundigheid rond de 
tafel, maar ook deskundigheid op de gebieden van econo-
mie, ontwikkelingssamenwerking, humanitaire steun, immi-
gratie, financiën, justitie, enzovoort. ten tweede kan binnen 
dit crisisplatform met alle verschillende spelers worden afge-
stemd wie wat doet om zo een optimaal resultaat te behalen. 
Het leidt tot de formulering van een raamwerkstrategie met 
gemeenschappelijke doelstellingen en afspraken. In Brussel 
vindt die coördinatie plaats onder de verantwoordelijkheid 
van Barones Ashton, in het crisis gebied wordt dit namens 
haar gedaan door een EU Speciale vertegenwoordiger. Zij zijn 
niet de baas van alle verschillende instrumenten, maar heb-
ben wel de bevoegdheid om die rond de tafel te roepen om 
alle acties af te stemmen. In de praktijk werkt dat prima.

Kunt u voorbeelden noemen?
De crisis in de Hoorn van Afrika is een mooi voorbeeld. Eén 
van de grote problemen daar is dat piraterij onze handels-
stromen bedreigt. De primaire militaire reactie is dan het be-
strijden van piraten op zee. Maar vanaf het begin was dui-
delijk dat de oorzaken op land, in Somalië, liggen en dat de 
overige landen in de regio niet alle middelen hebben om het 
probleem zelf op te lossen. De EU heeft die middelen wel. 
vandaar dat vanaf het begin is afgesproken dat de EU in de 
bestrijding van piraterij een belangrijke rol zou spelen. We 
hebben nu een raamwerkstrategie voor de Hoorn van Afrika
met alle strategische doelstellingen, en een actieplan. Een 
dergelijk actieplan lijkt erg veel op wat militairen een cam-

Comprehensive Approach, doen we dat niet allang?
In Nederland en de NAvO praten we er al lang over en er zijn 
ook al stapjes in de goede richting gezet. Zo bestaat er in
Nederland een goede afstemming tussen Buitenlandse Zaken, 
Ontwikkelingssamenwerking en Defensie. Binnen de NAvO is 
men zich er ook van bewust dat militaire inzet alleen succes-
vol kan zijn, indien deze is afgestemd met de relevante, civie-
le spelers. De NAvO zelf gaat echter vooral over het militaire
instrument en veel civiele spelers willen niet gecoördineerd 
worden door de NAvO en andersom. Op ministerieel niveau 
komen in de NAvO alleen de ministers van Defensie of Bui-
tenlandse Zaken samen. Maar in de EU zijn vergaderingen 
van alle soorten ministers, dus naast die van Buitenlandse
zaken en Defensie, ook die van Landbouw, Financiën, Ontwik-
kelingssamenwerking, enzovoort. Barones Ashton heeft het 
mandaat om alle externe acties van de EU te coördineren. 

Hoe werkt de EU Comprehensive Approach in de 
praktijk?
Zodra er ergens een crisis ontstaat, roept Barones Ashton of 
haar secretaris-generaal, Pierre vimont, een crisisplatform bij-
een. Dat is een vergadering met vertegenwoordigers van alle 
EU instrumenten die van belang kunnen zijn voor het oplos-
sen van die crisis. De militairen zijn vertegenwoordigd door 
de voorzitter van het EU Militair Comité en mijzelf. verder 
zijn daar mijn collega’s met verantwoordelijkheid voor de ci-
viele missies, vertegenwoordigers uit de ‘Commissie voor ont-
wikkelingssamenwerking en humanitaire steun’. Ook zijn EU 
organisaties vertegenwoordigd die sancties ten uitvoer kun-
nen leggen zoals het blokkeren van visa en het blokkeren van 
bankrekeningen. 

vicevoorzitter van de Europese Commissie, Barones Ashton (midden). Bron: EU

THE GROUP NLD 
provides a comprehensive range of security, 
risk management and specialist support 
services. Whatever the threat, The Group NLD 
is prepared to discreetly help you counter it 
anywhere around the Globe.

www.thegroup-nld.com

THE GROUP NLD U.A.  
Westelijke Randweg 43 - Triport 3 7th flr 
1118 CR Amsterdam Airport Schiphol
The Netherlands
 
T  +31 20-658 0611 - F +31 20-658 0671 
E  info@thegroup-nld.com

THE GROUP NLD U.A.
Security and Risk Management Solutions

 
The Group is 

verzekerd door Axuda 

The Group is a Signatory Company of the International Code of Conduct (ICoC)



Armex | december 2012 | nummer 6

35

Armex | december 2012 | nummer 6

34

paign plan zouden noemen. Het brengt in kaart wat de ver-
schillende doelstellingen zijn en wanneer welk instrument 
wordt ingezet om welke (sub)doelstelling te halen. 

De einddoelstelling in de Hoorn van Afrika is dat uiteindelijk 
de regio zelf de piraterij kan beheersen. Om dat te bereiken 
zijn er drie subdoelstellingen. Subdoelstelling een is de direc-
te bestrijding van de piraterij zolang dat niet door de regio 
zelf kan worden gedaan. De tweede subdoelstelling betreft 
de ondersteuning van de lokale autoriteiten bij de creatie van 
de capaciteiten die zij nodig hebben om zelf de piraterij te 
bestrijden. Subdoelstelling drie betreft het creëren van alter-
natieven voor de lokale bevolking om zelf hun brood te kun-
nen verdienen.

Militairen kunnen aan de eerste twee doelstellingen een be-
langrijk steentje bijdragen. Maar we moeten beseffen dat 
het geen zin heeft piraten te bevechten op zee, als niet an-
deren zorgen dat piraten op land berecht kunnen worden. 
En het heeft alleen zin om lokaal mensen op te leiden voor 
kustwachttaken, als er ook instanties zijn die ervoor zorgen 
dat de opgeleide mensen kunnen beschikken over schepen 
met de juiste apparatuur en dat er salarissen worden betaald. 
Daarom wordt elke doelstelling uitgesplitst in specifieke ac-
ties die soms parallel, maar vaak ook opeenvolgend moeten 
worden uitgevoerd. We halen de einddoelstelling alleen als al 
die acties op elkaar worden afgestemd en in de EU vindt die 
afstemming plaats.
Militair dragen we bij met de operatie AtALANtA tegen pira-
terij op zee en met de EU trainingsmissie Somalië om de rege-
ring van Somalië zelf haar veiligheid te kunnen laten regelen. 
Ook geven we militaire ondersteuning aan de civiele missie 

EUCAP NEStOr die zich richt op het ontwikkelen van capaci-
teiten van lokale autoriteiten om piraterij te bestrijden, zoals 
kustwacht, politie, justitieel apparaat, gevangeniswezen en 
behoorlijk bestuur.
De militaire bijdrage is belangrijk en wordt ook zeer gewaar-
deerd, maar we moeten beseffen dat we alleen succesvol kun-
nen zijn, als onze militaire acties passen in het grotere geheel.

De samenwerking met civiele actoren kan ook leiden tot een 
groter effect van individuele militaire acties. Een voorbeeld 
is het aanvallen van piraten op het strand. Dit vereist afstem-
ming met EU mensen van ontwikkelingssamenwerking en de 
hulporganisatie ECHO werkzaam in Somalië. Een militaire
actie op land mag immers dat personeel niet in gevaar bren-

gen. Dit is in de EU relatief eenvoudig te regelen, omdat hun 
chefs met mij aan tafel zitten. En omdat er diplomatieke EU 
delegaties in de regio zijn, kunnen militaire acties worden af-
gestemd met de regionale autoriteiten. Dankzij deze coör-
dinatie werd het tactisch succes van het vernietigen van een 
aantal piratenbootjes een strategisch succes. Publiekelijk werd 
na de actie door de Somalische leiders afstand genomen van 
piraterij en steun uitgesproken voor de acties van de EU. Dat 
is in het verleden wel anders geweest.

Toch blijft de vraag waarom we zowel NAVO als EU 
militairen hebben. 
Die vraag krijg ik vaak. Laat ik beginnen met de stelling dat 
voor onze ultieme veiligheid de NAtO onontbeerlijk blijft.
Algemene verdediging en de trans-Atlantische link met de 
verenigde Staten zijn daartoe essentieel. De militaire ambitie 
van de NAvO is daarmee veel hoger dan die van de EU. Dank-

Laat ik beginnen met de stelling dat voor onze ultieme veiligheid de NATO 

onontbeerlijk blijft

Militair Comité EU. Bron: EU 
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zij de NAvO is er ook voor de EU militaire interoperabiliteit. 
Dat wordt niet door ons gedupliceerd. Ik durf zelfs de stel-
ling aan dat er in het geheel geen duplicatie is tussen NAvO 
en EU. Dat betreft zowel operaties als capaciteitontwikkeling. 
Het is mij en mijn collega bij de NAvO informeel toegestaan 
af te stemmen over wie wat doet. En dat doen we dus ook. 

Dit gezegd hebbende, wil ik ook onderstrepen dat ik de mili-
taire ambitie van de EU volledig steun. Deze is vastgelegd in 
de Europese veiligheidsstrategie en de raadsbesluiten over 

de implementatie van het verdrag van Lissabon. De EU heeft 
ambities variërend van militaire steun aan humanitaire ope-
raties, Security Sector Reform en evacuatie tot en met Peace 
Keeping en Peace Enforcing. Elke militair weet dat dit niet al-
leen ‘soft’ is. Om strijdende partijen te scheiden en vervolgens 
een veilige omgeving te handhaven, moet men ten minste be-
schikken over een vergelijkbare kracht als de betrokken par-
tijen en daarboven over escalatie dominantie. De EU heeft de 
ambitie om zelf in staat te zijn conflicten in onze directe om-
geving op te lossen. Dit komt voort uit onze ervaring tijdens 

het conflict in het westen van de Balkan. Dit conflict was des-
tijds alleen met grootschalige steun van de vS op te lossen. 
Maar de vS heeft aangegeven dat ze Europa niet meer zien 
als een Security Consumer, maar als een Security Provider. 
Ook in de vS is zwaar in het defensiebudget gesneden. Daar-
enboven is hun strategische focus verschoven naar de Stille 
Oceaan. Het wordt dus steeds belangrijker dat de EU in staat 
is haar ambitie goed in te vervullen. Maar dat kan de EU nog 
lang niet, ondanks dat de dreigingen tegen onze welvaart en 
veiligheid sterk toenemen.

Denkt u dat de Nederlandse bevolking die dreigin-
gen ook ziet?
Nee, en dat baart me grote zorgen. Soms vraag ik me af of ik 
me zorgen maak over de strijdkrachten in Europa omdat ik 
daarvoor werk, of omdat ik me oprecht zorgen maak over de 
welvaart en veiligheid van onze bevolking. Zou ik ook niet de 
gezondheidszorg en politie op straat belangrijker vinden?
Mijn antwoord is dat ik al die dingen ook belangrijk vind, 
maar dat in de komende jaren onze welvaart en veiligheid
ingrijpend op het spel komen te staan door onveiligheid aan 

Anti-piraterijmissie AtALANtA

…maar dat in de komende jaren onze welvaart en veiligheid ingrijpend op het spel 

komen te staan door onveiligheid aan onze grenzen.
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onze grenzen, onveiligheid die met een grote diversiteit aan 
middelen, waaronder militaire,  moet worden opgelost. En 
het is zeer verontrustend dat Europa die militaire middelen 
momenteel niet afdoende heeft, ze zelfs verder vermindert.

Kunt u voorbeelden geven?
Onze economie zou een grote knauw krijgen als we niet in 
staat zijn om piraterij op te lossen. Als we Libië niet helpen 
te stabiliseren, kan het land afglijden naar een volgend in-
tern conflict met grote consequenties voor illegale immigra-
tie, toevoer van grondstoffen, vergroot risico van terrorisme. 
Doordat veel wapens vanuit Libië de Sahel zijn ingestroomd, 
dreigt die regio ook gevaarlijk instabiel te worden.

Het meest zorgwekkend is Mali. Het noorden van Mali, een 
gebied ter grootte van Frankrijk, is inmiddels geheel in han-
den van islamitische extremisten met bewezen invloed en 
aanwezigheid van Al Qaida. Geld wordt er verdiend met 
drugs, wapenhandel, mensensmokkel en gijzelnemingen.
In Noord-Mali is zich een nieuw Afghanistan aan het ontwik-
kelen zoals dat was ten tijde van het talibanregiem, inclusief 
trainingskampen voor terrorisme. En Noord-Mali is aanzienlijk 
dichter bij Europa.
Als het geweld in Syrië verder escaleert over de grenzen, zal 
dat grote consequenties hebben voor onze directe welvaart 
en veiligheid. Er kunnen wapens in verkeerde handen komen, 
waaronder chemische wapens en draagbare luchtdoelraket-
ten. 
Als gevolg van deze conflicten kunnen we te maken krijgen 
met grote vluchtelingenstromen.
En niet op de laatste plaats moeten we ook denken aan onze 
economische belangen. De toevoer van essentiële grondstof-

fen voor onze industrie wordt bedreigd door instabiliteit in 
diverse regio´s. Het is niet moeilijk om voorbeelden te noemen. 

Kan de EU de oplossing bieden?
Het antwoord begint met de constatering dat geen enkel Eu-
ropees land deze nieuwe bedreigingen zelf kan oplossen. Het 
antwoord wordt ook bepaald door het gegeven dat de vS ons 
minder vaak uit de brand kan helpen. De EU móet de oplos-
sing dus wel bieden. En stap voor stap gebeurt dat ook. Het 
gaat soms frustrerend langzaam, maar het feit dat de EU nu 
in staat is om haar instrumenten beter afgestemd in te zetten, 
is een goede stap.
Om de militaire ambitie in te vullen, hebben we ons in 2007 
gericht op een Headline Goal 2010. Daarmee zouden we een 
conflict kunnen oplossen zoals dat in Bosnië heeft gewoed. 
De realiteit is dat we nooit in de buurt van die ambitie zijn 
gekomen. Integendeel, in de laatste jaren is bijna door alle 
landen diep gesneden in de defensiebudgetten.
realiteit is dat het snijden in de defensiecapaciteiten bijna 
overal gebeurt vanuit vooral nationale overwegingen. Neder-
land is daarin een slecht voorbeeld. Er heerst het gevoel van 
de dorpeling die niet begrijpt waarom hij meer belasting zou 
moeten betalen voor politie, omdat de criminaliteit zich toch 
vooral voordoet in de grote stad. Maar als de criminaliteit 
daar niet wordt opgelost, breiden de gevolgen zich vanzelf 
uit naar de rest van het land. Dat geldt ook voor de veilig-
heidsrisico’s waar we het nu over hebben. Als we gezamenlijk 
niet de crises aan de grenzen van de EU oplossen, komen de 
consequenties vanzelf naar ons. 

Kunnen we het probleem oplossen door meer
internationaal samen te werken?
Mijn antwoord is volmondig ja, maar dat betekent niet dat 
we nog meer kunnen bezuinigen. Zowel bij de NAvO als de 
EU proberen we nieuwe initiatieven te identificeren om via 
internationale samenwerking efficiënter te worden. Bij de 
NAvO wordt dat gedaan onder de noemer Smart Defence en 
bij de EU onder de noemer Pooling and Sharing van militaire 
capaciteiten. voordeel van de EU is dat dankzij het Europese 

Defensie Agentschap onze initiatieven rechtstreeks bijdragen 
aan onze Europese industrie. Maar de realiteit is dat in Euro-
pa de som van besparingen door dit soort initiatieven hooguit 
een paar honderd miljoen euro is, terwijl de bezuinigingen 
enkele tientallen miljarden bedragen. De bezuinigingen zijn 
dus ongeveer honderd maal groter dan de besparingen door 
internationale samenwerking. Gevolg is dat zeer veel nutti-
ge operationele capaciteit ook wordt weggesneden. Neder-
land behoort inmiddels bij de slechtste jongetjes van de klas, 
en minstens net zo vervelend is dat als je op het ene gebied je 
bijdrage niet meer levert, je ook op andere gebieden minder 
serieus wordt genomen.
Ik heb het grootste respect voor alle collega´s bij Defensie die 
ondanks de gekrompen budgetten het beste ervan proberen 
te maken, maar van een afstand gezien is Nederland toe aan 
een verbeterslag voor Defensie, in het belang van onze wel-
vaart, veiligheid en internationale positie. Geen nationale vei-
ligheid zonder internationale veiligheid. <

trainingsmissie Somalië

Geen nationale veiligheid zonder internationale veiligheid.
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Europese defensiesamenwerking is niet nieuw. De omstandigheden zijn wel veranderd. Alleen 
vergaande internationale samenwerking maakt behoud en modernisering van militaire capaciteiten in 
Europa mogelijk. 

Europese veiligheid vereist 
Europese militaire capaciteiten 
Dick Zandee

De dominerende rol van de verenigde Staten in de wereld 
komt tot een eind. In de 21e eeuw verschuift de machtsba-
lans naar Azië met grootmacht China als kern. In 2011 was de 
Amerikaanse economie de grootste met 23% van de wereld-
productie. volgens voorspellingen van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling haalt China te-
gen 2030 de verenigde Staten in. China en India samen zullen 
dan goed zijn voor bijna 40% van de wereldeconomie, meer 
dan de verenigde Staten, Japan en de eurozone samen (34%). 
Op korte termijn heeft de herkozen president Obama een 
andere zorg. De Amerikaanse staatsschuld is opgelopen tot 
meer dan 16.300 miljard dollar en neemt per seconde toe met 
ongeveer 30.000 dollar. Het Amerikaanse overheidstekort be-
draagt thans 7,3%, ver boven de 3% norm van de eurozone. 
Sanering van de overheidsuitgaven is onvermijdelijk. Dat be-
tekent hoogstwaarschijnlijk ook minder geld voor het Penta-
gon. tijdens de eerste termijn van Obama is al besloten het 
investeringsbudget voor de krijgsmacht te korten met bijna 
500 miljard dollar voor de komende tien jaren. Nieuwe bezui-
nigingen komen hier bovenop. 
Samen bepalen deze factoren de heroriëntatie van het Ame-
rikaanse veiligheidsbeleid en het nieuwe militaire concept. De 
Amerikaanse veiligheidsstrategie van begin 2012 verlegt de 
aandacht naar de Pacific. De troepen in Europa worden ver-
minderd, de militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan ver-
sterkt. De vloot – thans fifty-fifty verdeeld over de Atlantische 
en Stille Oceanen – zal tegen 2020 in meerderheid (60%) in 
de Pacific varen. In het nieuwe militaire concept staat de Air-
Sea Battle centraal. voor het landoptreden komt nog meer de 
nadruk te liggen op Special Forces. De US Army en het Marine 
Corps nemen in omvang af. Irak en Afghanistan zijn hieraan 
mede debet: Amerika wil geen langdurige stabilisatieopera-
ties meer uitvoeren.
De gevolgen voor de Europese bondgenoten zijn groot.
Europa moet nu meer verantwoordelijkheid nemen voor de 
eigen veiligheid. Daarbij gaat het primair om stabiliteit in de 
eigen achtertuin: de Europese periferie van de transkauka-
sus via het Nabije Oosten tot noordelijk Afrika. Dat vereist – 
naast eensgezind beleid – betere Europese militaire capacitei-
ten. De interventie in Libië in 2011 – geleid door Frankrijk en 
het verenigd Koninkrijk – toonde aan dat Europese landen de 
leiding kunnen nemen. voor essentiële capaciteiten zoals Air-
to-Air Refueling, inlichtingen, doelopsporing en precisiemuni-
tie bleven ze echter afhankelijk van Amerikaanse steun. Euro-
pese capaciteitsverbetering moet zich vooral op deze
lacunes richten. tegelijkertijd zal Europa nog meer op eigen 
benen moeten staan voor langdurige stabilisatie- en weder-
opbouwmissies.

Minder geld
De verandering in de trans-Atlantische verhouding komt juist 
in een periode van vergaande defensiebezuinigingen in nage-
noeg alle Europese landen. De percentages variëren van een 
paar procent tot dubbele cijfers zoals in Nederland. 
Er is weinig hoop op verbetering. De economische vooruit-

Dick Zandee
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gevolgen nog veel ernstiger. Het Spaanse defensiebudget is 
thans ongeveer gelijk aan het Nederlandse. Italië zal nog vier 
onderzeeboten in de vaart houden, hetzelfde aantal als Ne-
derland. 
We hebben te maken met een dubbele uitdaging: meer Eu-
ropese verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid met 
dalende budgetten. Deze dubbele uitdaging heeft in heel 
Europa geleid tot nieuwe politieke impulsen aan de multina-
tionale defensiesamenwerking. 

Clusters
De roep om meer Europese defensiesamenwerking is alge-
meen met uitzondering van de meest verstokte nationalisten. 
Onder voorstanders is echter geen consensus hoe Europa mi-
litair sterker te maken. Sommige pleiten voor een Europees 
leger. veelal is onduidelijk wat ze ermee bedoelen. De frac-
tieleiders van de liberale en groene fracties in het Europese 

Parlement, Guy verhofstadt en Daniël Cohn-Bendit, stellen in 
hun boek ‘Pro Europa’ vast dat één Europees leger mogelijk is 
wanneer Europa één staat is met één regering en één begro-
ting. Een juiste analyse, maar die doelstellingen zijn politiek 
volstrekt onhaalbaar omdat hiervoor in de EU-lidstaten nau-
welijks steun bestaat.
De weg vooruit ligt niet in een supranationaal droomleger 
maar in praktische verbanden op bilateraal of regionaal ni-
veau. Het verleden heeft aangetoond dat in kleine clusters 

zichten zijn niet goed. Bovendien leggen de veel striktere
Europese bepalingen voor beperking van het overheidste-
kort en de staatsschuld de overheidsuitgaven structureel aan 
banden. Dat blijft zijn effect hebben op de defensiebudget-
ten, terwijl het gevolg van eerdere bezuinigingen al enorm 
is. Onder het kabinet rutte-I waarschuwde minister van De-
fensie Hillen dat de veelzijdig inzetbare krijgsmacht niet is vol 
te houden tenzij er meer geld bij zou komen. In het regeer-
akkoord van rutte-II is vastgelegd dat de defensiebegroting 
vanaf 2014 nog eens met e 250 miljoen per jaar wordt ge-
kort. De veelzijdig inzetbare krijgsmacht lijkt nu definitief van 
de baan. De nieuwe minister van Defensie Hennis-Plasschaert 
zal de plannen moeten bijstellen. Nieuwe keuzes zijn onver-
mijdelijk op basis van een ‘visie op de toekomst van de krijgs-
macht’ die de minister voor eind 2013 dient af te leveren. 
Andere Europese landen hebben vergelijkbare problemen. 
Zelfs Duitsland, Frankrijk en het verenigd Koninkrijk ontko-

men niet aan vermindering en zelfs afstoting van capacitei-
ten. Het verenigd Koninkrijk – zeevarende natie bij uitstek – 
heeft de maritieme patrouillecapaciteit volledig afgeschaft. 
Duitsland heeft aantallen fregatten en onderzeeboten ver-
minderd en gesneden in nagenoeg alle materieelprojecten.
In Frankrijk komt begin 2013 het nieuwe Livre Blanc uit. Daar-
na volgt waarschijnlijk een forse vermindering van het defen-
siebudget. In Zuid-Europa, waar overheden procentueel meer 
moeten bezuinigen dan in West- en Noord-Europa, zijn de 

De veelzijdig inzetbare krijgsmacht lijkt nu definitief van de baan

In Libië nam Europa de leiding, hier Libische houwitsers vernietigd door Franse Rafales
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   maar één opleidingsfaciliteit voor training van parachutis-
   ten in het Belgische Schaffen. Specialisatie van andere op-
   leidingen met telkens één faciliteit voor de drie landen is 
   ook op andere gebieden te verwachten. Op langere duur – 
   mede met het oog op de vervanging van de F-16 – zal die-
   pere samenwerking op het gebied van jachtvliegtuigen
   wellicht realiteit worden, met colocatie van toestellen op 
   een verminderd aantal vliegbases.

• De Nordic Defence Cooperation tussen de Scandinavische 
   landen ging van start in november 2009, maar kent een
   langere voorgeschiedenis. Alle capaciteiten worden in kaart 
   gebracht en beoordeeld op potentieel voor samenwerking. 
   Dit gaat van training en opleidingen tot gemeenschappe- 

   lijke materieelaanschaf. Zo kopen Noorwegen en Zweden 
   samen nieuwe artillerie. Er zijn plannen voor gemeenschap-
   pelijke luchtbewaking en samenvoeging van nationale
   luchttransportvloten. Onlangs hebben Finland en Zweden 
   aangekondigd de luchtbewaking van IJsland, dat geen 
   krijgsmacht heeft, te verzorgen. De Scandinavische samen-
   werking strekt zich ook uit tot projecten met de Baltische 
   Staten en andere omringende landen. 

Uiteraard zijn er andere clusters. Nederland wil ook de sa-
menwerking met Duitsland (o.a. Patriotraketten, luchtmobiel) 
intensiveren. Denemarken en Noorwegen komen in beeld bij 
de vervanging van de F-16. Met het verenigd Koninkrijk en 
Frankrijk zal eveneens op bepaalde terreinen samenwerking 
ontstaan (CJEF?) of worden uitgebreid (Korps Mariniers?).
Het gaat dus niet om één cluster. Een BENELUX-krijgsmacht
is evenmin aan de orde als een Europees leger. voor som-
mige capaciteiten zal de samenwerking dieper worden in
BENELUX-verband; voor andere bilateraal met Duitsland of 
met andere partners.

van buurlanden het onderlinge vertrouwen het grootst is en 
dat verschillen in taal, cultuur, en organisatiewijze overbrug-
baar zijn. Nederland heeft goede ervaringen, bijvoorbeeld 
met de marinesamenwerking met België, de gezamenlijke 
staf van het Eerste Duits-Nederlandse Legerkorps en het
European Air Transport Command te Eindhoven. De drie 
meest belovende clusters zijn momenteel de volgende.

• De Brits-Franse defensiesamenwerking op basis van het
   Lancaster House Treaty van november 2010. twee jaar na 
   dato zijn Londen en Parijs vergevorderd met de oprichting 
   van een Combined Joint Expeditionary Force (CJEF), een 
   interventiemacht die modulair is samen te stellen uit land-
   macht-, luchtmacht- en marine-eenheden. Deze is bedoeld 

   voor initial entry in crisissituaties om veiligheid te schep-
   pen voor stabiliteitsoperaties en vredesopbouw. De CJEF 
   zal in 2016 operationeel zijn met gemeenschappelijke doc-
   trines, procedures en interoperabele verbindingssystemen. 
   Naar verwachting zullen beide landen andere Europese sta-
   ten uitnodigen additionele bijdragen te leveren voor deze 
   ‘kern van een Europese interventiemacht’. Ook wat betreft 
   technologieonderzoek en materieel (raketten, onbemande 
   vliegtuigen) en op industrieel gebied neemt de bilaterale
   samenwerking over het Kanaal toe, al is de voortgang op 
   deze terreinen trager. 

• De Belgische, Nederlandse en Luxemburgse ministers van 
   Defensie ondertekenden in april 2012 de BENELUX-ver-
   klaring over samenwerking op defensievlak. Ondertussen 
   zijn tien projecten geïdentificeerd voor diepere samenwer-
   king, van opleidingen en training tot de oprichting van een 
   gemeenschappelijk helikoptercommando en geïntegreer-
   de luchtbewaking. Het low hanging fruit wordt het eerst 
   geplukt. vanaf midden 2013 bestaat in de Benelux nog 

De uitdaging: meer Europese verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid

met dalende budgetten

Frans –Britse Response Force Task Group (RFTG). Bron: UK Navy
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nele effect niet worden onderschat. Met een relatief eenvou-
dig trainingsprogramma voor piloten heeft het EDA bijgedra-
gen aan onmiddellijke toename van de inzet van helikopters 
in Afghanistan. Kleine materieelprojecten – zoals voor de be-
strijding van bermbommen – zijn cruciaal gezien het feit dat 
Improvised Explosive Devices (IEDs) de meeste slachtoffers 
eisen onder militairen en burgers. Uiteraard blijven EU en 
NAvO ook de aangewezen organisaties voor verbetering van 
collectieve middelen zoals communicatie, inlichtingen en ver-
bindingen op strategisch niveau en raketverdediging (NATO 
Missile Defence).

Industrie
Critici beoordelen grote Europese materieelprogramma’s veel-
al als te traag en te duur. Dit valt niet te ontkennen, maar 
hetzelfde geldt voor grote projecten in de verenigde Sta-
ten. De tijd tussen de tekentafel en de eerste vlucht (25 tot 
30 jaar) is nagenoeg hetzelfde voor de Eurofighter, de F-16 
of de JSF. Hetzelfde geldt voor het Amerikaanse C-17 militai-
re transportvliegtuig en de Europese Airbus 400M. Kosten-
overschrijding is eveneens een standaardfenomeen bij grote 
materieelprogramma’s, zelfs wanneer het een puur nationaal 
project betreft. Nederland beleefde in de jaren tachtig de 
Walrusaffaire met een kostenoverschrijding van 65%. De uit-
gaven voor materieelontwikkeling en –productie lopen per 
definitie op. Het is geen Europees fenomeen.
Een belangrijke oorzaak voor vertraging en oplopende kos-
ten van materieelprojecten ligt bij de behoeftestelling van de 
nationale defensieministeries. Deze heeft zich in het verleden 
veelal vertaald in opeenstapeling van eisen, soms zelfs nog tij-
dens de productiefase. Het gevolg: de industrie moet verschil-

EU en NAVO
De clusterbenadering kent ook tegenstanders. Zij beweren 
dat bilaterale of regionale samenwerkingsverbanden de EU 
en de NAvO kunnen ondermijnen. Men verwart hier de uit-
eenlopende functies van samenwerking. Clusters zijn geen 
veiligheidsorganisaties zoals de EU en de NAvO. Ze zijn ge-
richt op praktische samenwerking. Het resultaat – meer afge-
stemde, gestandaardiseerde en gezamenlijke capaciteiten – 
kan de internationale organisaties alleen ten goede komen. 
Wel terecht is de zorg over gebrek aan coördinatie. voor-
komen moet worden dat duplicatie tussen Europese landen 
wordt vervangen door duplicatie tussen clusters. Daarvoor is 
geen gecompliceerde, collectieve defensieplanning nodig. Zo-
wel het NAtO Defence Planning Process (NDPP) als de Head-
line Goal-cycli in de EU kenmerken zich door bureaucratie, 
traagheid en gebrek aan efficiëntie. Ze hebben nauwelijks bij-
gedragen aan opheffing van Europese militaire tekortkomin-
gen. Beide organisaties moeten natuurlijk verantwoordelijk 
blijven voor vaststelling van de collectieve behoeften nodig 
voor EU- en NAvO-operaties. Hetzelfde geldt voor de force
generation, wanneer eenmaal besloten is militaire missies te 
lanceren. Maar wat betreft capaciteitenontwikkeling zou-
den ze zich moeten toeleggen op coördinatie, monitoring en 
toetsing van de plannen en projecten van de lidstaten en hun 
clusters. De Code of Conduct, die op 19 november door de mi-
nisteriële bestuursraad van het Europees Defensie Agentschap 
(EDA) is aangenomen, lijkt een stap in die richting. 
Daarnaast blijven de internationale organisaties een belang-
rijke rol spelen met projecten in het kader van Pooling & 
Sharing (EDA) en Smart Defence (NAvO). tot nog toe zijn de 
meeste projecten beperkt van opzet. toch moet het operatio-

21 Verschillende versies van de Dingo. Bron: Dutch Defence Press
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zamenlijk gebruik of voor de aanschaf van hetzelfde mate-
rieel. Europese samenwerking mag niet misbruikt worden 
voor verdere afname van de defensie-uitgaven. Het centrale 
doel moet zijn de interoperabiliteit en standaardisatie te ver-
groten. Dat komt gezamenlijke operaties ten goede en het 
maakt diepere samenwerking mogelijk. De Belgisch-Neder-
landse maritieme samenwerking in Benesam verschaft ons de 
randvoorwaarden voor succes. Dit model leert dat hetzelfde 

materieel (fregatten en mijnenjagers) voorwaarde is voor in-
tegratie van opleidingen, training, onderhoud en logistiek.
Ook specialisatie moet niet op voorhand worden uitgesloten. 
Uiteraard ligt dit eerder voor de hand bij de enablers – trans-
port, bijtanken in de lucht, logistiek – en bij training en oplei-
dingen dan bij gevechtscapaciteiten. Nationale soevereiniteit 
voor de inzet van militairen blijft. Om die reden is instemming 
van een andere hoofdstad om capaciteiten te leveren eerder 
te verkrijgen wanneer het ondersteuning betreft zoals lucht-
transport.
De keuze voor behoud of instandhouding van militaire capa-
citeiten zal in toenemende mate bepaald worden door het 
delen van soevereiniteit. Dat is per definitie beter dan totaal 
verlies van soevereiniteit.
De Europese veiligheid laat geen andere keuze toe dan de 
Europese defensiesamenwerking te intensiveren. Nederland 
bevindt zich in een uitstekende uitgangspositie om een voor-
aanstaande rol te spelen. Het heeft goede ervaring met de-
fensie-integratie met buurlanden als België en Duitsland. Het 
neemt actief deel aan EDA en NAvO projecten. Om vele rede-
nen is Den Haag nog steeds een serieuze partner voor andere 
landen. Hier ligt een schone taak voor het kabinet rutte-II. <

Dick Zandee is oud-medewerker van het ministerie van Defensie en 

heeft gewerkt bij de NAVO en de Europese Unie. Thans is hij als onder-

zoeker verbonden aan het Instituut Clingendael.

lende productielijnen opzetten, er treedt vertraging op en de 
rekening loopt op. Natuurlijk bestaan voor de land- en mari-
neversies van de NH-90 helikopter uiteenlopende technische 
eisen. Niet begrijpelijk is dat er 16 verschillende landversies 
zijn. Een ander voorbeeld: zes Europese landen en een aantal 
daarbuiten gebruiken de Dingo, een personeelsvoertuig dat 
bescherming biedt tegen bermbommen (vergelijkbaar met de 
Bushmaster van de Koninklijke Landmacht). De Dingo wordt 
geproduceerd door Krauss-Maffei-Wegmann. Er zijn 21 con-
tracten afgesloten voor versies met verschillende bepantse-
ring, verschillende soorten glas en andere afwijkende onder-
delen. “Ik had het voertuig voor een fractie van de kosten 
kunnen verkopen wanneer de landen dezelfde behoefte-ei-
sen hadden gehad”, zo stelde de Chief Executive Officer van 
het Duitse bedrijf onlangs.
Europese materieelsamenwerking kan veel effectiever. Een 
belangrijk deel van de oplossing ligt bij de nationale behoef-
testellers. Daarnaast is industriële herstructurering nodig. Er 
zijn te veel verschillende bedrijven in Europa – zeker wat be-
treft land- en marinematerieel. 
De civiele luchtvaartsector heeft aangetoond dat Europa suc-
cesvol kan zijn door samensmelting van industrieën. Airbus is 
de concurrent van Boeing op de wereldmarkt. De samenvoe-
ging van EADS en British Aerospace (BAe) Systems had een 
volgende stap kunnen zijn. Het recente initiatief van beide 
bedrijven is helaas geblokkeerd door de grote Europese lan-
den uit angst voor verlies van invloed en controle. Nationale 
belangen hadden opnieuw de overhand, niet het Europese.
toch is verdere consolidatie van de defensie-industriesector 

in Europa onvermijdelijk. De afzetmarkt is te klein – natio-
naal en Europees, zeker voor het duurste materieel – om eco-
nomisch te overleven zonder vergaande overheidssteun. Deze 
neemt juist af door daling van defensiebudgetten. Bovendien 
is het onvermijdelijk dat de Europese Commissie de muren 
van het laatste bastion van economische protectie – de defen-
sie-industrie – gaat slechten. Niet meteen, maar geleidelijk. 
De richtlijn voor Defensiematerieelaanschaf – overigens door 
Nederland als een van de laatste EU-lidstaten omgezet in na-
tionale wetgeving – is een eerste stap op weg naar het doel 
op langere termijn: een vrije markt voor defensiegoederen, 
ongetwijfeld met een aantal uitzonderingen vanwege natio-
nale veiligheidsbelangen. De Defence Task Force van de Com-
missie komt volgend jaar met een beleidsdocument over de 
toekomst van de Europese defensie-industrie. Mikpunt is de 
Europese raad van december 2013 die ‘defensie’ op de agen-
da heeft staan. 

Tot slot
Betere Europese samenwerking – in clusters maar ook in EU- 
en NAvO-projecten – levert op termijn besparingen op, al-
thans wanneer de fouten uit het verleden vermeden worden. 
Maar besparingen moeten niet het doel zijn van multinatio-
nale samenwerking. Sterker nog, in vele gevallen gaat de kost 
voor de baat uit. Op korte termijn zijn vaak investeringen no-
dig, bijvoorbeeld voor aanpassing van infrastructuur voor ge-

Airbus: succesvolle Europese samenwerking. Hier de Airbus AM 400

Europese samenwerking mag niet misbruikt worden voor verdere afname

van de defensie-uitgaven
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De M-113’s van het Australische leger ondergaan ingrijpen-
de modificaties voor USD 780 miljoen. De 430 M-113 voer-
tuigen zullen in december dit jaar zijn afgeleverd. Een reeks 
beproevingen met technische, administratieve en contractu-
ele problemen ging aan de modificatie vooraf. Het systeem 
wordt als waardevol gezien in veel huidige dreigingomge-
vingen. vanaf 2020 tot 2030 zullen de voertuigen worden 
vervangen door voertuigen conform het project Land 400. 
De voertuigen uit dit project zullen rond 2025 inzetbaar zijn.

Bron: Janes Defence Weekly

Foto: Gemodificeerde Australische M-113, Australische Landmacht

Australië zal zijn M-113 bestand 
ingrijpend modificeren

De US Army is eind afgelopen jaar begonnen met de invoering 
van de Carl Gustav voor reguliere eenheden. tot dan toe werd 
de 84 mm terugstootloze vuurmond alleen gebruikt door het 
US Special Operations Command (SOCOM) onder de aandui-
ding MAAWS (Multi-Role Anti-Armor Anti-Personnel Weapon 
System). Aan de invoering ging een evaluatie van de inzet in 
Afghanistan vooraf. De Mk3 heeft een bereik van 700m tegen 
licht gepantserde voertuigen, muren of bunkers en 1000m
tegen zachte doelen, ook achter dekkingen waarbij het zgn.
air-burst vermogen wordt gebruikt. De Carl Gustav vervangt in 
zekere mate mortieren en is goedkoper dan artillerie en Javelin 
antitankraketten, aldus het Department of Defense.

Bron: US Army

Foto: US Army

De US Army schafte de Mk3 Carl 
Gustav aan voor zijn conventionele 
eenheden

Diehle Defence toonde begin dit jaar het samen met
Howaldtsewerke Deutsche Werft (HDW) ontwikkelde
Interactive Defence and Attack System for Submarines (IDAS). 
Deze IDAS raket wordt vanaf een onderzeeboot ingezet
tegen helikopters die onderzeebootbestrijding uitvoeren.
Heli’s hebben bij deze inzet een geringere snelheid en zijn 
dan  kwetsbaar voor IDAS. In een standaard torpedobuis
kunnen vier IDAS raketten worden geplaatst. Onderwater
kan dit wapen worden gelanceerd. De aandrijving en het 
overzetten van beeld en informatie via glaskabel hebben
een uitzonderlijk technisch niveau. De invoering op de Duit-
se onderzeeërs van de Klasse 212 is evenwel verschoven tot 
na 2014.

Bron: Wehrwirtschaft

Foto: Artist impression IDAS, Diehl-Defence

De Duitse IDAS werd getoond

Defensienieuws
Luitenant-kolonel b.d. C.H.C. Janssen

Airbus: succesvolle Europese samenwerking. Hier de Airbus AM 400
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De luchtmacht gaat er vanuit dat de opvolger van de F-16
zeker niet voor 2019 instroomt en de uitfasering van de F-16’s 
tot 2026 zal plaatsvinden. Daarom is er het project ‘langer 
doorvliegen en operationele zelfverdediging’ voor een be-
drag van 300 miljoen euro aangekondigd. Zo komt er een 
verbeterde radarstoorzender en een uitgebreid radarwaar-
schuwingssysteem. Daarnaast worden de F-16’s voorzien van 
een verbeterde Advanced Targeting Pod, een verbeterd uit-
werpsysteem voor storingsmiddelen, sleepdoelen en aange-
paste software. Bepaalde modificatie worden op alle 68 F-16’s 
toegepast en sommige modificaties komen in een zogenaam-
de B-kit en zijn niet vliegtuiggebonden. voor de B-kits, die 
dus worden geplaatst als een missie dat vereist, wordt uitge-
gaan van vijftien toestellen tegelijk voor een interventietaak. 
Als daarnaast een langdurige inzet van acht toestellen in een 
stabilisatieoperatie wordt vereist, is het niet mogelijk al deze 
toestellen van alle zelfbeschermingapparatuur te voorzien.

Bron: Onze Luchtmacht

Foto: towed Decoy System, raytheon

Defensie wil elf nieuwe CH-47F Chinook helikopters aan-
schaffen. Zo wordt de hele vloot gestandaardiseerd en de
levensduur verlengd tot 2045. Nieuwe aanschaf blijkt doel-
matiger en kosteneffectiever dan modificeren. De huidige elf 
Chinook’s zijn van het D type en toe aan een midlife update. 
Hoewel met nieuwe aanschaf initieel hogere kosten zijn
gemoeid dan met modificeren, hebben de nieuwe toestellen 
een langere levensduur, lagere onderhoudskosten en een
hogere inzetbaarheid.

Bron: Defensie Krant

Foto: Boeing CH-47F Chinook, Koninklijke Luchtmacht

Luchtmacht houdt zijn F-16’s 
vliegend

Luchtmacht standaardiseert zijn 
Chinookvloot

Een leger van Hulken?

Het kan in 2013 mogelijk worden ingevoerd: het exo-
skelett. voor militairen wordt de aanduiding HULC-Sy-
stem (Human Universal Load Carrier). twintig kilometer 
door zwaar terrein met extra bepakking is volgens Lock-
heed Martin geen probleem en lasten tot 90 kilo zouden 
geen moeite kosten. De infanterist van de toekomst wordt 
dus belastbaarder en sterker. Maar ook in de burgermaat-
schappij worden toepassingen voorzien voor mensen met 
multiple sclerose of wervel- en zenuwbeschadigingen. Het 
exoskelett is er overigens in verschillende varianten
in ontwikkeling.

Bron: Y-Das Magazin der Bundeswehr

Foto: Het HULC-System, USArmy
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Roemenië heeft belangstelling voor 
de Portugese en Nederlandse F-16’s

Als alles volgens plan verloopt, zal eind dit jaar de eerste 
Dolphin klasse Batch 2 onderzeeboot worden overgedragen 
aan de Israëlische marine. Begin dit jaar werd deze onder-
zeeboot te water gelaten bij de Duitse werf Howaldtsewerke 
Deutsche Werft (HDW). Deze boot van 2050 ton en bijna 69 
m lang is de grootste onderzeeboot die sinds de tweede We-
reldoorlog in Duitsland is gebouwd. Na verluid zullen in to-
taal drie van deze boten worden afgeleverd. Israel beschikt al 
over drie Dophin klasse Batch 1 onderzeeboten, welke voor 
2000 zijn afgeleverd.

Bron: Janes Defence Weekly

Foto: Dophin-klasse Batch 2 Israelische marine

Israëls eerste Dolphin klasse batch 2 
mogelijk eind dit jaar overgedragen 
aan de Israëlische marine

NORMANS, een gedigitaliseerd 
systeem voor de enkele soldaat

In nauwe samenwerking met het Noorse leger heeft
thales een geïntegreerd C4I concept ontwikkeld onder 
de benaming Norwegian Modular Arctic Network Soldier 
(NOrMANS). thales wordt als hoofdaannemer verantwoor-
delijk voor het afleveren van systemen aan Noorse soldaten 
gedurende de komende vijf jaar. Het 350 gram wegende 
NOrMANS systeem is zeer effectief. Het geeft navigatie-
ondersteuning, informatie over eigen eenheden, tekst-
berichten en doeloverdracht mogelijkheden. Het systeem
is ontworpen voor de niveaus peloton, groep en soldaat.

Bron: Thales

Foto: NOrMANS voor de Noorse soldaat, thales

roemenie heeft, net als Bulgarije overigens, belangstelling voor 
gebruikte F-16’s van Portugal en Nederland. Oriëntatie t.a.v. 
technische en financiële aspecten vindt plaats. De huidige MIG-
21 en Su-25K/UBK Frogfoot zijn aan het einde van hun tech-
nische levensduur. Men onderkent dat de F-16 en F-35 de eni-
ge juiste types zijn voor hun luchtmacht. voor beide landen zijn 
echter de financiën de bepalende factor.

Bron: Janes Defence Weekly

Foto: MIG-21 roemeense luchtmacht, rumaniamilitary.ro 
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Verenigingsnieuws

FEEST 100 JAAR KNVOL
vErSLAG vAN DE vIErING OP 26 SEPtEMBEr 2012

De oud reserve eerste-luitenant der Huzaren drs. t. J. Bouwers
regiovertegenwoordiger Oost.

De deelnemers beginnen met een lunch. De soep is heerlijk, 
de broodjes alleen belegd met kaas of ham – zoals het hoort. 
De mariniers zetten hun beste beentje voor om de inwendi-
ge mens van de 150 deelnemers aan het feest van de KNvOL in 
de ‘van Ghent’ kazerne in rotterdam te versterken. Bij binnen-
komst van het hoofdgebouw, in de steigers voor een grote on-
derhoudsbeurt, komt de geschiedenis van het Korps Mariniers 
de bezoeker tegemoet. rechts in de hal staat een witte buste 
van Johan de Witt, in 1665 oprichter van dit korps zeesoldaten 
voor Michiel Adriaansz. De ruyter. De mariniers werden voor 
het eerst ingezet in 1667 bij de tocht naar Chatham. De opera-
tie werd gepland door luitenant-admiraal Willem Joseph van 
Ghent. Links in de hal hangt aan de muur een tegeltableau van 
delfts blauw ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van het 
korps. Centraal in de hal een vitrine met daarin een groot boek 
waarin met sierletters de namen van de mariniers staan ge-
schreven die de Militaire Willemsorde hebben gekregen.

De bijeenkomst is in de ‘Johan de Wittzaal’, de hele middag is 
dat de plek voor de feestgangers. De voorzitter, lgen b.d. Peter 
Striek, spreekt een kort welkomstwoord en brengt zijn zorgen 
over mogelijke nieuwe bezuinigingen op Defensie onder woor-
den (zie elders in dit nummer). 
De heer dr. drs. Allard Wagemaker, lkol der mariniers, krijgt het 
woord. Hij houdt een lezing over ‘De actualiteit van de oprich-
tingsdoelstellingen van de vereniging’, een wetenschappelijke 

analyse van de situatie rond 1912 en een vergelijking met het 
heden.
‘De KNvOL in honderd plaatjes’ is het volgende onderdeel dat 
de feestgangers voorgeschoteld krijgen. Peter Klop, bestuurslid 
en de facto secretaris, is de verteller. Met behulp van foto’s van 
de afgelopen honderd jaar schetst hij de activiteiten van de
Koninklijke vereniging. Ik tel er tien, ik zal ze niet alle noemen.
In 1921 sticht de KNvOL samen met ‘Onze vloot’ een stand-
beeld ter herinnering aan de gevallenen in de Eerste Wereld-
oorlog. Dat staat aan de boulevard in Scheveningen. Op het 
beeld rechts een marinier en links een soldaat. De marinier kijkt 
naar zee, de soldaat naar land. Een projectontwikkelaar wil 
bouwen in het gebied, en het monument aan de andere kant 
van de trap plaatsen. ‘Dan kijkt de soldaat naar zee en de mari-
nier naar land’.
Sinds 1935 heeft Ons Leger de ‘Prins Maurits Medaille’ ingesteld 
voor personen of organisaties die zich verdienstelijk hebben ge-
maakt voor de krijgsmacht. Wijlen generaal. Snijders was de 
eerste die het ereteken in ontvangst mocht nemen.
Namens de KNvOL is aan de Universiteit van Utrecht een bij-
zondere leerstoel ingesteld voor de militaire geschiedenis van 
Nederland sinds 1870.
De vereniging geeft het tweemaandelijks defensiemagazine 
ARMEX uit.
De regiovertegenwoordigers organiseren elk jaar een excursie. 
De laatste was begin september naar rheinmetall in Ede, geor-
ganiseerd door de regiovertegenwoordiger Oost (dat ben ik).
ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan heeft kol. J.P. Laro 
een mars ‘Ons Leger’ gecomponeerd. Die is op cd gezet, samen 
met de Huzarenmars, de Grenadiersmars, de Artilleriemars, en 
de veteranenmars, en wordt aan iedereen in de zaal bij vertrek 
uitgereikt.
voordat de bar open gaat, doet Peter Klop nog enkele huishou-
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delijke mededelingen. Het programma in de Ahoy hal is zonder 
pauze en duurt tweeënhalf uur. ‘Er is overwogen incontinen-
tiemateriaal uit te reiken, maar de kosten ervan zijn te hoog’. 
Maak dus eerst even een sanitaire stop.
vanaf vijf uur staat er een Indonesische rijsttafel ( Peter Klop 
wil het woord blauwe hap niet horen) gereed. Maar eerst is er 
het aperitief, ofwel de bar is open. velen verdrijven hun ver-
koudheid met een dosis alcohol, anderen halen een frisse neus, 
en een enkeling doet een poging het nicotinegehalte in zijn of 
haar lichaam op peil te houden. tijd om herinneringen op te 
halen en een praatje met deze en gene te maken. Ik raak op-
eens verzeild in een discussie over het wel of niet winnen van 
schaliegas onder het Gooi. volgens schema wordt de maaltijd 
op tafel gezet. Hoewel de tafels in de zaal onordelijk staan op-
gesteld, verloopt het halen van een schotel van de Indonesische 
rijsttafel zonder problemen. De kok verschijnt ten tonele en kan 
constateren dat wat hij bereidt de deelnemers zich goed laten 
smaken. Op de appelplaats wordt geëxerceerd. Het ene na het 
andere peloton marcheert op en af.

De bussen komen op tijd. De chauffeur wil zijn passagiers wat 
van de stad laten zien. Daarom rijdt hij via de Erasmusbrug. Er 
valt net een zware regenbui. Op de brug valt de laatste druppel 
van de plensbui. Op de Dordtselaan staat de bus geruime tijd 
stil. In de Ahoy hal zitten de feestgangers van de KNvOL op de 
hoofdtribune. Precies acht uur begint de show van 11 orkesten, 
in totaal 700 muzikanten, en tweemaal een optreden van 100 
leden van twee gymnastiekverenigingen.
De massale olympische openingsact is prachtig. Een gezamen-
lijk optreden van de Koninklijke Militaire Kapel, de Mariniers-
kapel, en de Luchtmachtkapel begeleidt een presentatie van rit-
mische gymnastiek met rhönrader, grote dubbele hoepels, een 
lintenact, terwijl de landenvlaggen worden binnengedragen en 
de olympische vlam wordt ontstoken. De orkesten laten prach-
tige muziek horen.
Bijzonder vind ik ook het optreden van het Jachthoorn- en 
trompetterkorps Gemert aangevuld met leden van drie ande-
re orkesten uit Deurne, Oisterwijk en Amsterdam. Dit gelegen-
heidsorkest laat een bijzonder heldere klank horen.
Het Nationaal Politieorkest verrast de toeschouwers met het 
voorrijden van de dirigent in een grijze muis, een Porsche uit
de vijftiger jaren.
tot slot is er de finale, een gezamenlijk optreden van alle orkes-
ten en van alle gymnasten. Prachtig. van deze avond heb ik ge-
noten. 

Hij was dit jaar precies zestig jaar lid van onze vereniging. 

In 1957 volgde hij zijn vader op in het hoofdbestuur en hij 

zou 23 jaar in functie blijven. Samen met Loek Broeksma 

vestigde hij de regiostructuur voor de vereniging.

Hij heeft zelf jaren lang de functie vervuld van de

regiovertegenwoordiger Oost.

Hij wist in die periode altijd weer interessante lezingen

uit te zoeken en steeds wisselende objecten te vinden voor 

een excursie. Als er geen militair object te bezoeken was, 

regelde hij een andere locatie. Zo bezochten wij met hem 

de Politieacademie in Apeldoorn, de diverse oorlogs-

musea in de omgeving van Arnhem en het paleis Het Loo. 

Zijn benoeming tot erelid van de vereniging was een

bekroning van vele actieve jaren en hij was op deze

benoeming zeer trots. 

In een drukbezochte plechtigheid hebben wij afscheid van 

hem genomen en er zijn namens de vereniging als laatste 

groet bloemen bij de baar geplaatst.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen 

sterkte toe bij het moeten wennen aan de lege plaats die 

hij ongetwijfeld bij hen achterlaat.

Dat hij ruste in vrede.

Ing. Jan th. E. SCHUt

In memoriam

In zijn woonplaats Arnhem

is op 86-jarige leeftijd na een kort ziekbed

overleden ons erelid, oud lid van het hoofdbestuur

en oud regiovertegenwoordiger Oost:

Foto: drs. T. J. Bouwers
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