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Victory smiles upon those who anticipate the changes in the character of war,
not upon those who wait to adapt themselves after the changes occur’.
Giulio Douhet, 1921

‘The study of history will tell you why you and your adversary are where you are now:
it will establish in broad political terms the context
in which both of you will take the decisions that lead you into the future’.
Rupert Smith, 2007

‘Het duurt altijd langer dan je denkt,
ook als je denkt het zal wel langer duren dan ik denk
dan duurt het toch nog langer dan je denkt’.
Judith Herzberg, 1992
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Hoofdstuk 1

1. Inleiding
‘There are over two thousand years of experience to tell us that
the only thing harder than getting a new idea into the military mind is to get an old one out’
B.H. Liddell Hart, Thoughts on war 1

J.W. Honig over de Defensienota 1991, in: Defense Policy in the North Atlantic Alliance: The Case of the Netherlands 2

‘Het wennen aan de nieuwe veiligheidssituatie is voor veel militairen een moeilijk proces geweest. Die
boodschap van de Defensienota is minstens even belangrijk als de kille vertaling in reducties van middelen
en mensen, in structuren en ijzerwerk. Maar het is wel een feit. We hebben te lang geleefd met een vast
scenario’.3

Hij omschreef zichzelf als ‘een kind van de Koude Oorlog’. Zijn hele militaire carrière had
in het teken gestaan van het conflict tussen kapitalistische en merendeels democratische
landen onder de hoede van de Verenigde Staten en communistische landen onder leiding
van de Sovjet-Unie. Veertig jaar lang domineerde de tegenstelling tussen deze twee groepen
staten de internationale veiligheidssituatie. Door de ideologische lading van de Koude
Oorlog had het conflict een absoluut karakter. De twee kampen beschouwden elkaar als een
existentiële bedreiging met als resultaat een historisch gezien ongekende wapenwedloop.
Het fundamentele wantrouwen in elkaars handelen en veelvuldig gebruik van stereotypen
maakte het conflict ogenschijnlijk onoplosbaar. Het kwam echter nooit tot een oorlog. Het
bezit van nucleaire wapens maakte dat zo gevaarlijk, dat beide partijen zoveel mogelijk
probeerden een rechtstreeks militair confrontatie te vermijden. Zo ontstond een conflict
1

B.H. Liddell-Hart, Thoughts on war, (Staplehurst: Spellmount, 1999), 115

2

J.W. Honig, Defense policy in the North Atlantic alliance: The case of the Netherlands, (Westport: Praeger Publishers, 1993), 225

3

W. Joustra, “De strijdmacht heeft te lang geleefd met een vast scenario”, De Volkskrant, 9 maart 1991
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Generaal P.J. Graaff, de Chef Defensiestaf (CDS) van december 1988 tot mei 1992, zei kort na
het verschijnen van de Defensienota 1991:

Breuklijn 1989

The Defense Minister, Government, and Parliament had committed themselves to a plan that would safeguard
their [the navy, army and air force] traditional tasks and force structure and even add new missions. The new
departmental structure and finance method seemed set to give them an independence unequalled since the 1950s. True,
the financial feasibility of their plans remained uncertain. Pressure for more saving could create serious problems.
However, in that case, they could opt for the same strategy adopted in the 1960s: Postpone modernization and wait for
financially more propitious times. In the meantime, they had achieved a stunning victory’.
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dat zichzelf in stand hield, waarin oorlog onwaarschijnlijk was, maar vrede onmogelijk, ‘paix
impossible, guerre improbable’.4
Niet alleen het absolute karakter van het conflict leidde ertoe dat de Koude Oorlog het hele
Nederlandse defensiebeleid domineerde, ook de lange duur van het conflict droeg daaraan
bij. Dat gold voor Nederland niet minder dan voor de gehele internationale gemeenschap.
Na 1945 was aanvankelijk het grootste deel van de Nederlandse krijgsmacht verwikkeld in de
dekolonisatieoorlog tegen de republiek Indonesië. Het keerpunt was het uitbreken van de
Koreaoorlog in de zomer van 1950. Vanaf dat moment beschouwde de politieke en militaire
leiding, gesteund door een meerderheid van de Nederlandse bevolking de Sovjet-Unie als
een existentiële bedreiging. De Tweede Wereldoorlog had duidelijk gemaakt dat een klein
land als Nederland zich alleen kon verdedigen tegen buitenlandse agressie als het zich
aansloot bij een militair bondgenootschap. Gezien de gepercipieerde dreiging van de SovjetUnie en het bezit van atoomwapens was het minstens zo belangrijk dat de Verenigde Staten
daar onderdeel van uitmaakten. Nederland was om die reden een van de grondleggers van
de in 1949 opgerichte Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). De Verenigde Staten
steunden de bondgenootschappelijke samenwerking in West-Europa niet alleen politiek,
financieel en materieel, maar speelden daarin tevens een leidende rol. De noodzaak van een
geloofwaardige bondgenootschappelijke verdediging en het zeker stellen van de Amerikaanse
steun rechtvaardigden in Nederlandse ogen de opbouw van een omvangrijke krijgsmacht
samengesteld uit drie krijgsmachtdelen, de Koninklijke Marine (KM), Koninklijke Landmacht
(KL) en Koninklijke Luchtmacht (KLu), elk met een eigen volwaardige rol in de NAVO.5 Voor
een meerderheid van de Nederlandse bevolking was de urgentie hoog genoeg om de daarvoor
benodigde relatief hoge financiële lasten te dragen. Deze uitgangspunten vormden tot 1989
de hoekstenen van het Nederlandse veiligheidsbeleid. Door de continuïteit en stabiliteit van
het conflict raakten het hoe en waarom van de Koude Oorlog steeds meer op de achtergrond.
De brede maatschappelijke consensus over de uitgangspunten van defensiebeleid groeide uit
tot een haast vanzelfsprekend beleidsparadigma, een referentiekader voor het denken over
de internationale veiligheidssituatie en het daarvan afgeleide Nederlandse defensiebeleid.
Terwijl voor veel Nederlanders in de loop van de tijd de daadwerkelijke angst voor een
communistische aanval naar de achtergrond verdween, bleef voor de krijgsmacht de militaire
dreiging van het Warschaupact, de communistische tegenhanger van de NAVO, concreet.
De krijgsmacht ontleende tijdens de Koude Oorlog in feite haar bestaansrecht aan deze
dreiging. Eind jaren tachtig was dan ook vrijwel de gehele organisatie ingesteld op het OostWest conflict, zodat dat grotendeels bepaalde hoe, waar, met wie en met welke middelen
de krijgsmacht opereerde. Voor de militairen die eind jaren tachtig in dienst waren, was
4

Omschrijving van de Koude Oorlog door de Franse socioloog en politieke denker R. Aron, geciteerd door P.M.E. Volten
in P.M.E. Volten, “Gorbatsjovs jaren en ‘de overwinning van het Westen’” in: Confrontatie en ontspanning: Maatschappij
en krijgsmacht in de Koude Oorlog, 1966-1989, Jan Hoffenaar, et al. (red.), (Den Haag: Sdu Uitgevers, 2004), 259; Voor een
uitgebreide en heldere uiteenzetting over de principes achter de Koude Oorlog zie: J. Hoffenaar, “Logica van de Koude
Oorlog,” Militaire Spectator, 182, nr. 2 (2013)

5

De Koninklijke Marechaussee (KMAR) was in deze periode nog geen zelfstandig krijgsmachtdeel en blijft daarom in dit
onderzoek buiten beschouwing.

W. Joustra, “De strijdmacht heeft te lang geleefd met een vast scenario.”

7

B. Schoenmaker, Vredesoperaties en de terugkeer van de oorlog, (Leiden: Universiteit Leiden, 2012), 6

8

J.C.H. Blom, “Maatschappij en krijgsmacht rond 1960 : Een nabeschouwing” in: In de schaduw van de Muur : Maatschappij en
krijgsmacht rond 1960, B. Schoenmaker en J.A.M.M. Janssen (red.), (Den Haag: Sdu Uitgevers, 1997), 256-258
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de Koude Oorlog de dominante factor in hun carrière geweest. Het is dan ook niet vreemd
dat Graaff de veranderingen in de periode 1989-1993 aanduidde als een ware cultuurschok.6
Evenmin als veel anderen had hij het einde van de Koude Oorlog zien aankomen.
De veranderingen begonnen halverwege de jaren tachtig. De leider van de Sovjet-Unie
secretaris-generaal van de Communistische Partij M.S. Gorbatsjov zocht vanwege de grote
economische problemen in zijn land toenadering tot het Westen. Hij was bereid daarvoor
vergaande, tot dan toe ongekende concessies te doen. Vrijwel niemand onderkende dat
deze ontwikkelingen een voorteken waren van het naderende einde van de Koude Oorlog.
De aanzet daartoe kwam volledig onverwachts en onbedoeld toen op 9 november 1989
de Oost-Duitse regering als gevolg van miscommunicatie de Berlijnse Muur voor haar
bevolking opende. Deze gebeurtenis luidde het einde in van de alleenheerschappij van
de communistische regimes in Oost-Europa en dat gebeurde relatief vreedzaam en in een
ongekend snel tempo. Amper een jaar na de val van de Muur waren de meeste communistische
regeringen afgetreden en was Duitsland herenigd. Op 1 juli 1991 volgde de ontbinding van het
Warschaupact. Toen op 26 december 1991 ook de Sovjet-Unie uiteenviel was de Koude Oorlog
definitief ten einde.
De Nederlandse regering reageerde snel op deze ontwikkelingen. Minder dan anderhalf
jaar na de val van de Muur verscheen de Defensienota 1991, twee jaar later gevolgd door de
Prioriteitennota. Deze twee nota’s waren de eerste aanpassingen van het Nederlandse
defensiebeleid naar aanleiding van de gebeurtenissen in Oost-Europa. Het was uniek
dat een minister van Defensie in één regeerperiode twee defensienota’s uitbracht. De
verantwoordelijke minister van Defensie A.L. ter Beek (PvdA) was dat aanvankelijk ook niet
van plan en hij had het graag bij één nota gelaten, maar door het tempo en het fundamentele
karakter van de veranderingen bleek een tweede nota onvermijdelijk.
De meest fundamentele verandering voor de krijgsmacht was de sterk afgenomen militaire
dreiging. Landsverdediging leek niet langer noodzakelijk en daarmee verviel het traditionele
bestaansrecht van de Nederlandse krijgsmacht.7 Voor de krijgsmacht had dat drie ingrijpende
gevolgen. Allereerst vond een meerderheid van het parlement het verantwoord minder geld
aan Defensie te besteden. De vier decennia met een hoog en in reële termen gelijkblijvend
defensiebudget waren voorbij.8 Defensie leverde in het kader van de twee defensienota’s bijna
twintig procent van haar budget in. De tweede consequentie was dat het kabinet besloot
dat de Nederlandse krijgsmacht een actieve bijdrage ging leveren aan het handhaven van de
internationale rechtsorde. In de wereldwijde optimistische stemming van deze jaren was de
verwachting dat een eensgezinde internationale gemeenschap toekomstige conflicten zou
kunnen voorkomen en lopende conflicten zou kunnen beëindigen middels crisisbeheersing
en vredesoperaties. Een bijzondere rol zou hierbij zijn weggelegd voor de Verenigde Naties.
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Den Haag omarmde deze gedachten eveneens. Voor de Nederlandse krijgsmacht bood
dit een welkom alternatief voor de landsverdedigingstaak. De derde verandering was het
besluit de opkomstplicht op te schorten. Door het wegvallen van de dreiging verdween
de maatschappelijke steun voor het dragen van de dienstplichtlast. Daarnaast bleek de
nieuwe hoofdtaak van de krijgsmacht beperkt uitvoerbaar met dienstplichtigen, omdat een
meerderheid van het parlement dienstplichtigen alleen op basis van vrijwilligheid wilde
inzetten voor militaire operaties buiten het NAVO-verdragsgebied.9 Voor Ter Beek was vooral
dat laatste de doorslaggevende reden na meer dan honderdtachtig jaar de opkomstplicht
voor de dienstplicht op te schorten. Vooral voor de landmacht was dat een ingrijpend besluit.
Een groot deel van het personeel was dienstplichtig en de organisatie had zich daar bijna
volledig op ingesteld.10
Het besluit actief deel te gaan nemen aan crisisbeheersingsoperaties had twee
verstrekkende operationele consequenties. Ten eerste is de krijgsmacht sinds de val van de
Muur vrijwel voortdurend ingezet. Dat was een groot contrast met de Koude Oorlog toen
de krijgsmacht zich voorbereidde op de confrontatie met het Warschaupact, maar slechts
sporadisch daadwerkelijk in actie hoefde te komen. De crisisbeheersingsoperaties waar
de krijgsmacht tijdens de Koude Oorlog aan deelnam waren veelal kleinschalig, hadden
een ad-hoc karakter en waren altijd ondergeschikt aan de Nederlandse bijdrage aan de
bondgenootschappelijke verdediging. Alleen tijdens de oorlog in Korea, het conflict met
Indonesië om Nieuw-Guinea en de VN-operatie UNIFIL in Libanon raakte de krijgsmacht in
meer of mindere mate betrokken bij gevechtshandelingen.
De tweede operationele consequentie was dat crisisbeheersing en meer nog vredesoperaties
een wezenlijk andere manier van optreden vergden dan het verdedigen van West-Europa
tegen een massale aanval van het Warschaupact. In plaats van grote samengestelde eenheden
als eskaders, legerkorpsen en air wings, vroegen crisisbeheersingsoperaties om kleinere en
lichter bewapende eenheden. Ook het doel was anders. In plaats van de tegenstander te
verslaan, dienden de militairen beperkte en niet altijd even heldere politieke opdrachten
te vervullen, zoals het toezien op de naleving van een broos vredesakkoord. In plaats van
zo goed mogelijk gebruik te maken van militaire grondbeginselen als geheimhouding,
vuurkracht, mobiliteit en verrassing, dienden militairen tijdens crisisbeheersingsoperaties
het gebruik van geweld zoveel mogelijk te beperken, waren ze lichter bewapend en moesten
ze zich duidelijk herkenbaar tussen de strijdende partijen en de lokale bevolking begeven.
Daarnaast dienden militairen meer dan voorheen intensief samen te werken met lokale
partijen en civiele organisaties, elk met hun eigen belangen en manieren van werken.

9

C. Klep en R.J.A. van Gils, Van Korea tot Kabul, de Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945, (Den Haag: Sdu
Uitgevers, 2005), 98-99

10 De bevelhebber van de landmacht luitenant-generaal H.A. Couzy (1992-1996) omschreef zijn krijgsmachtdeel aan het
einde van de Koude Oorlog als een grote opleidingsfabriek voor steeds weer nieuwe lichtingen dienstplichtigen. H.A.
Couzy, Mijn jaren als bevelhebber, (Amsterdam: L.J. Veen, 1996), 67

Politici en de samenleving gunden de krijgsmacht die rust niet, daarvoor waren de
veranderingen op veiligheidsgebied te ingrijpend. Tegelijkertijd waren de meeste van de
hiervoor geschetste ontwikkelingen voor de militaire en politieke leiding eind 1989 niet
te overzien. Toch was het aan hen een nieuwe koers uit te zetten. De Defensienota 1991 en
de Prioriteitennota van 1993 waren de uitkomst van deze eerste fase van de heroriëntatie.
Achteraf gezien legden de erfenis van de krijgsmacht uit de Koude Oorlog – het startpunt
van de heroriëntatie – en de opbrengst van de twee nota’s gezamenlijk de basis voor de
krijgsmacht van nu. Hoe de politieke, militaire en ambtelijke leiding zich onder deze
crisisomstandigheden hebben gedragen is het onderwerp van dit boek.
11

R. Smith, The utility of force : The art of war in the modern world, (New York: Alfred A. Knopf, 2007), 19-20; H. Strachan,
“The lost meaning of strategy,” Survival, 47, nr. 3 (2005), 18; De landmachttop was zich bewust van deze verandering.
Koninklijke Landmacht, Notitie op weg naar 1998, November 1993, Archief Reitsma (AR)

12 B. Bommels, “Er is een vals gevoel van veiligheid”, Elsevier, 27 juli 1992
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‘een vals gevoel van veiligheid (…) Je kunt wel zeggen, we hebben op dit ogenblik geen tanks meer nodig,
maar de situatie kan snel veranderen’.12
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Dat alles vond ook nog eens plaats onder het nauwlettend oog van de media, die tijdens
crisisbeheersingsoperaties veel meer speelruimte hadden mee te kijken dan in oorlogstijd.11
Voor de krijgsmacht had de goede afloop van de Koude Oorlog derhalve een dubbelzinnige
betekenis. Enerzijds kwam een einde aan een potentieel zeer gevaarlijk conflict, anderzijds
verloor de krijgsmacht in korte tijd de vertrouwde politieke-militaire zekerheden die de
Koude Oorlog decennialang had geboden. Er brak een periode aan die werd gedomineerd
door fundamentele onzekerheden, veranderingen, bezuinigingen én daadwerkelijke
militaire inzet. Het was onder deze omstandigheden dat de politiek-militaire leiding zich
moest oriënteren op de toekomst van de krijgsmacht. Dit bood kansen, maar de militaire
leiding had vooral veel te verliezen. Voor het eerst in de geschiedenis was de koppeling tussen
de taak van de krijgsmacht en de verdediging van het nationale grondgebied verdwenen.
Hierdoor stond het bestaansrecht van de in de Koude Oorlog opgebouwde krijgsmacht
op het spel. Deze situatie lokte reacties uit van institutioneel zelfbehoud. Zo konden het
veiligstellen van toekomstige budgetten, het vastleggen van investeringen, prestigeoverwegingen en het behouden van carrièreperspectieven uitgroeien tot op zichzelf staande
doelstellingen. Dergelijke motieven speelden mogelijk ook een rol bij het aangaan van
bepaalde operationele verplichtingen, zoals de deelname aan crisisbeheersingsoperaties.
Ook gaf het gevecht om het slinkende budget een krachtige impuls aan de rivaliteit tussen
de krijgsmachtdelen en aan de spanningen tussen de politieke en de militaire leiding. Was
het bijvoorbeeld niet verstandiger de ontwikkelingen in Oost-Europa af te wachten? Veel
militairen vonden dat het kabinet en de Tweede Kamer veel te hard van stapel liepen. Zo
waarschuwden in 1992 de tweelingbroers luitenant-generaal W.C. Louwerse en generaalmajoor B. Louwerse – respectievelijk bevelhebber van de luchtmacht en plaatsvervangend
directeur-generaal personeel van de landmacht – voor:
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Ter Beek vond later dat hij er met de twee nota’s in was geslaagd de grootste herstructurering
van de krijgsmacht sinds de Tweede Wereldoorlog door te voeren.13 Hij inde het vredesdividend
en verlegde de focus van de krijgsmacht van landsverdediging naar crisisbeheersing en
vredesoperaties. Om dat mogelijk te maken kreeg de krijgsmacht de beschikking over
nieuwe middelen, zoals een luchtmobiele brigade met helikopters en maakte de minister
een einde aan de opkomstplicht. Defensie kon deze investeringen betalen en tegelijkertijd
bezuinigen door afscheid te nemen van meer dan vijfentwintigduizend militairen en burgers
en een flink deel van het materieel, waaronder tien fregatten, zeshonderd tanks en zeventig
jachtvliegtuigen.
Politicoloog R. de Wijk – als beleidsadviseur van de CDS nauw betrokken bij de
totstandkoming van beide nota’s – constateerde tien jaar na het verschijnen de Prioriteitennota
dat door de vergaande besluiten, zoals het opschorten van de dienstplicht en de nadruk op
crisisbeheersing en vredesoperaties, dit de belangrijkste defensienota was van alle nota’s
die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog waren verschenen. Met de Prioriteitennota
legde Defensie het fundament voor het defensiebeleid na de Koude Oorlog.14 Historicus
C. Klep kwam in 2003 tot een vergelijkbare conclusie. Hij constateerde dat na 1993 meer
bezuinigingen, reorganisaties en aanpassingen van het defensiebeleid volgden, maar de
uitgangspunten van het defensiebeleid zoals die waren vastgelegd in de periode 1989-1993
bleven ongewijzigd.15 Politicoloog A.R. Korteweg duidde in 2014 de periode 1989-1993 aan
als:
‘the pivotal period in which the foundation for transformation was laid. Dutch transformation can thereby
be understood as the fundamental repositioning of the military from an organization directed at static
defense to a broad expeditionary organization’.16

Anderen waren minder onder de indruk van de twee nota’s. Veel critici vonden dat van een
breuk in het defensiebeleid helemaal geen sprake was. Ondanks de veranderde internationale
veiligheidssituatie beschikte Nederland nog steeds over vrijwel dezelfde krijgsmacht als
tijdens de Koude Oorlog. De marine behield haar complete eskader, de landmacht bleef ook
na het opschorten van de opkomstplicht beschikken over een legerkorps en de luchtmacht
beschikte nog steeds over een aanzienlijke hoeveelheid moderne jachtvliegtuigen en
geleidewapens. De krijgsmacht was dan wel kleiner geworden, maar van een wezenlijke
13

W. Nieuwenhuis, “Ter Beek in de wolken met reacties Tweede Kamer”, NRC Handelsblad, 21 mei 1993

14 R. de Wijk, “Defensiebeleid in relatie tot veiligheidsbeleid” in: Krijgsmacht: Studies over de organisatie en het optreden, E.R.
Muller, et al. (red.), (Alphen aan den Rijn: Kluwer, 2004), 156
15 C. Klep, “Epiloog: Heroriëntatie in de jaren negentig” in: Met man en macht : De militaire geschiedenis van Nederland, 1550-2000,
J.R. Bruijn en C.B. Wels (red.), (Amsterdam: Balans, 2003), 426
16 R. Korteweg, The superpower, the bridge-builder and the hesitant ally: How defense transformation divided NATO (1991-2008),
(Leiden: Leiden University Press, 2011), 218

19 J. Hoffenaar, “Hoofdtaken en ambitieniveau” in: Verkenningen: Vertreksituatie : Houvast voor de krijgsmacht van de toekomst,
Ministerie van Defensie (red.), (Den Haag: Ministerie van Defensie, 2010), 225 en 248-249; zie ook J. Hoffenaar, “Kans of
verplichting, Nederlands complete krijgsmacht in de Koude Oorlog” in: 50 jaar NAVO en Nederland, G.J. Folmer en N.T.J.
Hoekstra (red.), (Den Haag: Atlantische Commissie, 1999)
20 In 1989 was het deel van het Bruto Binnenlands Product (BBP) dat Nederland uitgeeft aan Defensie 2,7%. In 2016 was
dat gedaald tot 1,2%. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), “Data for all countries from 1988–2016
as a share of gdp”, SIPRI, geraadpleegd op https://sipri.org/sites/default/files/Milex-share-of-GDP.pdf. Zie voor de
ontwikkeling van het defensiebudget ook: Handelingen der Staten-Generaal, 2016-2017, Tweede Kamer, 34550 X, nr.
14, Vaststelling begroting Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017, Verslag houdende een lijst van vragen en
antwoorden; Ministerie van Defensie, Kerngegevens Defensie, (Den Haag: Ministerie van Defensie, 2014), 26
21

De tanks zijn niet helemaal verdwenen. De landmacht least achttien tanks en heeft deze eenheid ondergebracht in een
Duits tankbataljon, dat onderdeel is van de Eerste Duitse Pantserdivisie. De landmacht kan met deze constructie toch de
kennis van het optreden met en tegen tanks behouden en samen met Duitsland volgens de tactiek der verbonden wapens
blijven optreden.

22 Handelingen der Staten-Generaal, 2006-2007, “Het defensiebeleid op hoofdlijnen”, brief van de minister en staatssecretaris
van Defensie, 2 juli 2007, HTK 2006-2007, 30 800 X, no. 109; Handelingen der Staten-Generaal, 2007-2008, “Wereldwijd
dienstbaar”, brief van de minister en staatssecretaris van Defensie aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten
Generaal, 18 september 2007, 31 200 X, no. 3, pagina 3.
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17 J.W. Honig, Defense policy in the North Atlantic alliance: The case of the Netherlands, 225
18 P.M.E. Volten, “Defense reform in the Netherlands” in: Post-Cold War defense reform: Lessons learned in Europe and the United
States, I. Gyarmati en T. Winkler (red.), (Washington: Potomac Books Incorporated, 2002), 412-415
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vernieuwing was geen sprake. Historicus J.W. Honig beoordeelde de Defensienota 1991
als een ‘stunning victory’ voor de krijgsmachtdelen. Ze waren erin geslaagd wezenlijke
vernieuwing te voorkomen en hadden net als in de Koude Oorlog het defensiebeleid naar
hun hand weten te zetten.17
Volgens politicoloog P.M.E. Volten bracht de ‘half hearted approach to defense reform’ het
voortbestaan van een robuuste krijgsmacht op termijn zelfs in gevaar. Door het gebrek
aan prioriteiten dreigde een scheve verhouding te ontstaan tussen de capaciteiten van de
krijgsmacht, de beschikbare financiële middelen en de politieke wensen. De krijgsmacht
wilde en kon nog steeds zelfstandig opereren op het hoogste geweldsniveau, terwijl dat in de
praktijk niet gebeurde en de politiek dat ook niet wenste.18 Twee decennia na het verschijnen
van de nota’s wees historicus J. Hoffenaar de voortdurende spanning tussen de ambities van
de krijgsmachtdelen en de beschikbare middelen aan als de continuïteit in het Nederlandse
defensiebeleid in de twintigste eeuw. De Defensienota 1991 en de Prioriteitennota brachten
daar volgens hem geen verandering in. Ook hij verwachtte dat als Defensie haar ambities
niet bijstelde, ze steeds meer moeite zou ondervinden nieuwe bezuinigingen en financiële
tegenvallers te incasseren.19
Anno 2018 kunnen we vaststellen dat ze gelijk hebben gekregen. Nederland heeft een
krijgsmacht die niet past bij het beschikbare budget.20 De omvang van de krijgsmacht is
sterk gereduceerd, het voortzettingsvermogen is beperkt en de inzetbaarheid is laag. Door
de bezuinigingen heeft de krijgsmacht afscheid moeten nemen van onder andere haar
maritieme patrouillevliegtuigen en tanks.21 Daarnaast is er te weinig geld voor investeringen
en exploitatie. Defensie was in een aantal gevallen zelfs gedwongen materieel te verkopen
om de voorraden munitie, brandstof en reserveonderdelen aan kunnen vullen.22 Historicus
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H. Amersfoort concludeerde dan ook dat de krijgsmacht aan kannibalisme leed.23 Aan veel
van deze besluiten lagen geen militaire overwegingen ten grondslag, maar hoofdzakelijk
financiële. Dit tot frustratie van sommige militairen, die zich zelfs publiekelijk begonnen
af te vragen of de visie achter het defensiebeleid alleen het beschikbare geld was.24 De
commandant der strijdkrachten generaal T. Middendorp (KL) luidde in 2015 de noodklok.
Volgens hem was de krijgsmacht in de jaren daarvoor zo uitgekleed, dat ze op ‘het randje’
balanceerde.25 Een jaar later ging de minister van Defensie J.A. Hennis-Plasschaert nog een
stap verder. In een brief aan de Tweede Kamer schreef ze dat Defensie niet meer kon voldoen
aan haar eerste hoofdtaak: de verdediging van het eigen en bondgenootschappelijke
grondgebied.26 Inmiddels krijgt Defensie er weer geld bij. Het derde kabinet Rutte verhoogt
het defensiebudget in de komende jaren structureel met 1,5 miljard euro. In de eind maart 2018
verschenen Defensienota 2018 besteedt Defensie het extra geld vrijwel volledig aan het herstel
van de inzetbaarheid, het aanvullen van voorraden, het oplossen van de personeelstekorten
en het vervangen van verouderd materieel. Echte keuzes heeft de minister van de Defensie
A.T.B. Bijleveld-Schouten nog niet gemaakt. Wel kondigde ze aan in 2020 de plannen te zullen
herijken aan de hand van ‘de langere lijnen naar de toekomst die nodig zijn voor een stabiele
financiering en versterking van de krijgsmacht’.27
De hierboven geschetste ontwikkelingen maken duidelijk dat Defensie daar tot nu toe
niet in slaagde. Er lijkt overeenstemming te zijn dat de politieke en militaire leiding met
de Defensienota 1991 en de Prioriteitennota de basis legden voor het huidige defensiebeleid. De
meningen verschillen echter of de twee nota’s ook hebben geresulteerd in een wezenlijke
verandering van het defensiebeleid en wie daar verantwoordelijk voor was. Volgens critici
zijn de problemen waar de krijgsmacht nu mee kampt vooral te wijten aan de hoge ambities
van de krijgsmachtdelen en de wens alles zoveel mogelijk bij het oude te laten. Als deze kritiek
terecht is, dan is de grootste verandering van de internationale veiligheidssituatie sinds de
Tweede Wereldoorlog aan de krijgsmacht voorbijgegaan zonder wezenlijke aanpassing van
de aard, structuur, middelen en organisatie. Een situatie die op termijn onhoudbaar is en
inmiddels mogelijk al is. Er is bovendien sprake van een paradox. De Defensienota 1991 en de
Prioriteitennota brachten wel degelijk een breuk teweeg in het Nederlandse defensiebeleid.
Nooit eerder stond de krijgsmacht zover weg van haar natuurlijke taak: de verdediging van
het vaderland en zijn bondgenoten. Ook nam Nederland na bijna twee eeuwen afscheid
van een leger gebaseerd op dienstplicht. Daarvoor in de plaats kreeg Nederland een
beroepskrijgsmacht, die sinds de val van de Muur voortdurend is ingezet.

23 H. Amersfoort, Een harmonisch leger voor Nederland: Oorlogsbeeld, strategie en operationele planning van het Nederlandse leger in
het interbellum, (Breda: Nederlandse Defensie Academie, 2007), 5
24 S. van Luik, “Als het leitmotiv voor Defensie geld is, hef het dan maar op – dat is pas goedkoop”, NRC Handelsblad, 5
november 2013; N. Roelen, “Krijgsmacht of carrière, Hennis?”, NRC Handelsblad, 16 juni
25 L. de Rooij, “Ons werk redt levens, interview met commandant der strijdkrachten generaal Middendorp”, Defensiekrant
26 E. van Outeren, “Defensie kan grondgebied niet meer verdedigen”, NRC Handelsblad, 18 mei 2016
27 Ministerie van Defensie, Defensienota 2018, (2018), 11

Deze steeds problematische tegenstelling tussen continuïteit en verandering vormt
de grondslag van dit boek. Om deze paradox te ontrafelen richt dit onderzoek zich op
het handelen van de politiek-militaire leiding in de periode 1989-1993. Op haar rustte de
verantwoordelijkheid zich in korte tijd, in een periode van voortdurende veranderingen
en fundamentele onzekerheden te oriënteren op de grondslagen van het bestaan van de
Nederlandse krijgsmacht. Op basis van archiefonderzoek en interviews beoogt deze studie
de drijvende krachten achter deze paradox te achterhalen en te verklaren.

1.2 De stand van het onderzoek

29

ibid., 268-270 en 285-286
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28 W.N.A. van Brouwershaven, Turbulentie en strategisch vermogen: Strategievorming bij het ministerie van Defensie, (Delft: Eburon,
1999), 277-278
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De totstandkoming van de Defensienota 1991 en de Prioriteitennota is de afgelopen jaren vanuit
verschillende wetenschappelijke disciplines onderzocht. Halverwege de jaren negentig
onderzocht bestuurskundige W.N.A. van Brouwershaven in hoeverre het ministerie van
Defensie in tijden van veranderingen in staat is zijn stempel te drukken op het defensiebeleid.
Brouwershaven concludeerde dat de defensietop daar in de periode 1989-1993 in slaagde.
Door gebruik te maken van de turbulentie in de omgeving van de krijgsmacht wist de
Defensietop de hoofdtaken van de krijgsmacht te wijzigen en de opkomstplicht op te
schorten. Van een fundamentele verandering van het defensiebeleid was volgens haar echter
geen sprake.28 Hoewel de mogelijkheid daartoe bestond vormde de verdeeldheid binnen het
ministerie – burgerambtenaren versus militairen, defensiestaf versus de krijgsmachtdelen
en vooral de rivaliteit tussen de krijgsmachtdelen met hun sterk ontwikkelde en gesloten
krijgsmachtdeelculturen – een structurele belemmering voor een grondige wijziging van
het defensiebeleid. De meeste militairen stelden de belangen van hun eigen krijgsmachtdeel
voor het algemene defensiebelang. De politieke en ambtelijke leiding hielden deze situatie in
stand door de krijgsmachtdelen niet integraal en direct aan te sturen, maar zich te beperken
tot het uitvaardigen van richtlijnen.29
De conclusies van Brouwershaven bevestigen het beeld dat ook naar voren komt uit
onderzoeken naar de totstandkoming van het Nederlandse defensiebeleid tijdens de Koude
Oorlog. Onder andere de historici J.W.L. Brouwer, C.M. Megens en de eerder geciteerde Honig
concludeerden dat de krijgsmachtdelen grote invloed hadden op de totstandkoming van het
defensiebeleid. Ze lieten zich daarbij in sterke mate leiden door hun eigen opvattingen, die
niet noodzakelijkerwijs overeenkwamen met de wensen van de politiek. Zo borduurden de
plannen van de marine en landmacht tijdens de Koude Oorlog voort op ideeën die ze al voor
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de Tweede Wereldoorlog hadden.30 Dit beeld – en met name Honig nam hier een uitgesproken
standpunt in – verdient volgens historicus J.C.H. Blom wel enige nuancering. Hij erkende
dat de krijgsmachtdelen gebruik maakten van de mogelijkheden die de Koude Oorlog hun
bood, maar volgens hem waren er geen aanwijzingen dat ze de dreiging van de Sovjet-Unie
en hun taken niet serieus namen en alleen gericht waren op het veiligstellen van hun eigen
belangen. Volgens Blom waren ze zelfs bij uitstek het symbool van anticommunistische
daadkracht.31 Ook Hoffenaar vond dat Honig overdreef. Volgens hem bleven de ‘generaals
en admiraals’ tijdens de Koude Oorlog binnen de door de politiek gestelde kaders.32 In zijn
proefschrift over de ontwikkeling van de luchtmacht tijdens de Koude Oorlog onderschreef
historicus Q. van der Vegt deze conclusie. De luchtmacht probeerde de NAVO-afspraken zo
goed mogelijk na te komen. Wel maakte ze eigen keuzes over de invulling ervan.33
Na de Koude Oorlog raakten de krijgsmachtdelen veel van hun politieke speelruimte en
autonomie kwijt. Er was immers geen vijand meer om hun plannen te verantwoorden en
te wijzen op de politieke urgentie ze te realiseren. Desondanks bleef er volgens de militair
operationeel wetenschapper F.P.B. Osinga en de eerder geïntroduceerde De Wijk voor de
krijgsmachtdelen voldoende speelruimte over om hun eigen belangen veilig te stellen.
Opvallend genoeg veranderden die belangen niet wezenlijk. Ondanks dat de deelname aan
crisisbeheersingsoperaties het doen en laten van de krijgsmacht was gaan bepalen, bleef
het grootschalig conflict dominant in het denken van de krijgsmachtdelen. De marine bleef
streven naar een door fregatten gedomineerde harmonische vloot, de landmacht wilde
blijven opereren volgens de tactiek der verbonden wapens en bij de luchtmacht waren de
pijlen gericht op het zeker stellen dat de F-16 vervangen zou worden door een nieuw generatie
jachtvliegtuig.34
Er zijn ook onderzoekers die stellen dat de invloed van de militaire top beperkt is. Zo
stellen de historici K.I. Bjerga en T.L. Haageland dat de bovenstaande discussie weinig relevant
is, omdat voor krijgsmachten van kleine landen als Nederland de speelruimte ontbreekt om
30 J.W. Honig, Defense policy in the North Atlantic alliance: The case of the Netherlands; J. W. L. Brouwer en C.M. Megens, “Het debat
in de ministerraad over de Nederlandse militaire bijdrage aan de NAVO, 1949-1951,” Berichten Bijdragen en Mededelingen
betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 107, nr. 3 (1992); H.P.M. Kreemers, Hete hangijzers: De aanschaf van Nederlandse
gevechtsvliegtuigen, (Leiden: Faculty of Social and Behavioural Sciences, Leiden University, 2009), zie ook: G. Teitler,
“Strategische concepties 1813-1988” in: De kroon op het anker : 175 jaar Koninklijke marine, G. J. A. Raven (red.), (Amsterdam:
Bataafsche Leeuw, 1988); J.A.M.M. Janssen, “Driestromenland in optima forma: Identiteit, taken en organisatorische
inbedding van de krijgsmachtdelen rond 1960” in: In de schaduw van de Muur : Maatschappij en krijgsmacht rond 1960, B.
Schoenmaker en J.A.M.M. Janssen (red.), (Den Haag: Sdu Uitgevers, 1997); J. Hoffenaar en B. Schoenmaker, Met de blik naar
het Oosten: De Koninklijke landmacht 1945-1990, (Den Haag: Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, 1994) D.C.L. Schoonoord, Pugno
pro patria. De Koninklijke marine tijdens de Koude Oorlog, (Franeker: Uitgeverij Van Wijnen, 2012); Q.J. van der Vegt, Take-off. De
opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973, (Amsterdam: Boom Uitgeverij, 2013); A.J. van der Peet, Out-of-area :
De Koninklijke marine en multinationale vlootoperaties 1945-2001, (Franeker: Uitgeverij Van Wijnen, 2017)
31 J.C.H. Blom, “Maatschappij en krijgsmacht rond 1960 : Een nabeschouwing”, 254-255; Zie ook J. Hoffenaar, “De generaals
overschat”, NRC Handelsblad, 18 september 1993
32 J. Hoffenaar, “De generaals overschat.”
33 Q.J. van der Vegt, Take-off. De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973, 374-375
34 R. de Wijk en F.P.B. Osinga, “Innovating on a shrinking playing field; military change in the Netherlands armed forces”
in: A transformation gap: American innovations and European military change, T. Farrell, et al. (red.), (Stanford: Stanford Security
Studies, 2010), 141-143. Voor een overzicht van de plannen van de krijgsmachtdelen in deze periode zie, 128-132.

36 P.H. Kamphuis, “Recensie van A.L. ter Beek, Manoeuvreren. Herinneringen aan Plein 4,” Berichten Bijdragen en Mededelingen
betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 114, nr. 1 (1999)
37 Ter A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, (Amsterdam: Balans, 1996), 220; H.A. Couzy, Mijn jaren als
bevelhebber, 17-18
38 Ter Beek refereerde aan het adres van het ministerie van Defensie in Den Haag.
39 A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 241-244
40 H.A. Couzy, Mijn jaren als bevelhebber, 17-19
41 J.E. Noll, Leadership and institutional reform in consensual democracies: Dutch and Swedish defence organizations after the Cold War,
(Göttingen: Cuvillier, 2005), 230-237
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35 K.I. Bjerga en T.L. Haaland, “Development of military doctrine: The particular case of small states,” Journal of
Strategic Studies, 33, nr. 4 (2010), 506; Ook Amersfoort stelde dat de cultuur, organisatie en soort operaties van kleine
mogendheden zijn afgeleid van die van de grote mogendheden. H. Amersfoort, Een harmonisch leger voor Nederland:
Oorlogsbeeld, strategie en operationele planning van het Nederlandse leger in het interbellum
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eigen keuzes te maken. Daarvoor zijn ze te afhankelijk van grote mogendheden. Daarnaast
hebben kleine landen, omdat ze maar een beperkte bijdrage kunnen leveren aan militaire
operaties, weinig mogelijkheden hun ideeën in praktijk te beproeven. Volgens Brjerga en
Haageland zit er voor kleine landen weinig anders op dan het gedrag van de grote landen te
volgen.35
Tamelijk ongebruikelijk in de Nederlandse geschiedschrijving is dat hooggeplaatste
politici en militairen terugkijken op hun carrière. De memoires van Ter Beek en Couzy zijn een
uitzondering en geven een unieke inkijk in hoe zij de totstandkoming van het defensiebeleid
en de civiel-militaire verhoudingen in de periode 1989-1993 hebben ervaren.36 Opvallend is
dat ze beide het beeld ontkrachten dat de krijgsmachtdelen een dominante invloed hebben
op het defensiebeleid.37 Ter Beek introduceerde in zijn boek op basis van zijn ervaringen als
minister de ‘wetten van Plein 4’.38 Daarin liet hij weinig ruimte voor twijfel over de politiekmilitaire verhoudingen: de baas op het ministerie van Defensie is de minister, want als een
minister het echt wil ‘dan had gisteren al gekund wat de minister morgen gedaan wil hebben’.
Dat komt volgens Ter Beek omdat de minister gaat over de allesbepalende ‘geldstroom’. Dit
betekende volgens de minister niet dat de krijgsmachtdelen volledig onderworpen zijn aan
de politieke leiding. Ze hebben wel degelijk invloed, omdat de politieke leiding afhankelijk
is van de krijgsmachtdelen, zij hebben immers de kennis, voeren de militaire operaties
en reorganisaties uit. Volgens Ter Beek was de belangrijkste wet van ‘Plein 4’ dan ook: ‘de
krijgsmacht en de politiek staan niet tegen over elkaar, ze horen bij elkaar’.39 Couzy was het
met Ter Beek eens, maar hij vond dat van een harmonische verstandhouding begin jaren
negentig geen sprake was. Zijn ervaring was dat militairen binnen het ministerie van Defensie
een ondergeschikt rol vervulden. Het gevolg hiervan was dat militaire argumenten vaak
ondergeschikt waren aan politieke afwegingen. Tegelijkertijd erkende hij dat de militaire
top op zijn beurt vaak weinig oog voor de politieke haalbaarheid van de plannen en vooral
vanuit de militaire invalshoek redeneerde.40
Politicoloog J.E. Noll bevestigde in zijn proefschrift, waarin hij onderzoek deed naar de
besluitvorming omtrent het opschorten van de dienstplicht, dat de invloed van de top van
de landmacht in de periode 1990-1993 beperkt was. Ondanks het hardnekkige verzet van
de landmachttop besloot Ter Beek de opkomstplicht op te schorten.41 Het onderzoek van
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Noll kent een aantal op zichzelf begrijpelijke beperkingen, waardoor het geen compleet
beeld geeft van de politiek-militaire besluitvorming in de periode 1989-1993. Zo besteedde
hij weinig aandacht aan de totstandkoming van de Defensienota 1991, omdat de dienstplicht
toen nog niet ter discussie stond. Hoe de politiek-militaire verhoudingen zich in de periode
1989-1993 ontwikkelden blijft daardoor buiten beschouwing, terwijl daar veel van dezelfde
mensen bij betrokken waren. Verder liet hij de andere krijgsmachtdelen buiten beschouwing,
omdat het dienstplichtvraagstuk vooral de landmacht aanging. Daardoor is onduidelijk hoe
de verhouding was tussen de minister en de andere krijgsmachtdelen.
Volgens de bestuurskundigen H. Born en M. Metselaar is dat laatste van belang, omdat het
niet vanzelfsprekend is dat Ter Beek ook bij de andere krijgsmachtdelen zijn stempel drukte
op het beleid. Op basis van hun verkennende studie naar de politiek-militaire verhoudingen
in Nederland vermoedden ze dat de marine en luchtmacht succesvoller waren in het
behartigen van hun belangen dan de landmacht, door hun ogenschijnlijk constructievere
opstelling in onderhandelingen. Door de beperkte omvang van hun studie konden Born en
Metselaar hun vermoedens onvoldoende onderbouwen. Ze deden de aanbeveling dit verder
te onderzoeken, ook omdat ze een lacune constateerden in de kennis over de verschillen
tussen de krijgsmachtdelen en de invloed daarvan op de totstandkoming van het Nederlandse
defensiebeleid.42
Dat is een waardevolle constatering, want ook uit andere onderzoeken – zoals dat van
Van Brouwershaven – blijkt dat de verschillende opvattingen van de krijgsmachtdelen de
vorming van het defensiebeleid beïnvloeden. Toch is daar nog weinig onderzoek gedaan.
Een uitzondering is het werk van historicus J.A.M.M. Janssen. In zijn bijdrage aan de bundel
In de schaduw van De Muur: maatschappij en krijgsmacht rond 1960 stelde hij vast dat in deze periode
geen sprake was van een homogene krijgsmacht. De krijgsmacht bestond uit drie unieke
krijgsmachtdelen, elk met een eigen aard als gevolg van de specifieke tactische, technische
en strategische problemen waarmee ze worden geconfronteerd. Deze verschillen zijn
volgens Janssen te herleiden tot hun relatie met hun primaire domein van actie: land, zee of
lucht en hadden invloed op de totstandkoming van het defensiebeleid in de jaren vijftig en
zestig, zoals de aanschaf van materieel.43
De afgelopen jaren is de totstandkoming van de Defensienota 1991 en Prioriteitennota en het
handelen van de politiek-militaire leiding vanuit diverse invalshoeken wetenschappelijk
onderzocht. Dit promotieonderzoek bouwt daarop voort en steunt daarnaast op eigen
origineel onderzoek, met name daar waar overeenstemming in de literatuur lijkt te
ontbreken. Dat betreft twee grote onderwerpen. Allereerst verschillen de meningen over wie
verantwoordelijk was voor het eindresultaat. Volgens sommigen zou de militaire top een
42 H. Born en M. Metselaar, “Politiek-militaire betrekkingen” in: Krijgsmacht en samenleving : Klassieke en eigentijdse inzichten,
R. Moelker en J. Soeters (red.), (Amsterdam: Boom, 2003), 98; Overigens staan zij hierin niet alleen, zie ook historicus F.
Baudet, Het vierde wapen : Voorlichting, propaganda en volksweerbaarheid, 1944-1953, (Amsterdam: Boom, 2013), 20
43 J.A.M.M. Janssen, “Driestromenland in optima forma: Identiteit, taken en organisatorische inbedding van de krijgsmachtdelen rond
1960”, 238-247; Zie ook J.W. van Borselen, (red.) Eenheid en verscheidenheid : Werken aan de versterking van het krijgsmachtdeel
of aan één krijgsmacht? (Den Haag: Werkgroep “Kernvraag”, 1998); W.J.E. van Rijn, Overstag en toch op koers : De Koninklijke
marine en haar personeel, 1945-2005, (Franeker: Uitgeverij Van Wijnen, 2015), 25-30

dominante rol hebben in de totstandkoming van het Nederlandse defensiebeleid. Anderen,
waaronder de ervaringsdeskundigen Ter Beek en Couzy, zijn het daar niet mee eens. Daarvoor
is de macht van de militairen te beperkt. Het tweede onderwerp is de invloed van de eigen
opvattingen van de krijgsmachtdelen op het defensiebeleid. Verschillende onderzoeken
wijzen erop dat de ideeën van de krijgsmachtdelen, bijvoorbeeld over materieel, grote invloed
hebben op het defensiebeleid. Er zijn bovendien aanwijzingen dat die opvattingen na de val
van de Muur niet wezenlijk veranderden. Op dit gebied is er sprake van een lacune in het
wetenschappelijk onderzoek naar de totstandkoming van het Nederlandse defensiebeleid.
Dit laatste is ook een gemis omdat uit het academische debat over de transformatie van
militaire organisaties blijkt dat organisatiecultuur een dominante factor van invloed is.

‘Almost everything we know in theory about large bureaucracies suggests not only that they are hard to
change, but that they are designed not to change’.46

44 Een belangrijke aanjager van het debat was, naast het einde van de Koude Oorlog, de opkomst van revolutionaire
innovatieve technologie. Er leek zich de mogelijkheid aan te dienen van een Revolution of Military Affairs. Deze ontwikkeling
beïnvloedde vooral het debat over het Amerikaanse defensiebeleid. Osinga en De Wijk stelden vast dat in ieder geval in
Nederland de veranderingen vooral gedreven waren door binnenlandse en interne overwegingen. Zie voor een overzicht
innovatie studies: A. Grissom, “The future of military innovation studies,” The Journal of Strategic Studies, 29, nr. 5 (2006)
en T. Farrell, Terriff, T. en Osinga, F. (ed.), A transformation gap: American innovations and European military change, (Stanford:
Stanford Security Studies, 2010)
45 B.R. Posen, The sources of military doctrine : France, Britain, and Germany between the World Wars, (Ithaca N.Y.; London: Cornell
university press, 1986), 224-226; zie ook K.M. Zisk, Engaging the enemy organization theory and Soviet military innovation, 19551991, (Princeton: Princeton University Press, 1993), 183
46 S.P. Rosen, Winning the next war: Innovation and the modern military, (Cornell University Press, 1991), 2
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De bovenstaande meningsverschillen over de totstandkoming van het Nederlandse
defensiebeleid sluiten aan bij het academische debat over de transformatie van militaire
organisatie. Hieraan ligt de vraag ten grondslag in hoeverre een als conservatief bekendstaande
organisatie als de krijgsmacht in staat is de aard, structuur, uitrusting en modus operandi
aan te passen aan veranderingen in haar omgeving en wie daar verantwoordelijk voor
zijn.44 Historicus B.R. Posen opende in de jaren tachtig het debat door te stellen dat alleen
buitenstaanders een krijgsmacht kunnen veranderen. Zij zijn namelijk niet gebonden aan
de gevestigde belangen en de interne verhoudingen binnen een militaire organisatie.45
Historicus S.P. Rosen was het niet met Posen eens. Volgens hem hebben namelijk alleen
militairen de vereiste kennis en het draagvlak om veranderingen door te voeren. Hij erkende
wel dat ze hulp van buiten nodig hebben. Militairen maken namelijk onderdeel uit van een
bureaucratische organisatie en dat is een belemmering voor verandering, want:
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1.3 Transformatie van militaire organisaties
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Veranderingen verstoren de afspraken en regels, die grote complexe organisaties juist in
staat stellen te functioneren.47 Het verschil met Posen is dat buitenstaanders niet de leiding
moeten nemen over de veranderingen, maar militaire vernieuwers – door hem betiteld als
‘mavericks’ – de armslag moeten geven hun ideeën te realiseren en te beschermen tegen de
weerstand vanuit de organisatie. Het belangrijkste instrument om dit in een hiërarchische
organisatie als de krijgsmacht voor elkaar te krijgen is promotie.48 In 2003 bevestigde
historicus S.C. Nielsen de theorie van Rosen. Ze concludeerde dat ‘uniformed leaders within
military organization are essential to the process of military reform’.49 De rol van civiele leiders is
duidelijk richting te geven aan de verandering. Nielsen waarschuwde wel dat ‘an emphasis on
civil-military relations as the primary determinant of change may not capture what is really going on’.50 Ze
pleitte er daarom voor ook oog te hebben voor het interne functioneren van een militaire
organisatie.
Volgens psycholoog en bedrijfskundige E.H. Schein heeft elke organisatie een eigen
cultuur. Een krachtig, maar vaak latent aanwezige verzameling van grondbeginselen,
waarden en tradities, die het denken en doen binnen een organisatie richting geeft. Deze
grondbeginselen komen voort uit de lessen die een organisatie gedurende haar bestaan
heeft geleerd over hoe als organisatie te functioneren en te overleven.51 Volgens historicus T.
Farrell vertelt cultuur:
‘organizational members who they are and what is possible, and thereby suggesting what they should do.
In this way, culture explains why military organizations choose the structures and strategies they do, and
thus how states generate military power’.52

Krijgsmachtdelen zijn bij uitstek organisaties met een sterk ontwikkelde organisatiecultuur.
Dat is niet zonder reden, cultuur vervult binnen de krijgsmacht een belangrijke functie.
Oorlog is een groepsactiviteit. Militairen moeten samenwerken om hun levensgevaarlijke
missies te kunnen volbrengen, ook in tijden van extreem gevaar, stress en chaos. Om onder
die omstandigheden te kunnen functioneren moeten militairen zich met elkaar verbonden
voelen, elkaars gedrag kunnen voorspellen en erop kunnen vertrouwen dat de ander het
noodzakelijke doet om in het gevecht succesvol te zijn. De cohesie en voorspelbaarheid die
cultuur creëert levert een cruciale bijdrage aan het functioneren, succes en het overleven van

47 G.T. Allison en P. Zelikow, Essence of decision : Explaining the Cuban missile crisis, 2nd ed. (New York: Longman, 1999), 169-170
48 S.P. Rosen, Winning the next war: Innovation and the modern military, 252-253; zie ook E. Kier, Imagining war : French and British
military doctrine between the wars, (Princeton: Princeton University Press, 1997), 27
49 S.C. Nielsen, Preparing for war : The dynamics of peacetime military reform, (Cambridge: Harvard University, 2003), 461
50 Ibid., 463
51 E.H. Schein, Organizational culture and leadership, (San Francisco: Jossey-Bass, 2010), 28
52 T. Farrell, “Culture and military power,” Review of International Studies, 24, nr. 3 (1998), 416; zie ook A. Finlan, Contemporary
military culture and strategic studies : US and UK armed forces in the 21st century, (2013), 15

54 E. Kier, “Culture and French military doctrine before World War II” in: The culture of national security : Norms and identity in
world politics, P.J. Katzenstein (red.), (New York: Columbia University Press, 1996), 202
55 Horizontale instroming is alleen mogelijk voor specialisten met een beperkt werkveld, zoals artsen en juristen. M.H.
Halperin, P. Clapp, en A. Kanter, Bureaucratic politics and foreign policy, (Washington: Brookings Institution Press, 2006), 2728; Farrell, T., Culture and military power, in: Review of International Studies (1998), nr. 24, 416; E. Kier, “Culture and French
military doctrine before World War II”, 202
56 G.T. Allison en P. Zelikow, Essence of decision : Explaining the Cuban missile crisis, 168; Zie ook B.R. Posen, The sources of military
doctrine : France, Britain, and Germany between the World Wars, 162; B. Watts en W. Murray, “Military innovation in peacetime”
in: Military innovation in the interwar period, W. Murray en A.R. Millett (red.), (Cambridge: Cambridge University Press, 1998),
409; M.H. Halperin, P. Clapp, en A. Kanter, Bureaucratic politics and foreign policy, 86
57 T. Farrell, The sources of military change: Culture, politics, technology, (Boulder: Lynne Rienner Pub, 2002), 7-8; M.H. Halperin,
P. Clapp, en A. Kanter, Bureaucratic politics and foreign policy, 86; S.P. Rosen, Winning the next war: Innovation and the modern
military, 19-20
58 B. Watts en W. Murray, “Military innovation in peacetime”, 313
59 S.P. Huntington, The soldier and the state; the theory and politics of civil-military relations, (New York: Random House, 1964), 6669
60 S.C. Nielsen, Preparing for war : The dynamics of peacetime military reform, 14-15; B.H. Liddell-Hart, Thoughts on war, 108; M.
Janowitz, The professional soldier, a social and political portrait., (London: Collier-Macmillan, 1964), 23-24 en 417; R.K. Betts,
Military readiness: Concepts, choices, consequences, (Washington: Brookings Institution Press, 1995), 23; C.S. Gray, Another
bloody century: Future warfare, (London: Weidenfeld & Nicolson, 2005), 190
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53 A. Finlan, Contemporary military culture and strategic studies : US and UK armed forces in the 21st century, 11-12; E. Kier, Imagining
war : French and British military doctrine between the wars, 29; M. van Creveld, The culture of war, (New York: Presidio Press/
Ballantine Books, 2008), 412-413
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een militaire eenheid.53 Militaire organisaties besteden dan ook veel tijd en moeite aan het
overdragen van de cultuur aan nieuwe personeel.54 Het gesloten karakter van een krijgsmacht
helpt daarna met het bestendigen van de cultuur. Een militaire carrière is namelijk alleen
mogelijk door aan de onderkant van de hiërarchie te beginnen.55 Vervolgens is promotie de
voorwaarde om carrière te kunnen maken, en dat vereist volgens politicologen G. Allison en
P. Zelikow: ‘years of demonstrated, distinguished devotion to a service’s mission’.56 Dit verklaart
ook waarom cultuur een belemmering voor verandering is. Zij die zich conformeren aan de
bestaande opvattingen worden immers beloond.57
Een andere reden waarom krijgsmachtdelen belang hechten aan hun cultuur is dat het
houvast biedt. Cultuur vertegenwoordigt de jarenlange ervaring van een krijgsmachtdeel
met het gebruik van geweld in zijn primaire domein van actie. Op basis daarvan heeft
een krijgsmachtdeel een voorkeur ontwikkeld voor bepaalde manieren van optreden,
middelen en structuren. Dit geldt zeker in vredestijd als de opvattingen van de organisatie
niet op de proef worden gesteld.58 In zijn analyse van de ‘military mind’ deed politicoloog S.P
Huntington een belangrijke observatie. De dominante factor in het denken van een militair
is oorlog. Militairen zijn daar beducht voor, het is immers het meest gevaarlijke wat hen kan
overkomen. Ze zijn daar volgens Huntington dan ook dan ook nooit klaar voor en streven
voortdurend naar maximalisatie om de kans op overleven zo groot mogelijk te maken. Er is
altijd behoefte aan meer geld, mensen, middelen, oefeningen en betere technieken.59 Dit
maakt militairen terughoudend ten opzichte van veranderingen en wensdenken. Er staat
teveel op het spel om afscheid te nemen van het vertrouwde wapensystemen, tactieken en
operationele concepten. Bovendien weten militairen uit ervaring dat het herstellen van
middelen, kennis en ervaring veel tijd en geld kost. 60
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Oud-militair R. Smith wees de neiging vast te houden aan de traditionele manier
van oorlog voeren aan als de reden dat de transformatie van de Britse en andere NAVOkrijgsmachten na de Koude Oorlog mislukte.61 Volgens Farrell komt dat omdat cultuur
binnen een militaire organisaties zo’n dominante plaats inneemt dat daarvan afwijken
vrijwel onmogelijk is. Alleen na een heftige ‘external shock’, zoals het verliezen van een oorlog,
zijn krijgsmachtdelen volgens hem bereid de grondslagen van hun organisatiecultuur ter
discussie te stellen.62 Historicus D. Adamsky wees cultuur daarom aan als de ‘pivotal intervening
variable’, die bepaalt in welke mate een verandering slaagt.63 T. Terriff en de eerder genoemde
Osinga zijn minder uitgesproken, maar bevestigen in hun studie naar de transformatie van
de NAVO-krijgsmachten na de Koude Oorlog de significante invloed van organisatiecultuur
op het accepteren van veranderingen. De zogenoemde ‘change acceptance’ is aanmerkelijk
groter wanneer een verandering past binnen de bestaande organisatiecultuur. Is dat niet het
geval en bedreigt de verandering de organisatiecultuur dan zal een militaire organisatie zich
daar krachtig tegen verzetten.64
De hierboven genoemde studies stellen fundamentele vragen aan de orde over de mate
waarin en de wijze waarop militaire organisaties zich aanpassen aan externe veranderingen.
Zij zijn dan ook van groot belang voor deze casestudie. Wat was de invloed van civiel-militaire
verhoudingen op de heroriëntatie van de Nederlandse krijgsmacht na de val van de Muur?
Was er bijvoorbeeld sprake van civiele interventie? Waren er vernieuwers en zo ja welke rol
speelden zij in de totstandkoming van het beleid? Ook maakt het voorgaande duidelijk dat
organisatiecultuur meer aandacht verdient. De grondbeginselen die een krijgsmachtdeel
nastreeft hebben niet alleen invloed op het handelen van de leden van een organisatie,
maar ook op de bereidheid te veranderen. Op basis van de bevindingen van deze casestudie
zullen deze vragen in de conclusie worden beantwoord en worden vergeleken met de meer
algemeen geldende theorieën over de transformatie van militaire organisaties.

61 R. Smith, The utility of force : The art of war in the modern world, xi-xii; D.R. Worley trekt dezelfde conclusie over de
Amerikaanse krijgsmacht. D.R. Worley, Shaping US military forces: Revolution or relevance in a post-Cold War world, (Westport;
London: Praeger Security Intl, 2006), 258-266; B.H. Liddell-Hart, Thoughts on war, 115; Militair socioloog J. Burk
constateerde twintig jaar na de Koude Oorlog dat weinig krijgsmachten erin slaagden deze transformatie te maken,
omdat klassieke oorlogsvoering bepalend bleef in hun denken en doen. J. Burk, “Military culture” in: Encyclopedia of
violence, peace, and conflict, L.R. Kurtz (red.), (Saint Louis: Academic Press, 2008), 1243
62 T. Farrell, The norms of war: Cultural beliefs and modern conflict, (Lynne Rienner Publishers, 2005), 14; Zie ook; J.Q. Wilson,
Bureaucracy, (New York: Basic Books (AZ), 1989), 225; J. Davidson, Lifting the fog of peace : How Americans learned to fight modern
war, (Ann Arbor: University Of Michigan Press, 2011), 12-13; K.M. Zisk, Engaging the enemy organization theory and Soviet military
innovation, 1955-1991, 186
63 D. Adamsky, The culture of military innovation: The impact of cultural factors on the revolution in military affairs in Russia, the US, and
Israel, (Stanford: Stanford Security Studies, 2010), 10
64 T. Terriff en F.P.B. Osinga, “The diffusion of military transformation to European militaries” in: A transformation gap:
American innovations and European military change, T. Farrell, et al. (red.), (Stanford: Stanford Security Studies, 2010), 200;
Zie ook J.A. Nagl, Learning to eat soup with a knife : Counterinsurgency lessons from Malaya and Vietnam, (Chicago: University of
Chicago Press, 2005), 215-216

1.4 Onderzoeksvragen
In dit onderzoek staan drie vragen centraal. De eerste vraag is:
In hoeverre waren de politieke en militaire leiding na het einde van de Koude Oorlog in staat de aard en
omvang van de situatie te overzien en welke alternatieven onderkenden zij?

In welke mate hielden de politieke en zeker de militaire leiding vast aan de vertrouwde en bestaande denkkaders, hoe lang deden ze dat en hoe verschilden de krijgsmachtdelen daarin van elkaar?

De Koude Oorlog was de dominante factor geweest in de carrière van de militairen, die in
de hier te beschouwen periode onderdeel uitmaakten van de defensietop. Zij konden niet
langer rekenen op de zekerheid, voorspelbaarheid en zelfstandigheid die de decennialange
consensus over het defensiebeleid hun voorgangers en de krijgsmacht zo lang had geboden.
De militaire top diende zich in de periode 1989-1993 dus niet alleen een beeld te vormen
van de toekomst, maar had ook veel te verdedigen en te verliezen. Het ging daarbij om meer
dan alleen de ‘kille reducties van middelen en mensen, in structuren en ijzerwerk’, zoals
Graaff dat omschreef. Met het einde van de Koude Oorlog was ook de dreiging verdwenen.
Landsverdediging was altijd het bestaansrecht van de Nederlandse krijgsmacht geweest
en was de grondslag voor het denken over het eigen militaire optreden. Het wezen van
de krijgsmacht stond op het spel. De mogelijkheid was aanwezig dat het antwoord op het
legitimiteitsvraagstuk zou resulteren in een geheel andere krijgsmacht. Voor de militaire
top was dit een fundamentele kwestie. Aan de ene kant zou de krijgsmacht in het ultieme
geval de gevolgen ondervinden van een verkeerde keuze. Aan de andere kant bedreigden
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De tweede onderzoeksvraag is:
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De politieke en militaire leiding dienden met de twee nota’s een eerste antwoord te geven
op de plotselinge en fundamentele verandering van de internationale veiligheidssituatie.
De relatieve voorspelbaarheid en zekerheid van de Koude Oorlog maakte plaats voor een
diepe onzekerheid over de toekomst van de krijgsmacht. Voor het eerst in de geschiedenis
van de krijgsmacht was de koppeling tussen de taak van de krijgsmacht en het nationale
grondgebied komen te vervallen. Velen vonden dat de tijd was aangebroken om na veertig
jaar Koude Oorlog het vredesdividend te innen. Vanuit dat perspectief was het voor Defensie
verstandig het initiatief in eigen hand te houden en te voorkomen dat het hele proces in
essentie stuurloos zou blijven en prooi voor interne en externe krachten. In hoeverre waren
de politieke en militaire leiding daartoe in staat? In hoeverre overzagen ze de aard en omvang
van de situatie en welke alternatieven en belemmeringen onderkenden zij? Of kozen ze
ervoor te wachten met het nemen van besluiten tot dat duidelijker was hoe de situatie in de
wereld zich zou ontwikkelen?
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de veranderingen de diepgewortelde identiteit van de krijgsmachtdelen. Deze studie
neemt daarbij als uitgangspunt dat elk krijgsmachtdeel een unieke organisatiecultuur
heeft op basis van zijn primaire domein van actie, land, zee of lucht. In hoeverre waren de
krijgsmachtdelen in staat hun eigen aard en opvattingen over hun bestaansrecht, de manier
van optreden, de organisatie en de middelen ter discussie te stellen? In hoeverre lieten zij
ruimte voor nieuwe inzichten van buiten en binnen de organisatie? In welke mate ging de
politieke-militaire leiding onder het mom van ‘aanpassing aan de nieuwe omstandigheden’
voort op de oude weg? Om het Nederlandse geval in perspectief te kunnen plaatsen zal deze
studie een beknopte vergelijking maken hoe en wanneer de NAVO-bondgenoten reageerden
op de val van de Muur.
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De derde en laatste onderzoeksvraag is:
Wat was de invloed van de militaire leiding op de totstandkoming van het defensiebeleid in de periode
1989-1993 en hoe verschilden de krijgsmachtdelen daarin van elkaar?

Studies naar de totstandkoming van het naoorlogse Nederlandse defensiebeleid stellen dat
de krijgsmachtdelen het defensiebeleid in meer of mindere mate naar hun hand wisten te
zetten. Ook de theorieën over de transformatie van militaire organisaties wijzen erop dat de
civiel-militaire verhoudingen invloed hebben op de transformatie van militaire organisaties.
Gezien het ingrijpende karakter van de veranderingen is, zoals reeds opgemerkt, aannemelijk
dat dit bij de militaire leiding reacties uitlokte van institutioneel zelfbehoud en overleving.
Het verdedigen van bestaande onderhandelingsposities, het behouden van budgetten en
het zeker stellen van investeringen konden op zichzelf staande doelstellingen worden en
reden zijn bepaalde operationele verplichtingen aan te gaan. Ook prestige-overwegingen,
het behouden van carrièreperspectieven konden daar een rol bij spelen. Conflicten tussen de
civiele en militaire leiding, rivaliteit tussen en binnen de krijgsmachtdelen en pogingen van
de militaire top hun stempel te zetten op de totstandkoming van het beleid waren vrijwel
onvermijdelijk. Hoe ging de civiele en militaire leiding hiermee om en wat was de invloed
op het defensiebeleid en de transformatie van de krijgsmachtdelen? Tot slot bestaat het
vermoeden dat sommige krijgsmachtdelen beter in staat zijn hun belangen te verdedigen.
In hoeverre was dat in de hier beschouwde periode het geval en hadden deze verschillen
invloed op het eindresultaat.

1.5 Verantwoording
De analyse zoals is beoogd in dit onderzoek, is alleen mogelijk door het bestuderen van de
originele documenten. Hiermee onderscheidt dit proefschrift zich van wat eerder over het
gedrag van de Nederlandse politiek-militaire leiding in de genoemde periode is geschreven.

66 Voor de interviews gelden dezelfde beperkingen als voor haar onderzoek. Dit betekent dat ze dienen te worden
geanonimiseerd. Voor de interviews met functionarissen die inmiddels zijn overleden geldt deze beperking niet. Alleen
deze interviews zijn in dit onderzoek gebruikt.
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65 Tot 2015 stond deze afdeling bekend als de Semi-Statische Archiefdiensten (SSA)
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Ten eerste staat in dit onderzoek het concrete menselijk handelen van de Defensietop centraal
in plaats van een theorie of model. De complexiteit en het chaotische karakter van het
menselijke handelen maakt dit onderzoeksobject vanuit het perspectief van de historische
wetenschap uniek. Het tweede verschil is dat de analyse in dit boek primair is gebaseerd op
het bestuderen van empirisch bronnenmateriaal dat met een ander oogpunt tot stand is
gekomen dan waar dit onderzoek ze voor gebruikt. Aan de hand van een bronnen-kritische
methode zijn deze geverifieerd met secundaire bronnen, zoals later gepubliceerde boeken
en artikelen, kamerstukken, beeldmateriaal en mondelinge bronnen. Op basis daarvan is
een controleerbare reconstructie gemaakt van het gedrag van de politiek-militaire top. Het
uiteindelijke resultaat is een betoog op basis van geëxpliciteerde, transparante bewijsvoering
die de uit dit onderzoek af te leiden inzichten en conclusies aannemelijk maken.
Het belangrijkste bronnenmateriaal dat voor dit onderzoek is gebruikt, is afkomstig
van de afdeling Semi-statisch Informatiebeheer (SIB) van het ministerie van Defensie.65 De
afdeling beheert alle archieven van het ministerie van Defensie, voor zover ze nog niet zijn
overgedragen aan het Nationaal Archief. De bestudeerde archieven zijn onder andere die van
het kabinet van de minister, de Defensiestaf, de Defensieraad, de Centrale Organisatie, de
raden van de krijgsmachtdelen, de comités van de souschefs plannen van de krijgsmachtdelen
en de Directie Algemene Beleidszaken (DAB). De studie naar het samenvoegen van de
officiersopleidingen en het archief van de Commissie Opperbevelhebberschap zijn van
na 1993, maar zijn ingezien omdat ze een goed inzicht geven in de verschillen tussen de
krijgsmachtdelen. In het Nationaal Archief is het archief van de Commissie Dienstplicht
geraadpleegd. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken is het archief van de Directie
Atlantische samenwerking en Veiligheidszaken (DAV) ingezien. Op het ministerie van
Algemene Zaken is het archief van de Ministerraad bekeken. Bij het Nederlands Instituut
voor Militaire Historie (NIMH) zijn de privéarchieven van de voormalige topambtenaren
H.P.M. Kreemers en R. de Wijk bestudeerd. Tot slot hebben de generaals buiten dienst R.R.
Reitsma, G.J. Folmer en H.G.B. van der Breemen een deel van hun persoonlijke archief ter
beschikking gesteld.
Het archiefonderzoek is aangevuld met meer dan honderd interviews met vooraanstaande
figuren uit de Nederlandse defensietop. Dit betreft tweeëntwintig eigen interviews. Verder
heeft politicologe W. van Brouwershaven belangeloos een unieke collectie interviews ter
beschikking gesteld die ze in de periode 1995-1996 voor haar promotieonderzoek Turbulentie
en strategisch vermogen heeft afgenomen.66 Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie
(NIMH) heeft de serie diepte-interviews ter beschikking gesteld dat het in de periode
1995-1998 heeft gehouden met de toen inmiddels voormalige minister van Defensie en

Chef Defensiestaf, Ter Beek en generaal buiten dienst Van der Vlis. Tot slot staan in de
doctoraalscriptie, Defensie op een breukvlak, de totstandkoming van de Defensienota 1991, van B.P.
Abbink dertien volledig uitgewerkte interviews met personen betrokken bij de Defensienota
1991 en Prioriteitennota. Alles bij elkaar zijn deze interviews een waardevolle aanvulling op het
archiefonderzoek en is het merendeel van de betrokken personen aan het woord geweest.
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1.6 De indeling van het boek
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Dit boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel legt de basis voor de analyse van de
totstandkoming van het defensiebeleid in de periode 1989-1993. Hoofdstuk twee legt uit
hoe de Koude Oorlog kon uitgroeien tot een beleidsparadigma, een haast vanzelfsprekende
consensus binnen een groep beleidsmakers over de aard van het probleem dat zij moeten
oplossen en over de doelstellingen en instrumenten die daarvoor nodig zijn. Het hoofdstuk
beschrijft eerst de belangrijkste kenmerken van de Koude Oorlog. Om vervolgens
uiteen te zetten hoe hieruit een beleidsparadigma kon ontstaan en hoe de voortdurende
bestendiging daarvan werkte. Het Koude Oorlog paradigma groeide hierdoor uit tot een
bijna vanzelfsprekend referentiekader voor het denken over het defensiebeleid en waarvoor
brede maatschappelijke steun was. Het hield Defensie tot het einde van de Koude Oorlog
in zijn greep. Het hoofdstuk eindigt met een uiteenzetting van de empirische betekenis
van het Koude Oorlog paradigma voor de krijgsmacht. Het waren namelijk deze kaders en
zekerheden die na de val van de Muur in snel tempo verdwenen.
Het derde hoofdstuk werkt het begrip organisatiecultuur verder uit en operationaliseert
het voor dit onderzoek. Dit proefschrift probeert daarmee een leemte te vullen. De uitdaging
hierbij is dat de opvattingen die de krijgsmachtdelen in de loop van hun bestaan over zichzelf
hebben ontwikkeld diep verankerd zijn in de organisatie waardoor ze moeilijk zijn te duiden.
De kenmerken van de organisatiecultuur zijn bovendien vaak zo vanzelfsprekend dat de
krijgsmachtdelen ze niet op schrift zetten. Dit onderzoek grijpt daarom terug op de algemene
theorieën over organisatiecultuur afkomstig uit de organisatiewetenschappen. Verder maakt
deze studie gebruik van het werk van de Amerikaanse krijgswetenschapper C.H. Builder.
Hij is een van de weinigen die de organisatiecultuur van – in dit geval de Amerikaanse –
krijgsmachtdelen in kaart heeft gebracht om het handelen van de krijgsmachtdelen beter
te begrijpen. Midden jaren tachtig constateerde hij dat de strategische keuzes van de
Amerikaanse krijgsmachtdelen niet direct te herleiden waren tot de formele beleidsstukken
over het Amerikaanse defensiebeleid. Om dit verschil te verklaren onderzocht hij wat de
ware prioriteiten van de Amerikaanse krijgsmachtdelen waren. Hij schetste op basis van vijf
duidelijk herkenbare kenmerken de identiteit aan de krijgsmachtdelen en gebruikte die om
het gedrag van de krijgsmachtdelen te verklaren.67
67 C.H. Builder, The masks of war: American military styles in strategy and analysis, (Garden City: Johns Hopkins University Press
Baltimore, 1989), 17-30; Zie ook D.R. Worley, Shaping US military forces: Revolution or relevance in a post-Cold War world
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Hoofdstuk vier vormt de proloog voor het tweede deel van dit boek en analyseert
de toestand van de krijgsmacht in de laatste jaren van de Koude Oorlog. Hoe stond de
krijgsmacht ervoor? Met welke problemen kampte Defensie? Halverwege jaren tachtig kwam
de Koude Oorlog in rustiger vaarwater terecht. Beïnvloedde dat de toekomstplannen van
de krijgsmachtdelen? Welke ambities en plannen hadden de krijgsmachtdelen? In hoeverre
anticipeerden ze op mogelijke veranderingen van de internationale veiligheidssituatie en
het daarvan afgeleide defensiebeleid? Aangezien de krijgsmacht in de Defensienota 1991 en de
Prioriteitennota de focus ging leggen op de deelname aan crisisbeheersingsoperaties staat dit
hoofdstuk ook stil bij de vraag hoe de leiding van de krijgsmachtdelen daar tijdens de Koude
Oorlog over dacht.
Het tweede deel van dit boek staat in het teken van de casestudie naar de totstandkoming
van de Defensienota 1991 en de Prioriteitennota van 1993. De totstandkoming van de Defensienota
1991 komt in hoofdstuk vijf aan de orde. Daar is ook aandacht voor de Golfoorlog, omdat
die grote invloed had op het denken over de rol van de krijgsmacht na de val van de Muur.
De politieke en maatschappelijke ontvangst van de eerste nota staat centraal in hoofdstuk
zes. Tevens analyseert dit hoofdstuk hoe de politieke en militaire top terugkeken op de
totstandkoming van de nota en hoe ze zich voorbereidden op de Prioriteitennota. Toen
Defensie daaraan begon bestond de Sovjet-Unie niet meer en was de Koude Oorlog voorbij.
Ook was duidelijk dat de keuze de focus te verleggen naar de deelname aan crisisbeheersing
en vredesoperaties kon rekenen op voldoende draagvlak. Wat betekende dat voor de
besluitvorming over de Prioriteitennota? Hoe de tweede nota tot stand kwam is het onderwerp
van hoofdstuk zeven. Het achtste en laatste hoofdstuk van deel twee begint met de politieke
en maatschappelijke ontvangst van de nota en de gevolgen voor het afronden daarvan.
Om de ontwikkelingen in Nederland in perspectief te plaatsen maakt dit hoofdstuk ook
een vergelijking met de belangrijkste NAVO-bondgenoten. Hoe snel reageerde Nederland
op de internationale veranderingen en in hoeverre was de richting die Nederland in sloeg
origineel? Het hoofdstuk eindigt met een analyse van het eindresultaat en de ontwikkeling
die de hoofdrolspelers doormaakten in de gehele periode.
In het concluderende hoofdstuk negen komen de antwoorden op de drie onderzoeksvragen aan de orde. Ook zal in dit hoofdstuk een oordeel worden gegeven over de betekenis
van de Defensienota 1991 en de Prioriteitennota voor de Nederlandse krijgsmacht. Tot slot staat
dit hoofdstuk stil bij de vraag hoe de Nederlandse casus zich verhoudt tot de literatuur over
deze periode en in algemene zin over de transformatie van militaire organisaties. Tot slot
eindigt dit boek met een epiloog met daarin een bredere analyse van de betekenis van de
hier beschouwde periode voor de totstandkoming van het Nederlandse defensiebeleid in
algemene zin.
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Dit onderzoek gaat over de totstandkoming van het Nederlandse defensiebeleid in de
periode 1989-1993. Bestuurskundige M.A.P. Bovens definieerde beleid als de voornemens,
keuzes en acties van een of meer bestuurlijke instanties gericht op de sturing van een
bepaalde maatschappelijke ontwikkeling. Het ministerie van Defensie diende in de periode
1989-1993 in samenspraak met het ministerie van Buitenlandse Zaken te bepalen wat de
gevolgen waren van de veranderde veiligheidssituatie voor krijgsmacht.68 Het resulteerde in
twee defensienota’s, de Defensienota 1991 en de Prioriteitennota van 1993. De Prioriteitennota was
formeel een evaluatie van de Defensienota 1991. De nota’s verschenen echter zo kort na elkaar
en met de betrokkenheid van grotendeels dezelfde functionarissen dat het gerechtvaardigd
is de beleidsstukken als een samenhangend geheel te beschouwen.
Twee andere belangrijke begrippen in dit boek zijn beleidsparadigma en
organisatiecultuur. In dit onderzoek wordt met beleidsparadigma bedoeld: een haast
vanzelfsprekende consensus binnen een groep beleidsmakers over de aard van het probleem
dat zij moeten oplossen en over de doelstellingen en instrumenten die daarvoor nodig zijn.
Het begrip organisatiecultuur is gedefinieerd als een krachtig, maar vaak latent aanwezige
verzameling van grondbeginselen, waarden en tradities, die het denken en doen binnen
een organisatie richting geeft. Deze grondbeginselen komen voort uit de lessen die een
organisatie gedurende haar bestaan heeft geleerd over hoe als organisatie te functioneren
en te overleven. In respectievelijk hoofdstuk twee en drie zijn beide begrippen verder
uitgewerkt en geoperationaliseerd voor dit onderzoek.
Dit onderzoek richt zich primair op de ambtelijke, politieke en militaire top van het
ministerie van Defensie. In 1989 was het ministerie van Defensie georganiseerd volgens de
onderstaande structuur (Figuur 1).

68 M.A.P. Bovens, Openbaar bestuur : Beleid, organisatie en politiek, (Alphen aan den Rijn: Kluwer, 2001), 87
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Figuur 1 De organisatie van het ministerie van Defensie in 1989

69 Interview A.L. ter Beek, 10 januari 1996
70 Interview H.P.M. Kreemers, 9 maart 2011
71 J.P. Rehwinkel en J. Nekkers, Regerenderwijs: De PvdA in het kabinet-Lubbers/Kok, (Amsterdam: Bakker, 1994), 100
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De leiding van het ministerie van Defensie was in de periode 1989-1993 in handen van
minister A.L. ter Beek (PvdA) en staatssecretaris B.J.M. baron van Voorst tot Voorst (CDA).
Zij vormden de politieke leiding. De hoogste ambtenaar was de secretaris-generaal, M.
Patijn. De secretaris-generaal was verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan
de minister en had daartoe de Directies Algemene Beleidszaken (DAB), Juridische Zaken
(DJZ), Voorlichting (DV) en Defensie Accountingsdienst (DA) onder zich. De DAB was nauw
betrokken bij de totstandkoming van de twee nota’s. Formeel viel de afdeling onder de
secretaris-generaal, maar in praktijk werkte de DAB direct voor de minister. Ter Beek noemde
de medewerkers van de DAB daarom ook wel zijn ‘ministers men’.69 D.J. Barth had de leiding
over de DAB, die bestond uit een tiental hoofdzakelijk burgerbeleidsmedewerkers.70 De DAB
was samen met de Defensiestaf verantwoordelijk voor het schrijven van de twee nota’s. De
Directeuren-Generaal Personeel (DGP), Economie & Financiën (DGEF) en Materieel (DGM)
hadden tot taak op hun functiegebied het beleid te toetsen en de uitvoering te begeleiden.
De DGP was eerst W. Drees, later opgevolgd door W.J. Bunnik. Luitenant-generaal (KL) H. van
der Valk was in de periode 1989-1993 DGM. Partijgenoot en vertrouweling van Ter Beek H.
Kombrink verving halverwege 1990 M.H. Meijerink als DGEF.71 Naast de secretaris-generaal
stond de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK). Hij nam als de ombudsman van het
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defensiepersoneel en adviseur van de minister een onafhankelijke positie in. Tot maart
1991 vervulde luitenant-generaal (KL) J.P. Verheijen de functie van IGK. Zijn opvolger was
luitenant-generaal (KLu) J.F.G.A.M. Maas.
De Chef Defensiestaf was de belangrijkste militaire adviseur van de minister en als
‘corporate planner’ verantwoordelijk voor het coördineren en sturen van het planningsproces.
Hij stuurde de krijgsmachtdelen echter niet direct aan en had daarom de status van een
primus inter pares.72 Dit gold ook voor de Defensiestaf, die bovendien afhankelijk was van de
expertise van de krijgsmachtdelen. Wat de positie van de Defensiestaf ingewikkeld maakte
was dat zij bestond uit de militairen van de drie krijgsmachtdelen. Een rolconflict was voor
de militairen haast onvermijdelijk. Ze moesten loyaal zijn aan de CDS, maar net zo goed aan
hun eigen krijgsmachtdeel, dat immers hun vervolgcarrière bepaalde.73 Ook in operationeel
opzicht was de rol van de CDS in de hier beschouwde periode beperkt. De krijgsmachtdelen
vielen in oorlogstijd onder hun NAVO-commandanten. Crisisbeheersingsoperaties waren
tijdens de Koude Oorlog uitzonderingen. De afspraak was dat tijdens dat soort operaties het
krijgsmachtdeel dat de grootste bijdrage leverde de leiding kreeg. In de periode 1989-1993
vervulden twee militairen de functie van CDS. De eerste was generaal (KL) P.J. Graaff. In de
krijgsmacht is het gebruikelijk dat militairen na een aantal jaar van functie wisselen. Medio
1992 wisselde de gehele top van de krijgsmacht van functie. Zodoende loste generaal (KL)
A.K. van der Vlis in mei van dat jaar Graaff af.
De drie krijgsmachtdelen, de Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht en Koninklijke
Luchtmacht hadden elk een eigen bevelhebber. Aan het einde van de Koude Oorlog was de
vice-admiraal Jonkheer H. van Foreest de bevelhebber van de marine, de bevelhebber van de
landmacht was luitenant-generaal M.J. Wilmink en de bevelhebber van de luchtmacht was
luitenant-generaal W.C. Louwerse. Medio 1992 werden zij afgelost door respectievelijk de viceadmiraal N.W.G. Buis, luitenant-generaal H.A. Couzy en luitenant-generaal H.J.W. Manderfeld.
De Koninklijke Marechaussee was in deze periode nog geen zelfstandig krijgsmachtdeel
en blijft in dit onderzoek buiten beschouwing. De bevelhebbers vertegenwoordigden de
krijgsmachtdelen tijdens de onderhandelingen over de twee nota’s. Zij kwamen op voor de
specifieke belangen, opvattingen en ambities van de krijgsmachtdelen en waren voor de
andere hoofdrolspelers het aanspreekpunt voor zaken die hun krijgsmachtdeel betroffen.74
De militaire top, de CDS en de bevelhebbers met hun staven, respectievelijk de Defensiestaf,
de Admiraliteitsraad, de Legerraad en de Luchtmachtraad nemen in dit onderzoek een aparte
plaats in. Zij waren het meest verbonden met de Koude Oorlog. Hun gehele carrière had in
het teken gestaan van de confrontatie met het Warschaupact, dit in tegenstelling tot veel
ambtenaren en politici in de defensietop. Daarnaast had de militaire leiding een dubbelrol.
Enerzijds behartigde zij de belangen van hun eigen organisatie. Haar adviezen aan de
72 H. Amersfoort et al., De geschiedenis van het opperbevel in Nederland en Nederlands-indië, H. Amersfoort (red.), Bijlage bij het
advies van de Adviescommissie opperbevelhebberschap (Den Haag: Ministerie van Defensie, 2002), 71-76
73 Semi-statisch Informatiebeheer Ministerie van Defensie (SIB-MvD), Defensienota 1990, d.d. 22 november 1989, D89/575,
DAB, Archief Kabinet van de minister, inv. nr. 21
74 J. Hoffenaar, “Hoofdtaken en ambitieniveau”, 206

1.8 Tot slot

75 A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 216

37
Hoofdstuk 1. Inleiding

In dit onderzoek staan de eerste jaren na de val van de Muur centraal, een periode waarin
de krijgsmacht zich bevond in een van de meest ingrijpende periode van haar moderne
bestaan. Het empirische karakter van het onderzoek, de diepe analyse van concreet
menselijk handelen en de relatief beperkte omvang van het te onderzoeken object maken
deze studie tot een unieke inkijk in een organisatie die zich in korte tijd moet heroriënteren
op de grondslagen van zijn bestaan.
Voor de krijgsmacht zelf biedt dit onderzoek een dieper inzicht in het eigen functioneren
en de grondslagen van de krijgsmacht van nu. Dit inzicht is van groot belang, want
het is de politiek-militaire leiding die in periode van verandering en onzekerheid, de
verantwoordelijkheid heeft een nieuwe koers uit te zetten, pijnlijke prioriteiten te stellen,
ook als de consequenties niet volledig te overzien zijn. Wat we daarbij niet uit oog mogen
verliezen is de grote verantwoordelijkheid die zij dragen. De keuzes die zij maken bepalen
uiteindelijk hoe, waar, met welke middelen en met wie de krijgsmacht ten strijde trekt en in
ultieme geval het verschil tussen succes of falen, tussen leven of dood.
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minister gingen immers over hun eigen mensen, middelen, taken, organisatie en reputatie.
Anderzijds was ze, als het beleid eenmaal was vastgesteld, verantwoordelijk voor het
uitvoeren van de reorganisaties en bezuinigingen. Door deze spagaat verschilde de positie
van militairen wezenlijk van ambtenaren op andere ministeries, omdat zij in tegenstelling
tot de militairen over het algemeen geen deel uitmaken van de organisaties voor wie ze het
beleid maken.75
De lotsverbondenheid van de militairen betekende niet dat de militaire top een eenheid
was. In werkelijkheid bestond de krijgsmacht tijdens de Koude Oorlog uit drie vrijwel
zelfstandige krijgsmachtdelen, die weinig met elkaar te maken hadden. De inbedding van
de krijgsmacht in de NAVO had de bestaande verschillen versterkt. Elk krijgsmachtdeel
had zijn eigen gescheiden rol binnen het bondgenootschap. Dit vertaalde zich in eigen
middelen, structuren, commandanten, doctrines en nationaal zelfs in een vaste verdeling
van het defensiebudget. De belangen van de militaire top lagen ver uit elkaar en als het om
het verdelen van het geld stonden ze zelfs tegenover elkaar. Deze rivaliteit kreeg in de jaren
negentig door alle veranderingen en bezuinigingen een flinke impuls.

Hoofdstuk 2

2. Het Koude Oorlog paradigma
‘Het wereldbeeld is in de jaren vijftig nog “heel simpel, gemakkelijker dan nu”,
(…) De Sovjet-Unie wordt beschouwd als de vijand van het Westen en dus van Nederland.
Het Westen is het bolwerk van vrijheid, democratie en christelijke waarden’.
Generaal-majoor E.R. d’Engelbronner, directeur van de Hogere Krijgsschool van 1955 tot 19591

W.C. Louwerse, bevelhebber van de luchtmacht van 1989 tot 19922

1

Interview met generaal-majoor E.R. d’Engelbronner in 1994. W. Bevaart, De gouden zon : De hogere vorming van officieren der
Koninklijke landmacht, 1868-1992, (Den Haag: Sdu uitgeverij Koninginnegracht, 1995), 145

2

R. de Winter en P.E. van Loo, Luchtmachtbevelhebbers geportretteerd, 1954-2005, (Den Haag: Koninklijke Luchtmacht, 2006),
246

39
Hoofdstuk 2. Het Koude Oorlog paradigma

Gedurende de Koude Oorlog bestond in Nederland een brede maatschappelijke
overeenstemming over de toestand van de internationale veiligheidssituatie en het daarvan
afgeleide defensiebeleid. Een groot deel van de Nederlandse bevolking beschouwde de
Sovjet-Unie als een existentiële bedreiging en deelde de overtuiging dat een geloofwaardige
en eensgezinde NAVO, inclusief de Verenigde Staten, de beste verdediging was tegen dit
gevaar. Om die reden diende Nederland een volwaardige militaire bijdrage te leveren aan
het bondgenootschap. Deze uitgangspunten vormden vanaf het begin van de jaren vijftig
het referentiekader voor het denken over het Nederlandse defensiebeleid en stonden in de
jaren daarna niet meer fundamenteel ter discussie. Het was dit denkkader waar de politieke
en militaire leiding van het ministerie van Defensie in 1989-1993 onverwachts en in kort
tijd afscheid van moesten nemen. Het ontstaan, de samenstelling en de betekenis van deze
beleidsconsensus voor de krijgsmacht is het onderwerp van dit hoofdstuk.
De belangrijkste kenmerken van de Koude Oorlog komen in de eerste paragraaf aan de
orde. De tweede paragraaf zet uiteen hoe het defensiebeleid tijdens de Koude Oorlog kon
uitgroeien tot een beleidsparadigma, een haast vanzelfsprekende consensus binnen een
groep beleidsmakers. De daaropvolgende twee paragrafen leggen uit wat de fundamenten
van het Koude Oorlog paradigma waren, het beleidsprobleem, de doelstellingen van het
beleid en de daarvoor nodig geachte instrumenten. Het defensiebeleid kon gedurende de
gehele Koude Oorlog rekenen op een breed maatschappelijke draagvlak. De vijfde paragraaf
staat stil bij deze voortdurende bestendiging van het Koude Oorlog paradigma. De zesde en
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Ik heb wel eens achter mijn oor gekrabd en gedacht:
Wat heerlijk eenvoudig was het toch ten tijde van de Koude Oorlog.
Bij wijze van spreken dan’.
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laatste paragraaf gaat in op de concrete betekenis van deze decennialange beleidsconsensus
voor de krijgsmacht.
Het is in dit hoofdstuk geenszins de bedoeling een compleet overzicht te geven van de
geschiedenis van het defensiebeleid en de krijgsmacht in de periode van de Koude Oorlog. Dit
valt buiten het kader van dit boek en bovendien zijn daarover inmiddels een uitstekende reeks
overzichtswerken verschenen.3 Wat hier van belang is, is te laten zien hoe de Koude Oorlog
een haast vanzelfsprekend referentiekader werd voor het denken over het defensiebeleid en
hoe dat denkkader Defensie tot de val van de Muur vrijwel volledig in haar greep hield.
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2.1 De kenmerken van de Koude Oorlog
De Koude Oorlog was historisch gezien, zoals we zagen een uniek conflict. Veertig jaar
lang hielden twee onverenigbare politieke, maatschappelijke en economische systemen
de wereld in hun greep. De ideologische tegenstellingen gaven het conflict een absoluut
karakter. Het ging in de Koude Oorlog om niets minder dan goed tegen kwaad en het leven in
vrijheid of onderdrukking. Als gevolg hiervan waren mensen aan beide kanten bereid grote
risico’s te nemen tot aan de dreiging van nucleaire vernietiging aan toe.4 Het moge duidelijk
zijn dat het definiëren van het conflict in absolute termen als ‘wij tegen zij’ een versimpeling
is die geen recht doet aan de complexe dynamiek tussen personen, landen, structuren en
gebeurtenissen tijdens de Koude Oorlog. Dat neemt niet weg dat ideologieën, gebruik van
stereotypen en het diepe wederzijdse wantrouwen over elkaars bedoelingen leidden tot het
bijna structureel verkeerd interpreteren van elkaars handelen. Zo weten we nu dat de SovjetUnie nooit de intentie heeft gehad West-Europa als eerste aan te vallen.5 Toch waren velen
daar in het Westen absoluut van overtuigd. Zaken als de vermeende militaire traditie van de
Sovjet-Unie, het hoge paraatheidsniveau van de Warschaupact strijdkrachten en de offensieve
doctrine die het Warschaupact tot 1987 volgde, zagen velen als bewijs van de kwade intenties.
Dat het werkelijke doel daarvan was een oorlog op het eigen grondgebied te voorkomen, was
moeilijk voor te stellen. Op zijn beurt wantrouwde het Warschaupact de ‘Flexible Response’
3

Zie voor een uitvoerige analyse van uitvoerige analyse van de reilen en zeilen van de krijgsmacht tijdens de Koude
oorlog onder andere: J. Hoffenaar en B. Schoenmaker, Met de blik naar het Oosten: De Koninklijke landmacht 1945-1990; P.B.R.
de Geus, Staatsbelang en krijgsmacht: De Nederlandse Defensie tijdens de Koude Oorlog, (Den Haag: Sdu Uitgevers, 1998); J. W.
L. Brouwer en C.M. Megens, “De Koude Oorlog (1949-1990)” in: Met man en macht : De militaire geschiedenis van Nederland
1550-2000, J.R. Bruijn en C.B. Wels (red.), (Amsterdam: Balans, 2003); diverse bijdragen van J. Hoffenaar, waaronder: J.
Hoffenaar, “De Koude Oorlog en de Nederlandse Defensie,” Armex, 91, nr. 6 (2007); Q.J. van der Vegt, Take-off. De opbouw
van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973; Het drieluik Maatschappij en krijgsmacht tijdens de Koude Oorlog: De Koude
Oorlog : Maatschappij en krijgsmacht in de jaren ‘50 (Den Haag: Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, 1992), In de schaduw van de
Muur : Maatschappij en krijgsmacht rond 1960 (Den Haag: Sdu Uitgevers, 1997) en Confrontatie en ontspanning : Maatschappij en
krijgsmacht in de Koude Oorlog, 1966-1989 (Den Haag: Sdu Uitgevers, 2004); D.C.L. Schoonoord, Pugno pro patria. De Koninklijke
marine tijdens de Koude Oorlog; W.J.E. van Rijn, Overstag en toch op koers : De Koninklijke marine en haar personeel, 1945-2005; A.J.
van der Peet, Out-of-area : De Koninklijke marine en multinationale vlootoperaties 1945-2001

4

O.A. Westad, The Cold War : A world history, (2017), 626

5

Tenzij Moskou tot de overtuiging was gekomen dat een aanval van de NAVO op handen was en een eigen aanval uit
voorzorg dit gevaar kon keren.

strategie van de NAVO. Met deze strategie beoogde de NAVO de inzet van nucleaire wapens zo
lang mogelijk uit te stellen door een aanval met gelijkwaardige middelen te beantwoorden.
Het Warschaupact interpreteerde de strategie echter als een manier om tijd te rekken om
zich te kunnen versterken en daarna alsnog met nucleaire wapens de strijd te winnen.6

Breuklijn 1989

41
Hoofdstuk 2. Het Koude Oorlog paradigma

Figuur 2 Een uitleg van de Koude Oorlog in de bundel Fundamtentele Voorlichting van de landmacht uit 1961

De onderstaande afbeelding illustreert het gebruik van stereotypen tijdens de Koude Oorlog.
Het doel van de afbeelding was de Koude Oorlog uit te leggen op een wijze die ‘voor iedere
6

Over de Koude Oorlog en de achterliggende dynamiek is inmiddels veel gepubliceerd. Zie onder andere: J.L. Gaddis,
The Cold War: A new history, (Penguin Group USA, 2006); Melvyn P. Leffler en O.A. Westad, The Cambridge history of the Cold
War, Volume III, Endings, vol. III (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2010); V. Mastny, S.G. Holtsmark, en
A. Wenger, War plans and alliances in the Cold War : Threat perceptions in the East and West, (London: Routledge, 2006); R.L.
Garthoff, A journey through the Cold War: A memoir of containment and coexistence, (Washington: Brookings Institute Press,
2001); J. Hoffenaar, “Logica van de Koude Oorlog”; R. Service, The end of the Cold War, 1985-1991, (London: MacMillan, 2015);
D.M. Snow, Thinking about national security : Strategy, policy, and issues, (New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016);
O.A. Westad, The Cold War : A world history
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Nederlander aanvaardbaar kan zijn’. De afbeelding is afkomstig uit de bundel Fundamentele
Voorlichting uit 1961 van het Studiecentrum voor Militair Leiderschap van de Generale Staf
van de landmacht.7
De tegenstellingen tussen Oost en West hadden in eerste instantie geen militaire, maar
vooral een politiek-sociale dimensie. De vrees in het Westen was dat communistische
partijen in het verwoeste Europa van na de Tweede Wereldoorlog misbruik zouden maken
van de heersende chaos en armoede om de macht te grijpen.8 Het conflict kreeg pas een
militair karakter toen Noord-Korea op 25 juni 1950 Zuid-Korea binnenviel. In het Westen
zagen velen de inval als de voorbode van een Sovjetaanval op West-Europa. Deze angst gaf
een krachtige impuls aan de militarisering van de Koude Oorlog, die uiteindelijk uitmondde
in een historisch gezien ongekende wapenwedloop. Al snel hadden beide partijen zulke
grote arsenalen conventionele en nucleaire wapens opgebouwd dat ze elkaar ten alle tijde
konden vernietigen. Door de nucleaire bewapening kwam het echter nooit tot een oorlog,
aangezien die onbeheersbaar zou zijn en leiden tot de vernietiging van het leven op aarde.
Dit besef maakte echter geen einde aan de wapenwedloop, omdat volgens de logica van
Mutual Assured Destruction (MAD) de eigen veiligheid afhankelijk was van de gegarandeerde
wederzijdse vernietiging van de ander.9 In combinatie met het structurele wederzijdse
wantrouwen hield de wapenwedloop zichzelf in stand.10 Hoewel een treffen tussen de NAVO
en het Warschaupact uitbleef was de Koude Oorlog zeker geen periode van vrede. Wrang
genoeg vond de strijd voornamelijk plaats in de Derde Wereld. Daar gingen Oost en West
in ‘proxy wars’ indirect met elkaar de strijd aan, onder andere in Korea, Vietnam, Angola en
Afghanistan.
Achteraf kunnen we vaststellen dat de Koude Oorlog, in ieder geval in Europa, een conflict
was met een grote mate van stabiliteit en continuïteit. Periodes van spanning en ontspanning
wisselden elkaar weliswaar af, maar de fundamentele tegenstellingen tussen Oost en West
bleven bijna veertig jaar lang ongewijzigd. Ook in periode van toenadering, zoals de detente
in de jaren zeventig, ontbrak het vertrouwen tot echte oplossingen te kunnen komen. Zo
wees de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken in het progressieve kabinet-Den Uyl,
M. van der Stoel (PvdA), in de jaren zeventig een eenzijdige toenadering door het Westen
krachtig van de hand. Hij had: ‘nog nimmer gezien dat eenzijdige concessies van het Westen
tot concessies van de Sovjet-Unie hebben geleid’.11 Dit betekent niet dat de opbrengsten
7

Studiecentrum voor militair leiderschap, Fundamentele voorlichting, (Den Haag: Chef van de Generale Staf, 1961), 11-16

8

J.L. Gaddis, “The Cold War, the long peace, and the future” in: The end of the Cold War: Its meaning and implications, M.J.
Hogan (red.), (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), 26 en 36

9

P.M.E. Volten, “Gorbatsjovs jaren en ‘de overwinning van het Westen’”, 259

10 Een kanttekening hierbij is wel dat er meer drijvende krachten waren die de wapenwedloop in stand hielden, zoals
industriële belangen, rivaliteit tussen de krijgsmachtdelen, binnenlandse politiek en ideologie. T.G. Mahnken, J. Maiolo,
en D. Stevenson, Arms races in international politics : From the nineteenth to the twenty-first century, (2016), 139-140, zie ook
156; J. Hoffenaar, “De Koude Oorlog en de Nederlandse Defensie”; P.M.E. Volten, “Gorbatsjovs jaren en ‘de overwinning van
het Westen’”, 259; D.M. Snow, Thinking about national security : Strategy, policy, and issues, 86; R. Jervis, “Was the Cold War a
security dilemma?,” Journal of Cold War Studies, 3 (2001), 59-60
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J. Hoffenaar, “’De baby is er!’, de defensienota 1974 en het gevecht over de toekomst van de krijgsmacht” in: Confrontatie
en ontspanning: Maatschappij en krijgsmacht in de Koude Oorlog, 1966-1989, J. Hoffenaar, et al. (red.), (Den Haag: Sdu Uitgevers,

13
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van de periodes van ontspanning, zoals de wapenbeheersingsverdragen en de Helsinkiakkoorden niet van belang waren. Ze droegen bij aan het verminderen van de risico’s en het
uiteindelijke einde van de Koude Oorlog. De afspraken boden echter geen oplossing voor het
conflict, omdat ze de status-quo niet wezenlijk veranderden.12
Eind jaren zeventig bleek dat door de ontspanning tussen Oost en West de fundamentele
tegenstellingen niet waren opgelost. Toen de Sovjet-Unie in 1979 Afghanistan binnenviel
barstte de Koude Oorlog weer in alle hevigheid los. De oorlog in Afghanistan gaf ook het
startsein voor een nieuwe wapenwedloop. Deze kreeg een extra impuls door het aantreden
van de conservatieve Amerikaanse president R.W. Reagan in 1981. Hij zette de verhoudingen
verder op scherp door zijn felle anticommunistische houding en zijn voornemen een
ruimteschild te bouwen om de Verenigde Staten te verdedigen tegen nucleaire ballistische
raketten. Met dit Strategic Defense Initiative (SDI) dreigde Reagan een einde te maken aan het
stabiliserende principe van de MAD.
De escalatie van het conflict dreef de kosten van de wapenwedloop sterk op en dat bracht
de zwakke economieën van de communistische landen steeds verder in de problemen.
Reagan was zich hier overigens bewust van. Hoewel hij oprecht dacht met het SDI de
Verenigde Staten te beschermen, zag hij het project ook als een mogelijkheid om de SovjetUnie en bondgenoten te verzwakken en: ‘spend them to death’.13 In onder andere Polen leidden
de economische problemen tot massale demonstraties tegen het regime. Alleen met harde
hand en onder nauwlettend oog van Moskou waren de communistische regeringen in OostEuropa in staat de sociale onrust de kop in te drukken.14
In 1985 trad M.S. Gorbatsjov aan als de nieuwe leider van de Sovjet-Unie. Hij concludeerde
dat er sprake was van een onhoudbare situatie. De Sovjeteconomie was niet langer in staat
de wapenwedloop vol te houden. Om het tij te keren en de achterstand op het Westen in te
halen begon hij met een ingrijpend programma van economische hervormingen (perestrojka)
en politieke openheid (glasnost).15 Tegelijkertijd zocht Gorbatsjov toenadering tot het Westen
om een einde te maken aan de wapenwedloop en het principe van de gegarandeerde
vernietiging. Hierin vond hij Reagan aan zijn zijde, die ondanks zijn felle anticommunistische
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houding, bovenal een einde wilde maken aan de dreiging van een allesvernietigende
nucleaire oorlog,16 De vertrouwensband die na enige tijd tussen de twee wereldleiders
ontstond, maakte het mogelijk tot dan toe onmogelijk geachte stappen te zetten.
Gorbatsjov gaf met zijn beleid een aanzet tot een nieuwe periode van ontspanning
tussen Oost en West, maar daarmee zette hij onbedoeld ook ontwikkelingen in gang die
uiteindelijk zouden leiden tot het einde van de Koude Oorlog. Het lukte hem namelijk niet het
communistische systeem en de economie te moderniseren. Ook was Gorbatsjov niet langer
bereid met geweld de communistische orde in het Oostblok te handhaven. Daarmee maakte
hij een einde aan de onaantastbaarheid van de positie van de communistische regimes in
Oost-Europa. Toen de bevolking in de Oost-Europa zich eenmaal begon te realiseren dat de
situatie wezenlijk was veranderd, waren de laatste dagen van het communistische bewind
in Oost-Europa en uiteindelijk ook in de Sovjet-Unie geteld. In hoofdstuk vier zal dit in meer
detail aan de orde komen.17

2.2 De Koude Oorlog als beleidsparadigma
De combinatie van fundamentele tegenstellingen, diep wederzijds wantrouwen en het bijna
voortdurend verkeerd interpreteren van elkaars intenties zorgden ervoor dat de aard van
het conflict decennialang niet wezenlijk veranderde. De Koude Oorlog kon zich hierdoor
ontwikkelen tot een stabiel, maar potentieel uiterst gevaarlijk conflict. Het risico op een
allesvernietigende oorlog was op de achtergrond altijd aanwezig. Een verkeerde beslissing
genomen onder de druk van oplopende spanningen, zoals tijdens de Cubacrisis, of door
een ongeluk was een latent gevaar en als nucleaire wapens eenmaal waren gebruikt, was
een escalatie waarschijnlijk niet meer te stoppen geweest. Door deze nucleaire houdgreep
was het er beide partijen alles aan gelegen het conflict niet te laten uitmonden in een echte
oorlog, maar aangezien zij niet in staat waren het conflict op te lossen groeide de Koude
Oorlog uit tot een bijna vanzelfsprekend en ogenschijnlijk permanent referentiekader voor
het denken over de internationale veiligheidssituatie.
Huntington vergeleek de Koude Oorlog met een paradigma, een aan de wetenschapsfilosoof
T.S. Kuhn ontleend theoretisch begrip voor een verzameling veronderstellingen, waarden
en handelswijzen die een groep onbewust gebruikt om de complexe werkelijkheid te
begrijpen, oplossingen te vinden voor problemen en keuzes te maken.18 Kuhn gebruikte het
begrip paradigma nadrukkelijk alleen om het functioneren van de natuurwetenschappen
16 R. Service, The end of the Cold War, 1985-1991, 496-497
17 V.M. Zubok, “Why did the Cold War end in 1989? : Explanations of ‘the turn’”, 352-354; G. Arrighi, “The world economy and the Cold
War, 1970-1990”, 37; Zie ook J.L. Gaddis, The Cold War: A new history, 264-265; R. Service, The end of the Cold War, 1985-1991, 124
18 S.P. Huntington, “If not civilizations, what? : Paradigms of the post-Cold War world,” Foreign Affairs, 72, nr. 5 (1993); M.
Mccgwire, “The paradigm that lost its way,” International Affairs, 77, nr. 4 (2001); D. Jablonsky, Paradigm lost?: Transitions and
the search for a new world order, (Praeger Publishers, 1995); K.I. Bjerga en T.L. Haaland, “Development of military doctrine:
The particular case of small states”; D.M. Snow, Thinking about national security : Strategy, policy, and issues

te omschrijven. Natuurwetenschappers waren volgens hem, in tegenstelling tot sociale
wetenschappers, geneigd gebruik te maken van:
‘Universally recognized scientific achievements that for a time provide model problems and solutions to a
community of practitioners’.19

‘As a simple model of global politics, it accounted for more important phenomena than any of its rivals; it
was an indispensable starting point for thinking about international affairs; it came to be almost universally accepted; and it shaped thinking about world politics for two generations’. 20

‘A framework of ideas and standards that specifies not only the goals of policy and the kind of instruments
that can be used to attain them, but also the very nature of the problems they are meant to be addressing.
Like a Gestalt, this framework is embedded in the very terminology through which policymakers communicate about their work, and it is influential precisely because so much of it is taken for granted and unamenable to scrutiny as a whole’. 21

Er is sprake van een beleidsparadigma als binnen groep van beleidsmakers een mate van
overeenstemming is over de aard van het probleem en de doelstellingen en instrumenten
om dit vraagstuk tegemoet te treden.22 De bestuurskundigen P. Bordewijk en J. de Vries
voegden hieraan toe dat de steun voor een beleidsparadigma zich niet hoeft te beperken
tot een groep beleidsmakers. Hoewel er in de sociale realiteit altijd wel dissidenten met
afwijkende opvattingen zullen zijn, kan het voorkomen dat een beleidsconsensus een
breed maatschappelijk draagvlak heeft. Een voorbeeld is de wijdverspreide steun binnen

19 T.S. Kuhn, The structure of scientific revolutions, (Chicago: University of Chicago Press, 1996), x
20 S.P. Huntington, “If not civilizations, what? : Paradigms of the post-Cold War world”, 186-187
21 P.A. Hall, “Policy paradigms, social learning, and the state: The case of economic policymaking in Britain,” Comparative
Politics, 25, nr. 3 (1993), 279; Zie ook J. de Vries, M.J.E.M. van Dam, en J. Berveling, Politiek-bestuurlijk management : Een blik
achter de gouden muur, (Alphen aan den Rijn: Samsom, 1998), 111-112
22 P.A. Hall, “Policy paradigms, social learning, and the state: The case of economic policymaking in Britain”, 279-281
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Ook politicoloog P.A. Hall gebruikte het begrip paradigma om menselijk gedrag te verklaren.
Hall stelde dat analoog aan een wetenschappelijk paradigma ook een groep beleidsmakers
kan beschikken over:
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Door de unieke kenmerken van de Koude Oorlog was het conflict volgens Huntington
vergelijkbaar met een paradigma. Door de stabiliteit en continuïteit kon de Koude Oorlog
de waarde krijgen van een perspectief van waar uit mensen naar de werkelijkheid keken, ze
die interpreteerden en keuzes maakten. Hoewel het Koude Oorlog paradigma niet alles kon
verklaren, zoals de rivaliteit tussen de communistische grootmachten China en de SovjetUnie voldeed het bijna vier decennia als referentie. Volgens Huntington omdat:
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de Nederlandse samenleving voor de opbouw van de verzorgingsstaat na de Tweede
Wereldoorlog.23
Een beleidsparadigma heeft voor een beleidsgemeenschap als voordeel dat het zorgt
voor focus en overeenstemming over de doelstellingen van het beleid en de te gebruiken
instrumenten. De neuzen staan immers dezelfde kant op. Nadeel is dat de groep hierdoor
minder openstaat voor opvattingen en veranderingen die buiten het denkkader vallen.24
Het veranderen van een beleidsparadigma is daarom niet eenvoudig. Volgens Hall gebeurt
dat pas, als voldaan is aan drie voorwaarden. Ten eerste dient zich een opeenstapeling van
afwijkende problemen en gebeurtenissen voor te doen die het bestaande beleidsparadigma
niet goed kan verklaren. Deze onverklaarbare afwijkingen zorgen voor twijfel over het
bestaande beleid en bevorderden dat alternatieven in beeld komen. De tweede voorwaarde
is dat een alternatief de kans krijgt zich te bewijzen. In veel gevallen gaat dit gepaard met een
crisissituatie die de bestaande beleidsconsensus niet kan oplossen waardoor ruimte ontstaat
voor andere oplossingen. De derde en laatste voorwaarde is dat de aanhangers van het nieuwe
beleid voldoende autoriteit weten te bemachtigen binnen de beleidssector om het beleid te
institutionaliseren. Pas als ze daarin in slagen is de paradigmaverandering compleet.25
Kuhn stelde dat in de natuurwetenschappen altijd een paradigma van kracht is.26 Binnen een
beleidsgemeenschap is dat volgens Hall nadrukkelijk niet het geval. Een beleidsgemeenschap
functioneert ook zonder een beleidsparadigma. Een paradigmaverandering kan dus ook
betekenen dat een periode aanbreekt zonder beleidsconsensus.27 Voor een beleidssector
is het dan lastiger beleid te vormen en besluiten te nemen, omdat daar enige mate van
overeenstemming voor nodig is. Dit maakt een beleidssector kwetsbaar, aangezien op den
duur het gebrek aan overeenstemming ten koste kan gaan van de geloofwaardigheid en
legitimatie van een beleidssector.28
Ook de beleidsmakers in de periode 1989-1993 stonden voor dit vraagstuk toen de val
van de Muur en het verdwijnen van de dreiging de consensus over het defensiebeleid ernstig
ondermijnden en de grondslagen van het defensiebeleid fundamenteel ter discussie kwamen
te staan. Het was aan hen met een alternatief te komen en enige mate van overeenstemming
te bereiken over het nieuwe veiligheidsprobleem en de doelstellingen en instrumenten van
het defensiebeleid. Slaagden zij daar niet in, dan liep de krijgsmacht het gevaar speelbal te
worden van interne en externe krachten.
Voordat ze deze stap konden zetten dienden ze zich eerst los te maken van het bestaande
en vertrouwde denkkader. Dat vrijwel niemand de val van de Muur zag aankomen laat zien
23 J. de Vries en P. Bordewijk, Rijdende treinen en gepasseerde stations : Over Srebrenica, de kredietcrisis en ander beleidsfiasco’s,
(Amsterdam: Van Gennep, 2009), 25-27
24 J. de Vries, M.J.E.M. van Dam, en J. Berveling, Politiek-bestuurlijk management : Een blik achter de gouden muur, 111-112
25 P.A. Hall, “Policy paradigms, social learning, and the state: The case of economic policymaking in Britain”, 280
26 T.S. Kuhn, The structure of scientific revolutions, 77
27 P.A. Hall, “Policy paradigms, social learning, and the state: The case of economic policymaking in Britain”, 290-291
28 Ibid., 290-291; J. de Vries en P. Bordewijk, Rijdende treinen en gepasseerde stations : Over Srebrenica, de kredietcrisis en ander
beleidsfiasco’s, 25 en 359

2.3 De fundamenten van het Nederlandse defensiebeleid in de Koude Oorlog

29 R. Service, The end of the Cold War, 1985-1991, 497
30 Zie meer in detail hoofdstuk 5
31 R. Service, The end of the Cold War, 1985-1991, 328
32 D. Hellema, Nederland in de wereld : Buitenlandse politiek van Nederland, (Houten: Spectrum, 2010), 108-109; Zie ook
Schaper, hij noemt deze periode een impasse. H.A. Schaper, “Het Nederlandse veiligheidsbeleid 1945-1950,” Bijdragen en
Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 96, nr. 2 (1981), 282
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De laatste keer dat Defensie gedwongen was tot een wezenlijke heroriëntatie van het
defensiebeleid was na afloop van de Tweede Wereldoorlog. Ook toen stond de krijgsmacht
voor het vraagstuk een alternatief te bedenken voor het bestaande defensiebeleid, dat in
mei 1940 jammerlijk had gefaald. Achteraf gezien werd in deze periode het fundament
gelegd voor het Nederlandse defensiebeleid gedurende de Koude Oorlog. Een beleid dat
gestoeld was op een breed gedeeld wantrouwen voor het communisme en de Sovjet-Unie
als de belangrijkste statelijke vertegenwoordiger en de overtuiging dat de oplossing voor dit
veiligheidsprobleem het lidmaatschap van een geloofwaardig bondgenootschap onder de
hoede van de Verenigde Staten was.
Historicus D. Hellema karakteriseerde de internationale veiligheidssituatie in de eerste
jaren na de Tweede Wereldoorlog als een intermezzo. De verhoudingen in de wereld waren
door de oorlog fundamenteel veranderd, maar wat de consequenties daarvan waren voor
het Nederlandse veiligheidsbeleid was nog niet volkomen helder.32 Duidelijk was wel dat de
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie de leidende positie van de Europese grote mogendheden
hadden overgenomen. Voor wat betreft de Verenigde Staten had de Nederlandse regering dat
snel na het begin van de oorlog onderkend. De erkenning van de Sovjet-Unie als wereldleider
had meer voeten in de aarde. Al sinds de Russische revolutie van 1917 bestond in Nederland
een breed en diepgeworteld wantrouwen jegens het communisme en de Sovjet-Unie als de
belangrijkste statelijke vertegenwoordiger daarvan. Opeenvolgende Nederlandse regeringen
weigerden diplomatieke banden met de Sovjet-Unie aan te knopen. Pas in 1942 erkende
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hoe sterk het Koude Oorlog paradigma het denken over de internationale veiligheidssituatie
kleurde en hoe vanzelfsprekend deze situatie was geworden.29 Geen van de voor dit onderzoek
geïnterviewde beleidsmakers hield rekening met het einde van de Koude Oorlog. Ze waren
zich ervan bewust dat er sinds het aantreden van Gorbatsjov grote veranderingen gaande
waren in het Oostblok en ook uit inlichtingenrapporten bleek dat het Warschaupact met
grote problemen kampte. Toch was de verwachting dat de ‘dooi’ die zich hierdoor had ingezet
hoogstens zou leiden tot vreedzame co-existentie tussen Oost en West.30 De Nederlandse
beleidsmakers waren hier zeker geen uitzondering in. Historicus R. Service citeert in zijn
boek The end of the Cold War een rapport van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA uit mei
1988. Zelfs de grootste inlichtingendienst van de NAVO verwachtte ondanks alle problemen
geen ‘unravelling of Moscow’s East European empire’.31
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Nederland, nota bene als laatste land, de Sovjet-Unie als zelfstandige staat en bondgenoot.
De waardering voor de Sovjet-Unie steeg door de immense bijdrage die het land leverde aan
het verslaan van Nazi-Duitsland, maar de argwaan bleef latent aanwezig.33
Na de oorlog liepen de spanningen tussen Oost en West op. In de landen in Oost-Europa
namen de communistische partijen met steun van de Sovjet-Unie de macht over. In enkele
gevallen, zoals in 1948 in Tsjecho-Slowakije ging dat gepaard met geweld. Toen in de
zomer van dat jaar de Sovjet-Unie alle toegangswegen naar Berlijn afsloot als reactie op het
invoeren van een gezamenlijke munt in de Westerse bezettingszones in Duitsland, kwamen
de strijdkrachten van de Westerse bezettingsmachten en de Sovjet-Unie voor het eerst
tegenover elkaar te staan. Een confrontatie bleef uit, maar deze gebeurtenissen wakkerde
het wantrouwen in het Westen over de ware intenties van de Sovjet-Unie krachtig aan.34 De
regeringen en militaire staven in het Westen raakten er vanaf 1948 steeds meer van overtuigd
dat de Sovjet-Unie met haar marxistische-leninistische ideologie op termijn streefde naar
een communistische wereldheerschappij. Een teken aan de wand was volgens de Chef van
de Nederlandse Generale Staf, generaal H.J. Kruls dat de troepen van de Sovjet-Unie in
tegenstelling tot die van het Westen niet waren gedemobiliseerd.35 Ook de communistische
machtsovername in China en de ontwikkeling van een atoombom door de Sovjet-Unie in
1949 bevestigden het wantrouwen.
Hoewel in het Westen de overtuiging groeide van de onvermijdelijkheid van een oorlog
op de langere termijn, werd de Sovjetdreiging vooralsnog niet als acuut militair probleem
beschouwd. De vrees was vooral dat de Sovjet-Unie met ‘indirecte agressie’ zou proberen de
Westerse democratieën te destabiliseren door gebruik te maken van de armoede en chaos in
het door de oorlog verwoeste Europa.36 De door de communistische partijen georganiseerde
stakingen in Italië en Frankrijk leken deze angst te rechtvaardigen.37
Ook de Nederlandse economie stond er in de eerst jaren na de oorlog slecht voor. Het
ministerie van Financiën waarschuwde in 1947 dat als de situatie dat jaar niet verbeterde ‘de
33 D. Hellema, Nederland in de wereld : Buitenlandse politiek van Nederland, 111-113; J.C.H. Blom, “Jaren van tucht en ascese. Enige
beschouwingen over de stemming in herrijzend Nederland (1945-1950),” Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis
der Nederlanden, 96 (1981), 325 en 329
34 Uit onderzoeken van het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie (NIPO) in deze periode bleek dat een meerderheid
van de Nederlandse bevolking de Sovjet-Unie als het grootste gevaar voor de wereldvrede beschouwde. A.E. Kersten,
“De Koude Oorlog” in: De Koude Oorlog: Maatschappij en krijgsmacht en de jaren’50, J Hoffenaar en Gerke Teitler (red.), (Sdu
Uitgeverij Koninginnegracht, 1992), 22; D. Hellema, Nederland in de wereld : Buitenlandse politiek van Nederland, 111-113 en
145-147; J.C.H. Blom, “Jaren van tucht en ascese. Enige beschouwingen over de stemming in herrijzend Nederland (19451950)”, 325-329
35 J. Hoogenboezem, H.J. Kruls : Een politieke generaal, (Amsterdam: Boom, 2010), 229
36 F. Baudet, Het vierde wapen : Voorlichting, propaganda en volksweerbaarheid, 1944-1953, 88-89 J. Hoffenaar, “’Hannibal ante
portas’, de Russische militaire dreiging en de opbouw van de Nederlandse krijgsmacht” in: De Koude Oorlog: Maatschappij
en krijgsmacht en de jaren ‘50, J Hoffenaar en Gerke Teitler (red.), (Den Haag: Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, 1992), 55; J.
Hoogenboezem, H.J. Kruls : Een politieke generaal, 252; J.W.L. Brouwer, “Miljarden voor Defensie?” in: Het kabinet-Drees-Van
Schaik, Koude Oorlog, dekolonisatie en integratie, P.F. Maas en J.M.M.J. Clerx (red.), Parlementaire geschiedenis van Nederland na
1945(Nijmegen: Gerard Noodt Instituut, 1996), 280-281
37 Overigens was deze angst niet ongegrond. Stalin probeerde communistische bewegingen in West-Europa hiertoe te
bewegen, maar dat mislukte. J.L. Gaddis, “The Cold War, the long peace, and the future”, 26 en 37; R. Service, The end of the Cold
War, 1985-1991, 95-97

verzorging van de bevolking tot onder het bestaansminimum zou dalen’.38 De opeenvolgende
Nederlandse kabinetten Beel I (1946-1948), Drees-Van Schaik (1948-1951) en Drees I, II, III (19511958) legden dan ook de prioriteit bij een rechtvaardig sociaal en economisch herstel, dat
zij tevens beschouwden als het beste antwoord op de communistische dreiging.39 Volgens
Drees kon het land:
‘Rusland geen grotere dienst bewijzen dan door het uitgeven van hoge bedragen voor militaire doeleinden,
welke de economische en sociale positie van ons land aantasten’. 40

39 J. W. L. Brouwer en C.M. Megens, “Het debat in de ministerraad over de Nederlandse militaire bijdrage aan de NAVO,
1949-1951”, 487; B.E. van der Boom, Atoomgevaar? Dan zeker BB: De geschiedenis van de bescherming bevolking, (Den Haag:
Sdu Uitgevers, 2000), 26-27; J.W.L. Brouwer, “Drees en het buitenland. Over het Albertkanaal op een andere planeet?”
in: Drees, minister-president 1948-1958, J.W.L. Brouwer en P. van der Heiden (red.), (Nijmegen; Den Haag: Centrum voor
Parlementaire Geschiedenis ; Sdu Uitgevers, 2005), 83-84
40 J. W. L. Brouwer en C.M. Megens, “Het debat in de ministerraad over de Nederlandse militaire bijdrage aan de NAVO,
1949-1951”, 487
41 Ibid., 487; H.A. Schaper, “Het Nederlandse veiligheidsbeleid 1945-1950”, 294
42 F. Baudet, Het vierde wapen : Voorlichting, propaganda en volksweerbaarheid, 1944-1953, 89
43 D. Hellema, Nederland in de wereld : Buitenlandse politiek van Nederland, 115; P.B.R. de Geus, Staatsbelang en krijgsmacht:
De Nederlandse Defensie tijdens de Koude Oorlog, 27-28, F. Baudet, “The ideological equivalent of the atomic bomb.
The Netherlands, atlanticism, and human rights in the early Cold War,” Journal of Transatlantic Studies Journal of
Transatlantic Studies, 9, nr. 4 (2011), 270; H.A. Schaper, “Het Nederlandse veiligheidsbeleid 1945-1950”, Het Nederlandse
veiligheidsbeleid, 279
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38 Geciteerde in: H.A. Schaper, “Het Nederlandse veiligheidsbeleid 1945-1950”, 290-294
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Ook verwachtte hij dat de Sovjet-Unie zich in eerste instantie op het onverdedigde
Azië zou richten.41 Bovendien kampte Nederland in deze periode met een veel acuter
veiligheidsprobleem in de strijd tegen de Republiek Indonesië. Daar bevond zich dan ook het
merendeel van de troepen.
De militaire leiding steunde deze politieke prioriteiten. Ook zij begreep dat het
contraproductief was als de militaire opbouw ten koste zou gaan van de wederopbouw
van Nederland. Dat nam echter niet weg dat zij op termijn een geloofwaardige krijgsmacht
noodzakelijk achtte voor de verdediging van Nederland en het zeker stellen van de steun
van bondgenoten.42 Dat laatste was de belangrijkste les uit de Tweede Wereldoorlog: de
Nederlandse neutraliteitspolitiek had gefaald. Al tijdens de oorlog concludeerde het kabinet
dat door de aard van de moderne oorlogsvoering het voor kleine landen onmogelijk was hun
soevereiniteit zelf te verdedigen. Nederland zou zich daarom na de oorlog moeten aansluiten
bij een permanente alliantie van landen gelegen aan de Atlantische Oceaan onder de hoede
van de Verenigde Staten.43
De eerste jaren na de oorlog deed de Nederlandse regering geen concrete pogingen een
militair bondgenootschap te vormen. Daar was in deze periode geen dringende noodzaak
toe. De aandacht lag zoals gezegd bij de wederopbouw van Nederland en het herstel van het
Nederlandse gezag in Nederlands-Indië. Nederland was tijdens hierdoor tijdens de crisis in
Berlijn in 1948 zelfs vrijwel onverdedigd. De landstrijdkrachten in Nederland beschikten over
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‘Wanneer wij nochtans in het kader van de WU en het Atlantisch pact onze defensie versterken, dan geschiedt dat niet omdat men zich daarmede op zich veilig stelt, doch omdat wij ons daardoor aan Amerika
koppelen en Rusland zich dan eerder zal laten weerhouden van een aanval op West-Europa’. 48
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slechts 3000 militairen.44 Door de oplopende spanningen tussen Oost en West was de vorming
van een Westerse alliantie hoger op de agenda komen te staan.45 In maart 1948 ondertekenden
Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Engeland het Verdrag van Brussel, waarin ze
afspraken op politiek, economisch en militair terrein te gaan samenwerken. De deelnemende
landen zegden toe elkaar met alle mogelijke middelen te helpen in het geval een militaire
aanval op een van de landen. Het verdrag leidde tot de oprichting van de Westerse Unie
(WU) om de politieke en militaire samenwerking te coördineren. Militair stelde de WU niet
veel voor.46 Toch was het verdrag voor het Nederlandse veiligheidsbeleid belangrijk, omdat
het kabinet het als de opstap naar het gewenste Atlantisch bondgenootschap beschouwde.
Volgens de minister van Buitenlandse Zaken, D.U. Stikker (VVD) was dat noodzakelijk omdat
de West-Europese landen militair te zwak waren om zich te kunnen verdedigen. De beste
manier om de Sovjet-Unie af te schrikken was de veiligheid van West-Europa koppelen aan
die van de Verenigde Staten. 47 Dat was ook het standpunt van Drees:

De onderhandelingen om de Verenigde Staten te betrekken bij de verdediging begonnen
halverwege 1948 en leidden een jaar later, op 4 april 1949, tot de oprichting van de NAVO.
Ook de leden van de NAVO spraken af elkaar te helpen in geval van een aanval op een van de
lidstaten. Met het toetreden tot de WU en de NAVO nam het kabinet definitief afscheid van
honderd jaar neutraliteitspolitiek en aanvaardde ze definitief het Amerikaanse leiderschap.
Alle partijen in de Tweede Kamer, met uitzondering van de Communistische Partij Nederland
(CPN), steunden het beleid.
Het is belangrijk om vast te stellen dat het grootste belang van de NAVO niet militair,
maar politiek was. Op de tweede plaats diende het lidmaatschap van de WU en de NAVO een
economisch doel. De verwachting was dat meer Europese en Atlantische samenwerking het
herstel van de Nederlandse economie zou bevorderen. Het kabinet beschouwde de NAVO
44 Het kabinet reageerde geschokt toen ze daar tijdens de crisis om Berlijn in 1948 kennis van nam, maar uit financiële
overwegingen was het niet bereid de troepen in eigen land te versterken. J. W. L. Brouwer en C.M. Megens, “Het debat in
de ministerraad over de Nederlandse militaire bijdrage aan de NAVO, 1949-1951”, 487
45 J. Hoffenaar, “’Hannibal ante portas’, de Russische militaire dreiging en de opbouw van de Nederlandse krijgsmacht”, 55; J.W.L.
Brouwer, “Politiek-militaire verhoudingen aan het begin van de Koude Oorlog: Rond het ontslag van generaal H.J. Kruls,
januari 1951” in: De Koude Oorlog: Maatschappij en krijgsmacht en de jaren’50, J. Hoffenaar en G. Teitler (red.), (Den Haag: Sdu
Uitgeverij Koninginnegracht, 1992), 73
46 Kruls omschreef de Unie als ‘vijf kale kikkers die hard kwaakten maar weinig konden uitrichten’. J. Hoogenboezem, H.J.
Kruls : Een politieke generaal, 243
47

J.W.L. Brouwer, “Buitenlandse zaken: De strijd om meer parlementaire invloed, 1948-1951” in: Het kabinet-Drees-Van
Schaik, Koude Oorlog, dekolonisatie en integratie, P.F. Maas en J.M.M.J. Clerx (red.), Parlementaire geschiedenis van Nederland na
1945(Nijmegen: Gerard Noodt Instituut, 1991), 71;

48 J. W. L. Brouwer en C.M. Megens, “Het debat in de ministerraad over de Nederlandse militaire bijdrage aan de NAVO,
1949-1951”, 488

50 Q.J. van der Vegt, Take-off. De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973, 31; J.W.L. Brouwer, “Politiek-militaire
verhoudingen aan het begin van de Koude Oorlog: Rond het ontslag van generaal H.J. Kruls, januari 1951”, 72
51 Uiteindelijk bleef hij aan, na het beroep dat de minister van Defensie W.F. Schokking op hem had gedaan te blijven. J.
Hoogenboezem, H.J. Kruls : Een politieke generaal, 249-251
52 G. Teitler, “Strategische concepties 1813-1988”; J. W. L. Brouwer en C.M. Megens, “Het debat in de ministerraad over de
Nederlandse militaire bijdrage aan de NAVO, 1949-1951”; J.W. Honig, Defense policy in the North Atlantic alliance: The case of the
Netherlands
53 J. W. L. Brouwer en C.M. Megens, “Het debat in de ministerraad over de Nederlandse militaire bijdrage aan de NAVO,
1949-1951”, 489-490 en 494-496
54 J.W. Honig, Defense policy in the North Atlantic alliance: The case of the Netherlands, 10 en 32;
55 R. de Winter en E.H.J.C.M. Doreleijers, Luchtmachtstructuren in beweging : 80 jaar luchtmachtorganisatie, (Den Haag: Sectie
Luchtmachthistorie van de Staf van de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten, 1994), 65-66; Q.J. van der Vegt, Take-off. De
opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973, 39
56 J. Hoffenaar, “’To defend or not to defend’: Drawing the line in the Netherlands” in: War plans and alliances in the Cold War :
Threat perceptions in the East and West, V. Mastny, et al. (red.), (London; New York: Routledge, 2006), 268
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op dat moment als een ‘supplement’ van het Marshall-plan, het omvangrijke financiële
en materiële hulpprogramma dat de Verenigde Staten ter beschikking stelden voor de
wederopbouw van Europa.49
Door het politieke karakter van de bondgenootschappen leidde dit in eerste instantie
niet tot een versnelde opbouw van de krijgsmacht. Nederland stond hierin overigens niet
alleen. Ook andere West-Europese landen legden de nadruk op het herstel van hun economie
en het gezag in hun koloniën.50 Voor een deel van de militaire leiding was de afwachtende
houding van het kabinet een flinke teleurstelling. In 1950 dreigde Kruls zelfs met aftreden
toen het kabinet weigerde de landmacht te versterken.51 Ook een deel van de Tweede Kamer
drong aan op een verhoging van het defensiebudget om een volwaardige bijdrage aan de
bondgenootschappelijke verdediging mogelijk te maken.
Het kabinet-Drees-van Schaik (1948-1951) legde de kritiek naast zich neer en bleef
de nadruk leggen op de wederopbouw. Daar kwam bij dat het kabinet de plannen van de
militaire leiding veel te ambitieus vond.52 De marine wenste een vloot die bestond uit drie
smaldelen met elk als kern een vliegkampschip.53 De landmacht streefde naar een verbeterde
versie van het vooroorlogse veldleger met een oorlogssterkte van 300.000 man verdeeld
over acht tot veertien divisies.54 De luchtmacht onderscheidde zich door haar plannen van
meet af aan in bondgenootschappelijk kader te beschouwen. De Tweede Wereldoorlog had
duidelijk gemaakt dat een nationaal georganiseerde luchtverdediging niet langer zinvol was.
Met achttien squadrons dag- en zes squadrons nachtjagers wilde de luchtmacht een bijdrage
leveren aan het Air Defence Plan dat ze samen met de Britse, Franse, Belgische luchtmachten
had opgesteld.55 Met het in 1949 voorgenomen defensiebudget van achthonderd miljoen
gulden waren de plannen volstrekt onhaalbaar.
Het kantelpunt in de heroriëntatie van het Nederlandse defensiebeleid na de Tweede
Wereldoorlog vormde de aanval van Noord-Korea op Zuid-Korea op 25 juni 1950. In WestEuropa heerste enige tijd grote angst het volgende slachtoffer te zijn. Als dit in Korea kon
gebeuren waarom niet in Europa, vroegen velen zich af.56 De Amerikaanse regering besloot
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het defensiebudget fors te verhogen en al snel volgden West-Europese landen dit voorbeeld.
Ook stelden de Verenigde Staten met het Mutual Defense Assistance Program (MDAP) programma
financiële en militaire hulp beschikbaar aan de Europese bondgenoten om de opbouw van
de NAVO-strijdkrachten te versnellen. De Amerikaanse regering maakte daarbij wel duidelijk
dat de hoeveelheid steun afhankelijk was van de defensie-inspanningen dat een land zelf
leverde.
De eerste opperbevelhebber van de NAVO, generaal D.D. Eisenhower, kwam in januari
1951 naar Nederland om te praten over de Nederlandse defensie-inspanningen. Hij kwam
tot de conclusie dat de Nederlandse bijdrage onder de maat was.57 Een meerderheid van de
Tweede Kamer steunde de oproep van Eisenhower. Onder deze druk ging het nieuwe kabinetDrees I (1951-1952) overstag en verdubbelde het defensiebudget tot 1,5 miljard gulden. Het
was een aanzienlijke verhoging. Tot 1959 was Defensie de grootste uitgavenpost op de
rijksbegroting.58 Het merendeel van de bevolking was echter bereid deze lasten te dragen.59
Met dit besluit was het belangrijkste fundamenten van het defensiebeleid tijdens de Koude
Oorlog gelegd, namelijk de overeenstemming over de aard van het veiligheidsprobleem
en de doelstelling van het beleid. De Nederlandse krijgsmacht ging zich definitief in
bondgenootschappelijk verband richten op de dreiging van de Sovjet-Unie en vanaf 1955 het
Warschaupact. Overigens betekende dit niet dat iedereen overtuigd was dat er sprake was
van een acuut militair gevaar. Drees beschouwde de verhoging van het defensiebudget als
een verzekeringspremie, een prijs die betaald moest worden om de verbondenheid van de
Verenigde Staten met de verdediging van Europa en de Amerikaanse financiële en militaire
hulp zeker te stellen.

2.4 De instrumenten van het Nederlandse defensiebeleid tijdens de Koude Oorlog
Op 17 maart 1951 zette het kabinet-Drees I in de ‘Tweede nota inzake het defensiebeleid’
uiteen met welke instrumenten het kabinet invulling wilde geven aan de doelstellingen
van het defensiebeleid. In de nota beschreef de minister van Oorlog en Marine C. Staf de
beoogde samenstelling van de krijgsmacht in 1954.60 Nederland ging met drie volwaardige
krijgsmachtdelen deelnemen aan de bondgenootschappelijke verdediging. Opvallend was
dat deze samenstelling, zij het in kleinere omvang, grotendeels overeenstemde met de

57 J. Hoogenboezem, H.J. Kruls : Een politieke generaal, 258
58 J. W. L. Brouwer en C.M. Megens, “Het debat in de ministerraad over de Nederlandse militaire bijdrage aan de NAVO,
1949-1951”, 499-500; J. Hoffenaar en B. Schoenmaker, Met de blik naar het Oosten: De Koninklijke landmacht 1945-1990, 82
59 Gedurende de Koude Oorlog vond gemiddeld iets meer dan tien procent van de ondervraagden de krijgsmacht
overbodig. Alleen in de jaren tachtig liep dit percentage op tot rond de twintig procent. P.P. Everts, De Nederlanders en de
wereld : Publieke opinies na de Koude Oorlog, (Assen: Van Gorcum, 2008), 71
60 Op 27 juni 1950 presenteerde de minister van Oorlog en Marine W.F. Schokking (CHU) de eerste ‘nota inzake het
defensiebeleid’. Twee dagen na het uitbreken van de oorlog in Korea, de nota was hierdoor meteen achterhaald. J.W.L.
Brouwer, “Miljarden voor Defensie?”, 298

krijgsmachtdeelplannen.61 De marine kreeg een vloot bestaande uit een vliegkampschip,
twee kruisers, twaalf onderzeebootjagers, achtenveertig mijnenvegers en ongeveer honderd
vliegtuigen. De landmacht ging bestaan uit vijf infanteriedivisies aangevuld met territoriale
troepen, waaronder luchtdoelartillerie en de Nationale Reserve. De luchtmacht kreeg
de beschikking over eenentwintig squadrons gevechtsvliegtuigen, verdeeld over dag- en
nachtjagers, tactische jachtvliegtuigen en een aantal squadrons met transportvliegtuigen
en waarnemings- en verkenningsvliegtuigen.62 De Chef de Generale Staf luitenantgeneraal B.R.P.F. Hasselman verklaarde in een vergadering met Defensiecommissie over de
defensieplannen in mei 1951 dat de extra inspanning niet voor onbepaalde tijd was:

61 J. Hoffenaar, “Hoofdtaken en ambitieniveau”, 206
62 Handelingen der Staten-Generaal, Tweede Kamer, 1950-1951, bijlage A, Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951, 1900 VIII
A 10, “Nota inzake het Defensiebeleid”, 5 mei 1951
63 J. Hoffenaar, “Kans of verplichting, Nederlands complete krijgsmacht in de Koude Oorlog”, 23
64 J.W. Honig, Defense policy in the North Atlantic alliance: The case of the Netherlands, 35; J.W.L. Brouwer, “Oorlog en marine: Een
einde aan de impasse” in: Het kabinet-Drees II : 1951-1952 : In de schaduw van de Koreacrisis, J.J.M. Ramakers (red.), Parlementaire
geschiedenis van Nederland na 1945(Nijmegen: Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, 1997), 607
65 J. Hoffenaar, “Kans of verplichting, Nederlands complete krijgsmacht in de Koude Oorlog”, 22
66 Lieftinck was overigens voorstander van een hogere prioriteit voor de marine en luchtmacht, omdat zij bij een eventuele
nederlaag de strijd elders konden voortzetten, maar realiseerde zich dat Nederland voor het ten uitvoer brengen van
deze afwijkende strategie uit de NAVO zou moeten treden. J.W.L. Brouwer, “De stem van de marine in de ministerraad.
Schout-bij-nacht H.C.W. Moorman als staatssecretaris van Marine in het kabinet Drees-Van Schaik, 1949-1951,” Politieke
opstellen, 9 (1989), 40
67 Ibid., 36
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Ook Drees wilde het defensiebudget dan ook zo snel mogelijk weer verlagen.64
Deze uitkomst was enigszins verrassend. Het besluit met drie volwaardig uitgeruste
krijgsmachtdelen bij te dragen aan de bondgenootschappelijke verdediging was namelijk
tot het uitbreken van de Korea-oorlog niet vanzelfsprekend.65 Over de noodzaak van een
landmacht en een luchtmacht was weinig discussie. Deze krijgsmachtdelen waren immers
direct verbonden met de verdediging van Nederland. Voor de marine was dat minder
evident. Het kabinet Drees-Van Schaik en de PvdA-fractie in de Tweede Kamer hadden gezien
de beperkte financiële mogelijkheden prioriteiten willen stellen. Ze waren van mening
dat Nederlandse bijdrage aan het bondgenootschap met een volwaardige landmacht en
luchtmacht voldoende was. De marine moest inkrimpen om dit mogelijk te maken.66 Het
kabinet wist zich gesteund door de belangrijkste bondgenoten, die vonden dat Nederland
prioriteit moest geven aan de landsverdediging. In het eerste defensieplannen van de WU en
de NAVO kreeg de marine dan ook alleen een rol toebedeeld in de bescherming van de havens
en de bestrijding van zeemijnen. De vloten van de Verenigde Staten en Engeland zouden
zorg dragen voor de verdediging van de Atlantische Oceaan.67 Deze beperkte taakstelling
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‘Wij hebben slechts rekening te houden met het feit, dat de Russen thans voor de deur staan. Het gaat erom
in de komende twee tot drie jaar de Westerse beschaving te redden en het gaat niet om instandhouding
voor onbepaalde tijd’.63
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betekende ook dat de inspanningen van de marine niet meetelden als Nederlandse bijdrage
aan de bondgenootschappelijke verdediging en ook niet in aanmerking kwam voor
Amerikaanse militaire steun.68
Voor de marineleiding was deze beperkte taak volstrekt onacceptabel. Volgens
staatssecretaris van de Marine, schout-bij-nacht H.C.W. Moorman bevond de marine zich in
een van de kwetsbaarste periodes van haar bestaan. In zijn ogen stond niets minder dan
het voortbestaan van het krijgsmachtdeel op het spel.69 Opvallend is dat de marineleiding
hardnekkig vasthield aan haar ambitie een volwaardige marine te blijven. Ze kon daarbij
rekenen op twee belangrijke steunpilaren. De eerste was het parlement. De marine had daar
door haar prestaties tijdens de Tweede Wereldoorlog veel krediet. Een meerderheid van het
parlement vond bovendien dat Nederland als maritieme mogendheid over een volwaardige
zeegaande vloot moest blijven beschikken om de Nederlandse belangen buiten het NAVOverdragsgebied veilig te stellen en dat kon niet worden overgelaten aan de Amerikanen of de
Britten. Het gebrek aan steun van die landen tijdens het conflict met de Republiek Indonesië
bevestigde deze veronderstelling. De tweede steunpilaar was Moorman. Hij verdedigde
de belangen van de marine in de Ministerraad en het parlement behendig. Hij dwong de
marineleiding echter ook tot het maken van realistischere plannen. De staatssecretaris van
de Marine had daarbij het voordeel dat de marine gunstig afstak tegen de landmacht, die er
bij herhaling niet slaagde in haar plannen financieel goed te onderbouwen. Ook zocht hij in
tegenstelling tot Kruls niet voortdurend de confrontatie met de politieke leiding.70
Desondanks bleef het lot van de marine tot het laatste moment onduidelijk. Nog in de
zomer van 1950 verklaarde minister van Defensie W.F. Schokking dat een keuze tussen de
marine, landmacht en luchtmacht onvermijdelijk was. Het grootste probleem voor de marine
bleef dat NAVO haar geen volwaardige rol gaf in de bondgenootschappelijke verdediging.
Desondanks bleef de marineleiding – haast va-banque – inzetten op het uitgangspunt dat het
vliegkampschip en de twee kruisers de kern van de vloot moesten vormen.71 De oplossing
kwam eind 1950 in zicht toen Nederlandse onderhandelaars na een stevige lobby van de
marine erin slaagden de NAVO te overtuigen de vloot volwaardige taken te geven en mee te
tellen als bijdrage aan het bondgenootschap. De NAVO ging akkoord onder de voorwaarde
dat dit niet ten koste ging van de landmacht en luchtmacht.72 Door de verhoging van het
defensiebudget was dat mogelijk.
68 D.C.L. Schoonoord, Pugno pro patria. De Koninklijke marine tijdens de Koude Oorlog, 66-67
69 J.W.L. Brouwer, “’De admiraal’ in de Tweede Kamer, H.C.W. Moorman op de bres voor de marine, 1959-1967” in: Een saluut
van 26 schoten : Liber amoricum aangeboden aan Ger Teitler bij zijn afscheid als hoogleraar aan het Koninklijk Instituut voor de Marine,
V. Enthoven, et al. (red.), (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 2005), 119, zie ook J.W.L. Brouwer, “Miljarden voor Defensie?”,
233
70 J.W.L. Brouwer, “De stem van de marine in de ministerraad. Schout-bij-nacht H.C.W. Moorman als staatssecretaris van
Marine in het kabinet Drees-Van Schaik, 1949-1951”, 47-48, 52; J.W.L. Brouwer, “Miljarden voor Defensie?”, 233, 298-290; J.
Hoogenboezem, H.J. Kruls : Een politieke generaal, 258-259 en 276-277
71 J.W.L. Brouwer, “De stem van de marine in de ministerraad. Schout-bij-nacht H.C.W. Moorman als staatssecretaris van
Marine in het kabinet Drees-Van Schaik, 1949-1951”, 45-46
72 D.C.L. Schoonoord, Pugno pro patria. De Koninklijke marine tijdens de Koude Oorlog, 44; J. W. L. Brouwer en C.M. Megens, “Het
debat in de ministerraad over de Nederlandse militaire bijdrage aan de NAVO, 1949-1951”, 495; A.J. van der Peet, Out-of-

De Tweede Kamer toonde zich tevreden en steunde met een ruime meerderheid de
Tweede nota inzake het defensiebeleid. Ook de PvdA-fractie ging met tegenzin akkoord. In deze
spannende periode van de Koude Oorlog wilde ze geen breekpunt maken van de verhoging
van het defensiebudget.73 Daarmee was niet alleen de toekomst van de marine veiliggesteld,
maar ook het fundament gelegd voor de Nederlandse bijdrage aan de NAVO tijdens de
Koude Oorlog: een ‘harmonische’ krijgsmacht die grotendeels was opgebouwd volgens
de ambitieuze plannen van de krijgsmachtdelen. Het besluit was een tijdelijke maatregel
om ‘de Westerse beschaving te redden’. Al snel bleek het echter onmogelijk de aangegane
verplichtingen in bondgenootschappelijk verband eenzijdig te verminderen zonder de
geloofwaardigheid van de NAVO in gevaar te brengen.74

area : De Koninklijke marine en multinationale vlootoperaties 1945-2001, 142
73 Volgens historicus J.W.L. Brouwer wilde de PvdA afstand nemen van het pacifistische verleden van de partij voor
de Tweede Wereldoorlog en een constructieve bijdrage leveren aan de opbouw van de krijgsmacht. J.W.L. Brouwer,
“De PvdA en de militaire taakverdeling in Westerse Unie en Navo, 1948-1951,” Politieke opstellen, 8 (1988), 55; D.C.L.
Schoonoord, Pugno pro patria. De Koninklijke marine tijdens de Koude Oorlog, 44 en 49
74 J. Hoffenaar, “Kans of verplichting, Nederlands complete krijgsmacht in de Koude Oorlog”, 23
75 J.C.H. Blom, “Maatschappij en krijgsmacht rond 1960 : Een nabeschouwing”, 222-226; J. Hoffenaar, “’Hannibal ante portas’, de
Russische militaire dreiging en de opbouw van de Nederlandse krijgsmacht”, 55-56; J. Hoffenaar en B. Schoenmaker, Met de blik naar
het Oosten: De Koninklijke landmacht 1945-1990, 146
76 P.C.M. Koedijk, “The Netherlands, the United States, and anticommunism during the early Cold War” in: Four centuries
of Dutch-American relations : 1609-2009, J. Krabbendam, et al. (red.), (Albany, N.Y.: SUNY Press, 2009), 597; Historicus
D.F.J. Bosscher stelde dat in de Nederlandse samenleving sprake was van een tweedeling tussen communisten en
niet-communisten. Een communistische oriëntatie en zelfs de weigering partij te kiezen was verdacht en leidde in
sommige gevallen zelfs tot uitsluitingen. D.F.J. Bosscher, “Sporen van de Koude Oorlog. De weerslag van het OostWestconflict op enkele deelgebieden van de Nederlandse cultuur” in: De Koude Oorlog : Maatschappij en krijgsmacht in de
jaren ‘50, Jan Hoffenaar en G. Teitler (red.), (Den Haag: Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, 1992); Zie ook P.P. Everts, “Het
maatschappelijk verzet tegen de kernbewapening: ‘Ban-de-bom’” in: In de schaduw van de Muur : Maatschappij en krijgsmacht
rond 1960, B. Schoenmaker en J.A.M.M. Janssen (red.), (Den Haag: Sdu Uitgevers, 1997), 110
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Met kennis achteraf is duidelijk dat in het eerste decennium na de Tweede Wereldoorlog de
opeenvolgende Nederlandse kabinetten de blauwdruk voor het Koude Oorlog paradigma
tekenden. De angst voor het communisme en de Sovjet-Unie en het uitbreken van de
Koude Oorlog vormden het fundament voor een brede consensus over de aard van het
veiligheidsprobleem, de doelstellingen en instrumenten van het defensiebeleid. In de jaren
daarna veranderde dat niet. Na afloop van de oorlog in Korea verdween de acute angst voor een
oorlog, maar het wantrouwen in de Sovjet-Unie en het communisme bleef. Gebeurtenissen,
zoals de gewelddadige onderdrukking van de opstand in Hongarije door het Warschaupact in
1956, bevestigden keer op keer dat wantrouwen en de juistheid het defensiebeleid. Zo kwam
het dat tot einde van de Koude Oorlog er een wijdverspreide – in ieder geval latente – steun
bleef voor het defensiebeleid.75
Volgens historicus P.C.M. Koedijk was de argwaan jegens het communisme zelfs één
van de weinige zuil overstijgende ideeën in het tot de jaren zeventig verzuilde Nederland.76
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2.5 De brede consensus over het defensiebeleid

Blom wees op de representatieve onderzoeken van het NIPO uit de jaren zestig, waaruit blijkt
dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking het communisme bleef afwijzen. Hij
omschreef de jaren zestig als een periode van consolidatie van de stemming uit de jaren vijftig
ten aanzien van de internationale veiligheidssituatie.77 Dit blijkt ook uit de defensienota’s
die in de jaren vijftig en zestig verschenen. Volgens de Nota inzake het defensiebeleid van 1954 was
de internationale spanning was afgenomen, maar:
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‘de fundamentele tegenstellingen tussen de communistische en de vrije werelden veranderden niet van karakter, noch verminderden zij in scherpte’.78
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De volgende defensienota verscheen in 1964. Ondanks dat er na de goede afloop van de
Cubacrisis sprake was van ontspanning tussen Oost en West waarschuwde de nota dat de
Nederlandse bevolking zich niet moest laten misleiden door het communistische blok:
‘In feite ontwikkelt het communistische blok dan ook onder de dekmantel van een vreedzame co-existentie
meer en meer een wereldomvattende strategie, die de NAVO-alliantie poogt te omsingelen. Alle tekenen
wijzen erop dat deze dreiging voortdurend in kracht toeneemt. (…) De doelstelling van de communistische
landen (…) is en blijft de vestiging van de communistische wereldhegemonie’.79

Eind jaren zestig kreeg de naoorlogse generatie steeds meer kritiek op de bestaande
maatschappelijke verhoudingen, zoals het keurslijf van de verzuiling. Actiegroepen als Provo
en Nieuw Links stelden ook de uitgangspunten van het defensiebeleid en het Koude Oorlogdenken ter discussie. Zo moesten de Verenigde Staten het ontgelden wegens de oorlog in
Vietnam. De NAVO kreeg kritiek vanwege de uitbreiding van het bondgenootschap met
Portugal en Griekenland, beide door dictatoriale regimes geleide landen. Ook begon een
groeiend deel van de samenleving vraagtekens te zetten bij de nucleaire wapenwedloop en
de absurditeit van de strategie van de gegarandeerde wederzijdse vernietiging.80 Het Koude
Oorlog paradigma bleek echter bestand tegen deze soms wezenlijk kritiek. Wel veranderde
de toon in de Nota inzake het NAVO- en het defensiebeleid van 1968. Er was minder aandacht
voor de ideologische tegenstellingen en begrippen als omsingeling, wereldhegemonie
en expansie verdwenen uit het vocabulaire. De minister van Defensie W. den Toom en
van Buitenlandse Zaken J. Luns maakten in de nota duidelijk dat de maatschappelijke
veranderingen hen niet waren ontgaan. De bewindslieden legde meer nadruk op het
belang van ontspanning en wapenbeheersing. Zo vermeldde de nota dat Defensie een
bureau voor ontwapeningsaangelegenheden had opgericht, dat onderzoek ging doen
naar mogelijkheden voor wapenbeheersing. Verder presenteerden de ministers de NAVO
77 J.C.H. Blom, “Maatschappij en krijgsmacht rond 1960 : Een nabeschouwing”, 258-261 en 264
78 C. Staf, Nota inzake het defensiebeleid : 18 mei 1954, (Den Haag: Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 1954), 249
79 P.J.S. de Jong, Defensienota 1964, (Den Haag: Ministerie van Defensie, 1964), 26
80 P.P. Everts, “Het maatschappelijk verzet tegen de kernbewapening: ‘Ban-de-bom’”, 115

‘wanneer door een toereikend defensief vermogen een klimaat van stabiliteit en veiligheid is verzekerd, zal
het streven van het bondgenootschap om de bestaande politieke problemen op te lossen met succes kunnen
worden bekroond’.83

‘De huidige internationale verhoudingen slechts worden gewaarborgd in het hechte verband van het Atlantische verdedigingsstelsel, waarin de Verenigde Staten het onmisbare tegenwicht vormen tegen de SovjetUnie’.84

Aangezien het kabinet niet bereid was de hoekstenen van het veiligheidsbeleid aan te
passen, bleek het weinig mogelijkheden te hebben om de Nederlandse bijdrage aan de NAVO
te wijzigen.85 Zeker toen bleek dat binnen het bondgenootschap weinig animo was voor de
Nederlandse voorstellen tot taakspecialisatie.86
Het afzien van taakspecialisatie stelde Vredeling voor een fundamenteel financieel
probleem. Met Amerikaanse steun had Nederland een omvangrijke en complete krijgsmacht
opgebouwd, die Nederland na het beëindigen van het MDAP in de jaren zestig niet langer
kon betalen. Vredeling vond dat Nederland in het verleden ‘op defensiegebied te veel hooi
81 W. den Toom en J.M.A.H. Luns, Nota inzake het NAVO- en het defensiebeleid, 1968, (Den Haag: Staatsuitgeverij, 1968), 23-38
en 41
82

Tot 1985 was de afkorting D’66 gebruikelijk, daarna gebruikte de partij de afkorting in D66. De laatste variant is
aangehouden in dit boek.

83 H. Vredeling, Om de veiligheid van het bestaan : Defensiebeleid in de jaren 1974-1983, (Den Haag: Staatsuitgeverij, 1974), 10
84 Ibid., 14
85 J. Hoffenaar, «’De baby is er!’, de defensienota 1974 en het gevecht over de toekomst van de krijgsmacht», 57-58
86 H. Vredeling, Om de veiligheid van het bestaan : Defensiebeleid in de jaren 1974-1983, 30-31
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Het Nederlandse lidmaatschap van de NAVO stond dan ook niet ter discussie, omdat:
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nadrukkelijk als een succesvol voorbeeld van internationale samenwerking ten dienste van
de ‘wereldrechtsorde’.81
Begin jaren zeventig leken de maatschappelijke veranderingen toch invloed te gaan krijgen
op het defensiebeleid. De Partij van de Arbeid (PvdA), Democraten 66 (D66)82 en Politieke
Partij Radikalen (PPR) kondigden in hun gezamenlijke progressieve verkiezingsprogramma
Keerpunt ’72 aan het defensiebudget te willen verlagen en te streven naar taakspecialisatie
voor de krijgsmacht. Toen in 1974 deze partijen samen met de Katholieke Volkspartij (KVP)
en de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) het kabinet-Den Uyl vormden, leek een verandering
van het defensiebeleid aanstaande. In de Defensienota 1974, met de titel Om de veiligheid
van het bestaan, noemde minister van Defensie H. Vredeling (PvdA) het defensiebeleid
dienstbaar aan de doelstelling van het kabinet de internationale vrede te bevorderen door
overleg en internationale samenwerking. De toon van de nota week daarmee flink af van de
voorgaande defensienota’s, toch toornde het kabinet-Den Uyl niet aan de uitgangspunten
het defensiebeleid. Daarvoor was het nog te vroeg, pas:
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op zijn vork had genomen’. De instandhouding en de broodnodige modernisering van de
krijgsmacht dreigden hierdoor in gevaar te komen. Aangezien het kabinet de uitgangspunten
van het defensiebeleid niet wilde aanpassen had Vredeling geen andere keus dan de
complete krijgsmacht, onder het mom van ‘kwaliteit boven kwantiteit’, te laten krimpen
in omvang met behoud van structuur. Om vervolgens de besparingen die de personele en
materiele reducties opleverden te gebruiken voor het verlagen van de exploitatiekosten en
het moderniseren van de krijgsmacht.87
Het progressieve kabinet Den-Uyl maakte zijn ambities dus uiteindelijk niet waar.
Hellema beoordeelde de progressieve inbreng op het defensiebeleid in de jaren zeventig
als beperkt, omdat ook voor dit kabinet de uitgangspunten van het defensiebeleid niet ter
discussie stonden. Zo stelde de minister van Buitenlandse Zaken Van der Stoel:
‘Elk surrogaat (…) voor de Amerikaanse veiligheidsgarantie (…) is tegelijk minder betrouwbaar en destabiliserend’.88

Volgens Hoffenaar was het belang van Vredeling voor de krijgsmacht dat hij de
krijgsmachtdelen een duidelijk toekomstperspectief gaf door het fundament te leggen voor
de kleinere, maar moderne en nog steeds complete krijgsmacht waarover Nederland aan het
einde van de Koude Oorlog beschikte.89
In 1983 verscheen de laatste defensienota van de Koude Oorlog. De nota zag het licht
tegen de achtergrond van de massale protesten tegen kernwapens en de plaatsing van
kruisraketten in Nederland.90 Opnieuw veranderde maatschappelijke onrust weinig aan
de consensus over het defensiebeleid. De meeste Nederlanders bleven de Sovjet-Unie
beschouwen als een existentiële bedreiging. Het NAVO-lidmaatschap en het in standhouden
van een relatief grote krijgsmacht was voor velen het noodzakelijke antwoord op dit
gevaar. Ook binnen de vredesbeweging stond dit niet wezenlijk ter discussie. De meeste
tegenstanders van de plaatsing van kruisraketten waren vooral bevreesd voor een Derde
Wereldoorlog, verzetten zich tegen de MAD-strategie en protesteerden tegen de risico’s van
de nucleaire wapenwedloop. Het wantrouwen in het communisme was niet verdwenen. De
oorlog in Afghanistan en de gewelddadige onderdrukking van de bevolking in Oost-Europa
bevestigden ook in de jaren tachtig dit beeld.91

87 Ibid., 28
88 D. Hellema, Nederland in de wereld : Buitenlandse politiek van Nederland, 280-283
89 J. Hoffenaar, “’De baby is er!’, de defensienota 1974 en het gevecht over de toekomst van de krijgsmacht”, 56-58
90 Op 29 oktober 1983 demonstreerden meer dan een half miljoen mensen in Den Haag tegen de komst van de kruisraketten
naar Nederland.
91 R. van Diepen, “’Dutch disease is better for peace’. Nederland en het ‘kruisrakettendebat’, 1979-1986” in: Confrontatie en
ontspanning: Maatschappij en krijgsmacht in de Koude Oorlog, 1966-1989, Jan Hoffenaar, et al. (red.), (Den Haag: Sdu Uitgevers,
2004), 192-193; G.R. Zondergeld, “PSP, Provo en Vietnam. Links protest in de jaren zestig en zeventig” in: Confrontatie en
ontspanning: Maatschappij en krijgsmacht in de Koude Oorlog, 1966-1989, Jan Hoffenaar, et al. (red.), (Den Haag: DU, 2004); D.
Hellema, Nederland in de wereld : Buitenlandse politiek van Nederland, 317-318, zie ook 331

De minister van Defensie J. de Ruiter en minister van Buitenlandse Zaken H. van den
Broek wezen in de Defensienota 1984-1993, met de titel ‘continuïteit en vernieuwing’, op de
tegenstellingen tussen de maatschappelijke stelsels in Oost en West en de onzekerheid over
de ware bedoelingen van Sovjet-Unie.92 Deze toestand vormde volgens de bewindslieden
nog steeds een bedreiging voor de stabiliteit en vrede in Europa. De NAVO bleef daarom
cruciaal voor de veiligheid van Nederland:
‘De redenen die vijfendertig jaar geleden golden voor het Nederlandse lidmaatschap van de Navo [sic], nog
onverkort van kracht zijn. Deze opvatting vindt nog steeds brede steun onder de bevolking’.93

Tot de val van de Muur bleef de Koude Oorlog het referentiekader voor het interpreteren van
de intenties van de Sovjet-Unie. De politiek stond hierin niet alleen, want hoewel de concrete
angst voor een wereldoorlog vrijwel was verdwenen, beschouwde in 1989 nog 38 procent
92 Handelingen der Staten-Generaal, 1983-1984, Tweede Kamer, 18169, nr. 1-2, (‘Defensienota 1984-1993’), 29-30
93 Ministerie van Defensie en Ministerie van Buitenlandse Zaken, Defensienota 1984, (Den Haag: Staatsuitgeverij, 1983), 31
94 L. Wecke, “Een beeld van de verbeelding” in: Jaarboek vrede en veiligheid 1991 : Bewapening, vredesbeweging en het Nederlandse
veiligheidsbeleid, B. Bomert en H.B.M. de Lange (red.), (Nijmegen: Studiecentrum voor Vredesvraagstukken, 1991), 192-194
95 Ministerie van Defensie en Ministerie van Buitenlandse Zaken, Defensienota 1984, 11
96 P.P. Everts en R. van Haren, “Publieke opinie en veiligheid” in: Jaarboek vrede en veiligheid 1991 : Bewapening, vredesbeweging en
het Nederlandse veiligheidsbeleid, B. Bomert en H.B.M. de Lange (red.), (Nijmegen: Studiecentrum voor Vredesvraagstukken,
1991), 178-179
97 Handelingen der Staten-Generaal, 1989-1990, Tweede Kamer, 21300X, nr. 2, (Vaststelling van de begroting van de uitgaven en
de ontvangsten van hoofdstuk X (Ministerie van Defensie) voor het jaar 1990, Memorie van toelichting), 6
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‘Zelfs als de hervormingen in de Sovjet-Unie slagen, zal dit land door zijn weinig democratische traditie,
politieke gewicht en militaire macht een probleem voor de veiligheid van West-Europa blijven vormen’.97
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Wat deze redenen exact waren, liet de Defensienota 1984 buiten beschouwing. Polemoloog
L. Wecke constateerde dat naarmate de Koude Oorlog voortduurde het vijandbeeld van de
Sovjet-Unie steeds meer vervaagde.94 De consensus over het defensiebeleid was inmiddels
zo vanzelfsprekend geworden dat het niet meer wezenlijk ter discussie stond. Zolang de
omstandigheden die aan het paradigma ten grondslag lagen niet wezenlijk veranderden
hield het zichzelf in stand en waren de oorspronkelijke ontstaansredenen niet meer van
belang. De Koude Oorlog was een gegeven geworden. Dit blijkt ook uit de verwachting van
de ministers over een oplossing van het conflict. Deze kans achtten de ministers erg klein.95
De nota had echter geen rekening gehouden met het aantreden van Gorbatsjov. Door
zijn politiek van hervormingen en toenadering brak een nieuwe periode van ontspanning
aan. Hield eind jaren zeventig nog een kwart van de Nederlandse bevolking rekening met
een nieuwe wereldoorlog, in 1989 was dit percentage gedaald tot vijf procent.96 Ook nu
was de toenadering tussen Oost en West geen aanleiding het defensiebeleid te wijzigen. De
memorie van toelichting van het demissionaire kabinet Lubbers-II in september 1989 legde
uit waarom:

van de Nederlandse bevolking de Sovjet-Unie als een groot of ‘sluimerend’ gevaar voor de
wereldvrede.98 Ook op het ministerie van Defensie ging de betekenis van de veranderingen
in Oost-Europa grotendeels aan de beleidsmakers voorbij. Volgens Volten – in deze periode
werkzaam bij de afdeling toekomstvisie van de Defensiestaf – waren de ontwikkelingen
weliswaar opmerkelijk, maar pasten ze nog steeds binnen de bestaande denkkaders. Er was
dan ook geen enkele intentie van de beleidsmakers de uitgangspunten van het defensiebeleid
te wijzigen (meer hierover in hoofdstuk vier).99
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Bijna veertig jaar lagen de uitgangspunten van het defensiebeleid vast. Voor de krijgsmacht
had deze jarenlange beleidsconsensus grote gevolgen. Een van de belangrijkste consequenties
was de ongekende mate van zekerheid. Aangezien geen van de opeenvolgende kabinetten
bereid was de uitgangspunten aan te passen was het voortbestaan van de complete
krijgsmacht in grote mate gegarandeerd.
Het belang dat de politiek hechtte aan het naleven van de afspraken met de NAVO gaf
de krijgsmachtdelen een politieke troefkaart voor het veilig stellen van hun belangen.100 Zo
verweerde de Admiraliteitsraad zich in 1984 tegen het verminderen van het aantal fregatten
door te wijzen naar de NAVO-taken die de marine waren opgelegd.101 De landmacht, die
weinig heil zag in de deelname aan crisisbeheersingsoperaties (zie hoofdstuk vier), wierp
in 1987 de NAVO op als barrière tegen een mogelijke inzet van landmachteenheden voor
vredesoperaties:
‘Eenheden worden in principe niet onttrokken aan formaties die primair een NAVO-taak hebben. (...)
Wanneer de omstandigheden onverhoopt toch noodzaken tot inzet van eenheden waaraan primair een
NAVO-taak is toegekend, dient altijd consultatie met de bondgenoten voorafgaand aan een inzet plaats
te vinden’.102

De bevelhebber van de luchtmacht luitenant-generaal F.J. de Jong (KLu) motiveerde de
aankoop van extra F-16’s met de ‘verplichte NAVO-norm’ van 162 operationeel inzetbare
98 P.P. Everts en R. van Haren, “Publieke opinie en veiligheid”, 172; B. Bomert en L. Wecke, Van vijandbeeld naar vriendbeeld! Van
dienstplicht naar beroepsleger?: Verslag van opinie-onderzoek onder de bevolking en binnen de krijgsmacht, (Nijmegen; Amsterdam:
Studiecentrum voor Vredesvraagstukken, KU Nijmegen; Mets, 1991); P.P. Everts, “Public opinion after the Cold War, a
paradigm shift” in: Decisionmaking in a glass house: Mass media, public opinion, and American and European foreign policy in the 21st
century, B.L. Nacos, et al. (red.), (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2000), 182-183
99 P.M.E. Volten, “Gorbatsjovs jaren en ‘de overwinning van het Westen’”, 263
100 W.N.A. van Brouwershaven, Turbulentie en strategisch vermogen: Strategievorming bij het ministerie van Defensie, 105; J.
Hoffenaar en B. Schoenmaker, Met de blik naar het Oosten: De Koninklijke landmacht 1945-1990, 454-455; J. Hoffenaar,
“Hoofdtaken en ambitieniveau”, 206; Q.J. van der Vegt, Take-off. De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973, 375
101 SIB-MvD, Bijgesteld KM-plan 1985-1993, Inv nr. AR/327/1C/84
102 SIB-MvD, KL-plan 1989-1998, d.d. 17 september 1987, 293/LR807.239, Legerraad, inv nr. 723

104 J. Hoffenaar, “‘It is always wise to look ahead, but difficult to look further than you can see’. Een korte notitie over
politiek-militaire toekomstverkenningen in het verleden.” in: Bijlage bij rapport project ‘verkenningen – houvast voor de
krijgsmacht in 2020, (red.), (Den Haag: Ministerie van Defensie, 2009), 16; R. de Wijk, “Strategievorming bij defensie:
Omgaan met onzekerheid,” Militaire Spectator, 165, nr. 127 (1996), 129; D.C.L. Schoonoord, Pugno pro patria. De Koninklijke
marine tijdens de Koude Oorlog, 312; P.B.R. de Geus, Staatsbelang en krijgsmacht: De Nederlandse Defensie tijdens de Koude
Oorlog, 198; H. Amersfoort, “Nederland, de weg kwijt ; over de teloorgang van de militaire strategie en de noodzaak van
geschiedenis,” Militaire Spectator, 185, nr. 5 (2016), 228-229
105 H. Amersfoort, “Nederland, de weg kwijt ; over de teloorgang van de militaire strategie en de noodzaak van
geschiedenis”, 217-231; J. Hoffenaar, “‘It is always wise to look ahead, but difficult to look further than you can see’. Een korte notitie
over politiek-militaire toekomstverkenningen in het verleden.”, 16; R. de Wijk, “Strategievorming bij defensie: Omgaan met
onzekerheid”, 129; P.B.R. de Geus, Staatsbelang en krijgsmacht: De Nederlandse Defensie tijdens de Koude Oorlog, 198; “The cost
of weapons: Defence spending in a time of austerity”, Economist, 28 augustus 2010
106 “The cost of weapons: Defence spending in a time of austerity.”
107 In 1952 besloot de lidstaten NAVO in Lissabon naar aanleiding van de oorlog in Korea tot aanzienlijke versterking van de
bondgenootschappelijke verdediging. Deze zogenaamde force goals bleven in het vervolg van de Koude Oorlog in gebruik
als basis van het NAVO-planningsproces. K.I. Bjerga en K. Skogrand, “Securing small-state interest” in: War plans and
alliances in the Cold War: Threat perceptions in the East and West, V. Mastny, et al. (red.), (Abingdon: Routledge, 2006), 219-221;
W.N.A. van Brouwershaven, Turbulentie en strategisch vermogen: Strategievorming bij het ministerie van Defensie, 308-310
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vliegtuigen, alleen met extra vliegtuigen kon hij met het oog op opleidingen en onderhoud
voldoen aan deze verplichting.103 Het gebruik van de NAVO als argument om eigen belangen
te behartigen betekende niet dat de krijgsmachtdelen de dreiging van het Warschaupact
niet serieus namen. Zeker na het vertrek van Nederland uit de Oost conformeerden zij
zich aan de eisen, strategieën, tactieken, doctrines en procedures van de NAVO. In feite
richtte de Nederlandse krijgsmacht zich op het zo goed mogelijk invullen van de NAVOtaken. De krijgsmacht was immers volledig geïntegreerd in de bondgenootschappelijke
commandostructuur, strategie en operatieplanen.
Deze verregaande integratie in de NAVO betekende dat de nadruk in de defensieplannen
kwam te liggen op de aanschaf of het vervangen van materieel.104 Voor de krijgsmachtdelen
groeiden de materieelsprojecten zelfs uit tot de vraag van het al dan niet overleven van
het desbetreffende krijgsmachtdeel. Het binnenhalen van het beste materieel was voor
de krijgsmachtdelen een verzekering voor de toekomst.105 Onder leiding van de Verenigde
Staten streefde de NAVO ernaar het kwantitatieve overwicht van het Warschaupact te
compenseren met een kwalitatieve superioriteit op het gebied van materieel. Dit vereiste
een hoge investeringsquote en leidde tot de ambitie steeds over het modernste materieel
te beschikken. Aangezien het een eigenschap is van modern materieel dat elke volgende
generatie duurder is dan de vorige werd de politieke maatschappelijk besluitvorming erover
navenant ingewikkelder.106
Een andere belangrijke consequentie van het Koude Oorlog paradigma was de grote mate
van voorspelbaarheid. De continuïteit en stabiliteit van de Koude Oorlog stelden Defensie
in staat in haar planningsproces tot wel tien jaar vooruit te kijken. Het startpunt van het
planningsproces waren de afspraken die de lidstaten elk twee jaar met NAVO maakten over
hun bijdrage aan de bondgenootschappelijke verdediging. Elk jaar toetste de NAVO met ‘annual
reviews’ of de lidstaten voldeden aan de zogenaamde ‘force goals’.107 De top van het ministerie
van Defensie bepaalde vervolgens aan de hand de resultaten van het NAVO-planningsproces,
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de nationale doelstellingen en randvoorwaarden de kaders voor de krijgsmachtdeelplannen.
De krijgsmachtdelen actualiseerden vervolgens op basis daarvan hun plannen voor de
komende tien jaar. Samen vormden de deelplannen het defensieplan dat elke twee jaar
verscheen. Elke tien jaar publiceerde Defensie een uitgebreide analyse en verantwoording
in een defensienota.108 Zoals gezegd hechtte het Nederlandse parlement groot belang aan
het naleven van de afspraken en beschouwde ze welhaast als verplichtingen. Volgens Drees
hadden de NAVO-afspraken in de Nederlandse politiek zelfs een bijna magische klank.109 In
juridische zin was er overigens geen sprake van verplichtingen. Nederland was alleen politiek
gebonden aan de besluiten van de NAVO. Het merendeel van de Nederlandse politici vond
echter – in lijn met de beleidsconsensus – dat het in Nederlands belang was de afspraken met
de NAVO zo goed mogelijk na te komen.
Over het algemeen was de NAVO tevreden over de bijdrage van Nederland en als dat niet
het geval was, paste Nederland meestal zijn plannen aan. Aan de Nederlandse loyaliteit zaten
overigens wel grenzen en Nederland stelde wel degelijk zijn eigen prioriteiten.110 Zo gaf het
kabinet-De Quay tijdens de crisis in Berlijn begin jaren zestig prioriteit aan het versterken
van de Nederlandse strijdkrachten in Nederlands Nieuw-Guinea wegens de oplopende
spanningen met Indonesië. Het onttrok daarvoor zelfs eenheden aan de NAVO-verdediging.111
Ook loste Nederland nooit het zogenaamde ‘maldeployment’ probleem op, ondanks dat dit
de bondgenootschappelijke verdediging aanzienlijk verzwakte. Het probleem ontstond
eind jaren vijftig toen de NAVO haar verdedigingslinie in het kader van de Forward Defence
strategie oostwaarts verplaatste.112 Het belangrijkste operatiegebied van de landmacht
kwam hierdoor in West-Duitsland te liggen. Het merendeel van de troepen bevonden zich
echter in Nederland, waardoor zij zich in het geval van een oorlog eerst honderden kilometer
oostwaarts dienden te verplaatsen om deel te kunnen nemen aan het gevecht. De NAVO
verwachtte dat dit in oorlogstijd niet haalbaar was en verzocht Nederland herhaaldelijk
een complete divisie in Duitsland te stationeren. Nederland erkende het probleem, maar

108 W.N.A. van Brouwershaven, Turbulentie en strategisch vermogen: Strategievorming bij het ministerie van Defensie, 321-322;
R. de Winter en E.H.J.C.M. Doreleijers, Luchtmachtstructuren in beweging : 80 jaar luchtmachtorganisatie, 98; R. de Wijk,
“Strategievorming bij defensie: Omgaan met onzekerheid”, 130
109 C.M. Megens, “Nationale wensen en NAVO-eisen ten aanzien van de Nederlandse defensie, 1950-1990,” Militaire Spectator,
170, nr. 9 (2001), 475
110 A. van Staden, Een trouwe bondgenoot : Nederland en het Atlantisch bondgenootschap (1960-1971), (Baarn: Anthos, 1974); J.J.C.
Voorhoeve, Peace, profits and principles : A study of Dutch foreign policy, (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979); Q.J. van der Vegt,
Take-off. De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973, 12-13 en 370-371; C.M. Megens, “Nationale wensen en
NAVO-eisen ten aanzien van de Nederlandse defensie, 1950-1990”, 476-479; J.W. Honig, Defense policy in the North Atlantic
alliance: The case of the Netherlands, 236-237; D. Hellema, Nederland in de wereld : Buitenlandse politiek van Nederland, 158; J.
Hoffenaar, “Kans of verplichting, Nederlands complete krijgsmacht in de Koude Oorlog”, 25 en 33-34
111 W. Klinkert, “Het paradepaardje van de vrije wereld. Nederland en de Berlijnse crisis, 1958-1963” in: In de schaduw van de
Muur : Maatschappij en krijgsmacht rond 1960, B. Schoenmaker en J. A. M. M. Janssen (red.), (Den Haag: Sdu Uitgevers, 1997),
33
112 Eerst naar de rivieren de Weser en Fulda in West-Duitsland, later tot aan de grens met Oost-Duitsland.
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weigerde vooral vanwege de hoge kosten de NAVO tegemoet te komen. De Nederlandse
aanwezigheid in West-Duitsland bleef vanaf 1963 beperkt tot een brigade.113
Het Koude Oorlog paradigma had ook grote gevolgen voor de positie van
de krijgsmachtdelen. Elk krijgsmachtdeel had zijn eigen zelfstandige rol in de
bondgenootschappelijke verdediging en had als gevolg daarvan andere operatiegebieden,
taken, commandostructuren, doctrines en procedures. Eind jaren tachtig was de NAVOcommandostructuur verdeeld over drie regio’s, de Atlantische Oceaan, Europa en Het
Kanaal.114 Ze stonden onder bevel van respectievelijk de Supreme Allied Commander Atlantic
(SACLANT), Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) en Commander-in-Chief Channel (CINCHAN).
De Atlantische Oceaan was verdeeld tussen een Commander-in-Chief (CINC) Oost en West.
CINCHAN was tevens Commander-in-Chief Eastern Atlantic Area (CINCEASTLANT).115 SACEUR had
Europa verdeeld in de Noord-, Centraal- en Zuid-Europa. De landmacht en de luchtmacht
waren onderdeel van de Allied Forces Central Europe (AFCENT) en stonden onder leiding van de
Commander-in-Chief Allied Forces Central Europe (CINCENT). Het merendeel van de Nederlandse
krijgsmacht stonden in vredestijd onder nationaal commando. De uitzonderingen waren de
snel inzetbare eenheden van de NAVO en een deel van de luchtstrijdkrachten.
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113 J. Hoffenaar en B. Schoenmaker, Met de blik naar het Oosten: De Koninklijke landmacht 1945-1990, 151, 169, 385 en 453-455;
P.B.R. de Geus, Staatsbelang en krijgsmacht: De Nederlandse Defensie tijdens de Koude Oorlog, 181; C.M. Megens, “Nationale
wensen en NAVO-eisen ten aanzien van de Nederlandse defensie, 1950-1990”, 479
114 R. de Winter en E.H.J.C.M. Doreleijers, Luchtmachtstructuren in beweging : 80 jaar luchtmachtorganisatie, 110-118, P.E. van Loo,
Crossing the border : De Koninklijke luchtmacht na de val van de Berlijnse Muur, (Den Haag: Sdu Uitgevers, 2003), 34-35; D.C.L.
Schoonoord, Pugno pro patria. De Koninklijke marine tijdens de Koude Oorlog, 49-50 en 305; J. Hoffenaar en B. Schoenmaker,
Met de blik naar het Oosten: De Koninklijke landmacht 1945-1990, 88-89 en 384-385; Q.J. van der Vegt, Take-off. De opbouw van
de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973, 367, 114-115 en 211; H. Boersma, “Netherlands armed forces, order of battle,
1985”, geraadpleegd op 17 april 2018, http://www.orbat85.nl/order-of-battle/nato-command-structure.html#f12; G.W.
Pedlow, “The evolution of NATO’s command structure, 1951-2009”, geraadpleegd op 17 april 2018, https://shape.nato.int/
resources/21/evolution%20of%20nato%20cmd%20structure%201951-2009.pdf
115 De Britten hoopten hiermee hun zeggenschap over het voor hen belangrijke deel van de Atlantische Oceaan te
behouden. Dat lukte uiteindelijk ten dele, de SACLANT en CINCWESTLANT stonden altijd onder Amerikaanse leiding.
D.C.L. Schoonoord, Pugno pro patria. De Koninklijke marine tijdens de Koude Oorlog, 49-50; J.W.L. Brouwer, Tussen vloot en
politiek : Een eeuw marinestaf 1886-1986, (Amsterdam: Bataafsche Leeuw, 1986), 114-115
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Figuur 3 De inbedding van de Nederlandse krijgsmacht in de NAVO-commandostructuur eind jaren tachtig

De marine leverde met een moderne harmonische vloot met een kern van fregatten
een bijdrage leveren aan het veiligstellen de zeeroutes op de Atlantische Oceaan en het
mijnenvrij houden van de Noordzee en Het Kanaal.116 In oorlogstijd vielen de marineeenheden, afhankelijk van hun operatiegebied, onder SACLANT of CINCHAN. In vredestijd
leverde de marine met haar schepen aan de maritieme snel inzetbare reactiemachten van
SACLANT, de Standing Naval Force Atlantic (STANAVFORLANT), en die van de CINCHAN, de
Standing Naval Force Channel (STANAVFORCHAN). Ook had de marine periodiek het commando
116 J.A.M.M. Janssen, “Driestromenland in optima forma: Identiteit, taken en organisatorische inbedding van de krijgsmachtdelen rond
1960”, 241; D.C.L. Schoonoord, Pugno pro patria. De Koninklijke marine tijdens de Koude Oorlog, 46-49; G. Teitler, “Strategische
concepties 1813-1988”, 21-24; J. Hoffenaar, “Kans of verplichting, Nederlands complete krijgsmacht in de Koude Oorlog”, 22-24

118 2(US) Armored Division (Forward) was de permanent in Duitsland gestationeerde voorhoede van het 3e Amerikaanse
legerkorps. J. Hoffenaar en B. Schoenmaker, Met de blik naar het Oosten: De Koninklijke landmacht 1945-1990, 151, 169 en 385;
60: W. Klinkert, “Het paradepaardje van de vrije wereld. Nederland en de Berlijnse crisis, 1958-1963”, 26-27; J. Hoffenaar, “’Hannibal
ante portas’, de Russische militaire dreiging en de opbouw van de Nederlandse krijgsmacht”, 61
119 In eerste instantie ook de Franse luchtmacht. Q.J. van der Vegt, Take-off. De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten
1945-1973, 63
120 Ibid., 84-85; P.B.R. de Geus, Staatsbelang en krijgsmacht: De Nederlandse Defensie tijdens de Koude Oorlog, 46-47
121 Q.J. van der Vegt, Take-off. De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973, 63 en 84-85; P.B.R. de Geus,
Staatsbelang en krijgsmacht: De Nederlandse Defensie tijdens de Koude Oorlog, 46-47; Q.J. van der Vegt, Take-off. De opbouw van de
Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973, 63
122 De verzuiling van de krijgsmacht staat in dit kader los van het gebruik van dit begrip om de tot de jaren zeventig vrijwel
volledige verticale verdeling van de Nederlandse maatschappij op levensbeschouwelijke gronden aan te duiden. Zie
onder andere Lijphart, A. (1968): Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek. In dit boek is verzuiling
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over deze taakgroepen. De Tweede Amfibische Gevechtsgroep van het Korps Mariniers
maakte onderdeel uit van Allied Command Europe (ACE) Mobile Forces Land (AMF-Land) maakte
onderdeel uit van de snel inzetbare eenheden van SACEUR en richtte zich op de Noordflank
van de NAVO. De NAVO had in vredestijd geen landmachteenheden onder commando. Wel
had de landmacht 41 Pantserbrigade, 103 Verkenningsbataljon en het 41 Geniebataljon in
Duitsland gestationeerd. Dit was de voorhoede van het drie divisies sterke Nederlandse
Eerste Legerkorps (1(NL) Corps). Het was de hoofdmacht van de landmacht, die zich in
vredestijd grotendeels in Nederland bevond. Het Eerste Legerkorps maakte in oorlogstijd
onderdeel uit van de Northern Army Group (NORTHAG), die verder bestond uit het Britse Eerste
legerkorps, het Belgische Eerste legerkorps en vanaf 1958 het Duitse Eerste legerkorps. Samen
verdedigden zij het noorden van West-Duitsland. Daar was elk legerkorps verantwoordelijk
voor de verdediging van een eigen legerkorpsvak, dat in het kader van de Forward Defence
vanaf 1966 grensde aan de grens met Oost-Duitsland.117 Het Nederlandse legerkorps
verdedigde samen met de Amerikaanse 2 Armored Division (Forward) en Duitse 3 Panzerdivision
het meest noordelijke vak.118 De hoofmacht van de luchtmacht bestond uit jachtvliegtuigen
en geleidewapens. De luchtmacht was na de Tweede Wereldoorlog in internationaal
verband blijven opereren.119 Dit samenwerkingsverband ging op in de WU en later in de
NAVO als de Second Allied Tactical Air Force (2ATAF), die verantwoordelijk was voor de tactische
luchtsteun en vanaf 1960 de luchtverdediging in het noordelijke deel van Centraal-Europa.120
2ATAF bestond eind tachtiger jaren uit de Britse, Belgische, Nederlandse, West-Duitse en
Amerikaanse luchtmachten.121 Vanwege de korte reactietijd stond 2ATAF ook in vredestijd
onder commando stond van de Commander Allied Air Forces Central Europe (COMAAFCE). De
luchtmacht droeg met het 314 squadron en vanaf 1988 met het 315 Squadron bij aan het de
AMF-Air. In hoofdstuk vier volgt een gedetailleerde beschrijving van de samenstelling van de
krijgsmacht eind jaren tachtig.
Nederland beschikte tijdens de Koude Oorlog over een complete krijgsmacht, maar
door de onafhankelijke taken die de krijgsmachtdelen hadden binnen de NAVO was van een
integraal geheel geen sprake. In praktijk was de krijgsmacht een sterk verzuilde organisatie
met drie vrijwel zelfstandige krijgsmachtdelen, die vrijwel niet met elkaar samenwerkten.122
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Zo opereerden de Nederlandse landmacht en luchtmacht beide in Centraal-Europa, maar
elk met een eigen commandant. Het was daarom niet vanzelfsprekend dat het Nederlandse
legerkorps ook luchtsteun kreeg van Nederlandse vliegtuigen.123 Een ander voorbeeld is de
versterking van de luchtverdediging van de vliegvelden en havens in Nederland. In de jaren
tachtig had SACEUR hierom verzocht. De luchtmacht gaf gehoor aan dit verzoek, maar niet
voor de vliegvelden en havens van de marine. De luchtmacht redeneerde dat deze locaties
onder het bevel van SACLANT vielen en dat de marine daar zelf verantwoordelijk voor was.
Aangezien de marine daar op haar beurt geen prioriteit aan gaf beschikten de marinehaven in
Den Helder en marinevliegkampen Valkenburg en De Kooy niet over luchtverdediging.124 Een
van de weinige eenheden waar de krijgsmachtdelen wel samenwerkten was de Groep Lichte
Vliegtuigen (GPLV). Het was een gezamenlijke eenheid van de landmacht en de luchtmacht
ter ondersteuning van het legerkorps met onder andere luchtwaarneming. In vredestijd
stond de eenheid onder operationeel bevel van de luchtmacht, maar in oorlogstijd kreeg het
Eerste Legerkorps het bevel over de GPLV. De landmacht financierde de eenheid en was de
belangrijkste gebruiker. Ook het meeste personeel kwam van de landmacht. De luchtmacht
leverde de vliegende bemanningen en het onderhoudspersoneel.125
In 1963 institutionaliseerde de minister van Defensie P.J.S. de Jong de verzuiling van
de krijgsmacht toen hij besloot het ministerie van Defensie verticaal te organiseren. Elk
krijgsmachtdeel kwam onder leiding te staan van een eigen staatssecretaris. Misschien nog
wel belangrijker was dat hij deze verticale verdeling gepaard liet gaan met een vaste verdeling
van het defensiebudget. De verdeelsleutel, die later bekend kwam te staan als de 1:2:1, hield
in dat de landmacht de helft van het budget kreeg en de marine en de luchtmacht de andere
helft verdeelden.126 Volgens De Jong weerspiegelde deze organisatie de operationele realiteit
van de gescheiden NAVO-taken:
‘Als lid van de NAVO [zijn] wij leveranciers van krijgsmachtonderdelen aan de geallieerde strijdkrachten.
Tijdens een oorlog gaat (…) onze vloot bijvoorbeeld naar het Kanaal, het leger naar Duitsland en onze
luchtmacht opereert ook in Duitsland. Daarom is een integratie van onze strijdkrachtonderdelen onnodig,
omdat het tijdens een oorlog toch uit elkaar zou moeten worden getrokken’.127

gebruikt om de verdeling van de krijgsmacht in drie van elkaar gescheiden vrijwel autonome krijgsmachtdelen aan te
duiden. Vergelijk Q.J. van der Vegt, Take-off. De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973, 367
123 Ibid., 114-115 en 211; Interview Kolonel T. de Munnik, 18 februari 2011
124 P.B.R. de Geus, Staatsbelang en krijgsmacht: De Nederlandse Defensie tijdens de Koude Oorlog, 150-151
125 R. de Winter, Een eeuw militaire luchtvaart in Nederland 1913-2013 : Bakermat Soesterberg, (Amsterdam: Boom, 2013), 150-152
126 J.W.L. Brouwer en J. van Merriënboer, P.J.S. de Jong : Een biografie : Van buitengaats naar Binnenhof, (Amsterdam: Boom,
2011), 82-83; P.B.R. de Geus, Staatsbelang en krijgsmacht: De Nederlandse Defensie tijdens de Koude Oorlog, 112-113 T.J.G. van den
Hoogen, De besluitvorming over de defensiebegroting: Systeem en verandering- een onderzoek naar structuur, ontwikkeling en poging
tot ingrijpende verandering van de besluitvorming met betrekking tot de Nederlandse defensiebegroting in de jaren 1951-1980, (Eisma,
1987), 40-42
127 J.W.L. Brouwer en J. van Merriënboer, P.J.S. de Jong : Een biografie : Van buitengaats naar Binnenhof, 83

Ook het voorstel van de Defensiestaf in hetzelfde jaar gezamenlijk honderdenzeventig
helikopters aan te schaffen kreeg geen steun van de krijgsmachtdelen. De marine vreesde
dat een gezamenlijke behoeftestelling ten koste zou gaan van haar specifieke wensen ten
aanzien van maritieme helikopters. Opvallend was dat ook de landmacht het voorstel afwees,
hoewel het plan voorzag in de aanschaf van veertig helikopters voor ‘pantserbestrijding’, een
behoefte die de landmacht al sinds de jaren zestig onderkende.129 De Legerraad weigerde
echter akkoord te gaan als haar vrijheid van handelen niet was gegarandeerd.130
In 1976 probeerde Vredeling meer grip te krijgen op de krijgsmachtdelen door afscheid te
nemen van de verticale organisatie en de vaste verdeelsleutel van het defensiebudget. In plaats
daarvan organiseerde hij de top van het ministerie van Defensie – de Centrale Organisatie
– volgens een matrixstructuur en moest het Nederlands Defensie Planningsproces (NDPP)
zorgen voor een integrale benadering van de defensieplanning. De achterliggende gedachte
was dat de matrixstructuur de politieke leiding de mogelijkheid gaf op verschillende
beleidsniveaus mee te kijken en prioriteiten te stellen. In de matrixstructuur kreeg de
Centrale Organisatie naast de traditionele verticale structuur een horizontale structuur

128 SIB-MvD, Luchtmachtraad (LUMARA), d.d. 4 september 1984, inv.nr. 1300, doos 6981
129 J. Hoffenaar en B. Schoenmaker, Met de blik naar het Oosten: De Koninklijke landmacht 1945-1990, 381
130 SIB-MvD, LUMARA, d.d. 7 september 1984, inv.nr. 1300, doos 6981; SIB-MvD LUMARA, d.d. 10 oktober 1984, inv.nr. 1304,
doos 6981
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‘Het eigen karakter van de krijgsmachtdelen en hun verschillende wijze van optreden nopen veeleer tot
afstemming op NATO-partners dan op elkaar. Het voeren van één integraal Defensie-beleid op het terrein
van informatievoorziening, kan slechts globaal zijn en dient zich te beperken tot waar uitwisseling tussen
systemen noodzakelijk is. Te ver gaande detaillering kan strijdig zijn met de produktgerichtheid van het
krijgsmachtdeel’.128
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Voor de krijgsmacht als geheel stond de verticale structuur een efficiënte bedrijfsvoering
echter in de weg. De vaste budgetverdeling voorkwam weliswaar een voortdurende strijd
tussen de krijgsmachtdelen, maar betekende ook dat de planning altijd suboptimaal was.
Het startpunt voor het maken van de krijgsmachtdeelplannen was namelijk het toegewezen
budget in plaats van een strategische afweging van de politieke of militaire prioriteiten.
De zelfstandigheid van de krijgsmachtdelen resulteerde in drie nagenoeg
zelfvoorzienende organisaties. Van vrijwel alles bestond een marine-, een landmacht- en
een luchtmacht-variant. Zo had elk krijgsmachtdeel zijn eigen medische dienst, scholen,
postdienst, onderhoudsbedrijven, depots, transportdiensten en inkoopafdelingen. De
noodzaak samen te werken ontbrak en aangezien de krijgsmachtdelen hun zelfstandigheid
koesterden hielden ze deze suboptimale en inefficiënte organisatie in stand. Zo wees
de Luchtmachtraad in 1984 een voorstel van de Defensiestaf tot het opzetten van een
gezamenlijke communicatieafdeling van de hand:
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(zie figuur hieronder).131 De bestaande verticale hiërarchische beleidsuitvoerende lijn was
verdeeld in vier beleidsorganen, operaties, personeel, materieel en financiën en stond onder
leiding van respectievelijk de Chef Defensiestaf (CDS) en de Directeuren-Generaal Personeel
(DGP), Materieel (DGM) en Economie & Financiën (DGE&F). Zij waren verantwoordelijk voor
de leiding, coördinatie en controle van de krijgsmachtdelen. Nieuw was dat elk beleidsorgaan
ook een directe horizontale functionele relatie met de krijgsmachtdeeldirecteuren op het
gebied van operaties, personeel, materieel en financiën. Voor de krijgsmachtdelen betekende
deze ‘twee-dimensionele benadering’ dat ze zowel vanuit de horizontale als verticale lijn
bindende aanwijzingen en randvoorwaarden kregen.132
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Figuur 4 De onderlinge relaties in de Matrixorganisatie

Het invoeren van de matrixstructuur en het NDPP was geen succes (zie hoofdstuk
vier). Een van de belangrijkste oorzaken was dat de krijgsmachtdelen hun zelfstandigheid
wisten te behouden, omdat de centrale organisatie afhankelijk bleef van de informatie
van de krijgsmachtdelen over de toestand van het materieel, personeel en financiën. Ook
bleven de krijgsmachtdelen stilzwijgend de 1:2:1 verdeling gebruiken als startpunt voor

131 J.A.M.M. Janssen, De Legerraad, 1945-1982, (Den Haag: Koninklijke Landmacht, 1982), 50
132 W.N.A. van Brouwershaven, Turbulentie en strategisch vermogen: Strategievorming bij het ministerie van Defensie, 14-16; D. van
den Berg, “De prijs van defensie in de praktijk: De defensiebegroting in relatie tot de defensieplanning” in: De prijs van
defensie: Produkt van een politieke afweging, R.W. van Dijk (red.), (Den Haag: Stichting Maatschappij en Krijgsmacht, 1983), 14;
Ministerie van Defensie en Ministerie van Buitenlandse Zaken, Defensienota 1984, 131-132

133 T.J.G. van den Hoogen, De besluitvorming over de defensiebegroting: Systeem en verandering- een onderzoek naar structuur,
ontwikkeling en poging tot ingrijpende verandering van de besluitvorming met betrekking tot de Nederlandse defensiebegroting
in de jaren 1951-1980, 70; R.B.J. Bongers en C.G.C.T. Wagemakers, “Defensieplanning in de steigers, het integraal
defensieplanningsproces,” Militaire Spectator, 157, nr. 12 (1988), 617
134 De reek Maatschappij en Krijgsmacht geeft een goede indruk van de veranderingen binnen de krijgsmacht gedurende
de Koude Oorlog: (red.), De Koude Oorlog : Maatschappij en krijgsmacht in de jaren ‘50, (red.), In de schaduw van de Muur :
Maatschappij en krijgsmacht rond 1960 en (red.), Confrontatie en ontspanning : Maatschappij en krijgsmacht in de Koude Oorlog,
1966-1989
135 J. Hoffenaar en B. Schoenmaker, Met de blik naar het Oosten: De Koninklijke landmacht 1945-1990, 384; J.A.M.M. Janssen,
“Driestromenland in optima forma: Identiteit, taken en organisatorische inbedding van de krijgsmachtdelen rond 1960”, 239; Editoriaal,
“Renaissance van het operationele denken,” Militaire Spectator, 157, nr. 3 (1988); H.A. Couzy, Mijn jaren als bevelhebber, 67
136 J.M.J. Bosch, “De operationele inzetbaarheid: Marges en knelpunten” in: Confrontatie en ontspanning: Maatschappij en
krijgsmacht in de Koude Oorlog, 1966-1989, Jan Hoffenaar, et al. (red.), (Den Haag: Sdu Uitgevers, 2004), 152
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‘We kwamen in die periode, naar mijn gevoel, langzaam maar zeker in het probleem terecht van een zekere
verstarring in de organisatie. Het was natuurlijk al heel lange tijd vrede geweest. Ik denk dat iedereen zal
begrijpen dat als je een organisatie niet voortdurend in werkelijkheid test dat deze dan toch theoretische
elementen gaat krijgen. (…) In de eerste plaats elementen van het “acht tot vijf denken”, die je met name bij
de onderofficieren heel duidelijk begon waar te nemen, zo van: ik heb een job net als iemand anders. In de
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hun krijgsmachtdeelplannen.133 Veel ruimte om af te wijken van de verdeelsleutel was er
overigens ook niet, aangezien binnen de Nederlandse politiek geen draagvlak was voor het
aanpassen de verhoudingen binnen het bondgenootschap.
De continuïteit en stabiliteit van het defensiebeleid betekenden geenszins dat de
ontwikkeling van de krijgsmacht tijdens de Koude Oorlog stilstond. Zo maakten de
krijgsmachtdelen in de jaren zestig een professionaliseringsslag. Ook de veranderingen in
de Nederlandse maatschappij gingen aan de krijgsmacht niet voorbij. Zo had Nederland
in 1966 een wereldprimeur met het toestaan van een vakbond voor dienstplichtigen.134 In
de laatste twee decennia van de Koude Oorlog volgde een ingrijpende modernisering van
het materieel. De krijgsmacht was hierdoor in staat invulling te geven aan veranderingen
op het gebied van strategie, doctrine en de mogelijkheden van modern materieel. Zo
verschoof het operatiegebied van de landmacht in de loop van de Koude Oorlog verder
Oostwaarts en maakten moderne middelen, zoals nachtzichtapparatuur, het mogelijk ‘klokrond’ te opereren. Het voortdurend verbeteren van de krijgsmacht was wel een kostbare
aangelegenheid. Ondanks het relatief hoge defensiebudget kwamen de krijgsmachtdelen
regelmatig geld te kort.
De continuïteit en het vanzelfsprekende karakter van de Koude Oorlog had zijn weerslag
op de krijgsmacht. Na verloop van tijd begonnen vaste patronen en routines te ontstaan.
Ook ging door het uitblijven van daadwerkelijke oorlog de vredesbedrijfsvoering steeds
meer de boventoon te voeren.135 Volgens hoogleraar krijgswetenschappen op de Koninklijke
Militaire Academie (KMA) brigadegeneraal J.M.J. Bosch leidde deze ontwikkelingen tot
verambtelijking in sommige gevallen zelfs verstarring van de organisatie.136 De latere
CDS generaal A.K. van der Vlis (KL) ondervond dat bijvoorbeeld eind jaren zeventig als
bataljonscommandant:

tweede plaats het teveel gericht zijn op het technische aspect van het werk waardoor elementen die bepalend zijn voor het operationele optreden onvoldoende aandacht kregen’.137

Bij de andere krijgsmachtdelen was dit niet anders. De Directeur Personeel van de Koninklijke
Luchtmacht (DPKLU) brigadegeneraal H.I. Tros constateerde in 1984 bijvoorbeeld:
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‘De continue taakuitvoering heeft onder meer geleid tot een zekere statisch karakter van de meeste KLuonderdelen. De meeste operationele werkzaamheden zijn gebonden aan vaste locaties. Aan dit statische
karakter heeft ook de organisatie en het personeel zich aangepast’.138
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Volgens historicus en oud-marineofficier D. Schoonoord was de Sovjetdreiging voor de
marine steeds meer een impliciet gegeven geworden waar weinig aandacht meer voor was.139
Vice-admiraal W.J.E. van Rijn was in deze periode Hoofd Operationele Dienst (HOD) aan
boord van een fregat. Volgens hem was, toen hij er later op terugkeek, de Koude Oorlog
‘een beetje een spel’ geworden en ‘dacht je niet dagelijks na over het hoe en waarom’. Dat
nam niet weg dat hij vond dat de dreiging er wel degelijk was en dat elke marineman en
-vrouw daar in zijn ogen zo goed mogelijk op voorbereid moest zijn. Eens per jaar besprak hij
daarom met zijn personeel de grondslagen van de Koude Oorlog.140

2.7 Conclusie
Het doel van dit hoofdstuk was inzicht te geven in het denkkader van de beleidsmakers aan
het einde van de Koude Oorlog. Het conflict had een groot deel van hun carrière vormgegeven
en was een referentiekader waar ze voortdurend op terug konden vallen. Dat gold zeker voor
de militaire top. Niet voor niets omschreef de CDS ten tijde van de val van de Muur, generaal
Graaff, zichzelf als een ‘typisch kind van de Koude Oorlog’, dat in korte tijd ‘mentaal’
helemaal om moest. Niet langer kon zijn generatie terugvallen op de zekerheden die hun
voorgangers hadden gekend. Door de unieke combinatie van stabiliteit en continuïteit
groeiden de uitgangspunten van het defensiebeleid, zoals die waren bepaald in eerste tien
jaar na de Tweede Wereldoorlog uit tot een algemeen aanvaarde beleidsconsensus over de
internationale veiligheidssituatie en het daarvan afgeleide defensiebeleid.
Het beleidsparadigma bood bijna vier decennia lang duidelijkheid over de aard van
het veiligheidsprobleem, de doelstellingen van het beleid en de instrumenten die nodig
waren om het beleid te realiseren. Het Nederlandse veiligheidsprobleem was de dreiging
van het oprukkende communisme en de belangrijkste statelijke vertegenwoordigers, de
137 Interview A.K. van der Vlis, 3 juni 1997
138 SSA-MvD, LUMARA, 18/84 d.d. 27 april 1984, inv.nr. 929, doos 6974
139 D.C.L. Schoonoord, Pugno pro patria. De Koninklijke marine tijdens de Koude Oorlog, 312
140 Interview W.J.E van Rijn, 30 maart 2011
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Sovjet-Unie en haar bondgenoten. De perceptie was dat ze een existentiële bedreiging
vormden voor Nederland en het ‘vrije’ Westen. Alleen als Nederland zich aansloot bij een
bondgenootschap onder leiding van de Verenigde Staten kon Nederland zich tegen dit gevaar
verdedigen. De noodzaak van een geloofwaardige en eensgezinde NAVO en het zeker stellen
van de betrokkenheid van de Verenigde Staten betekenden dat Nederland een volwaardige
bijdrage diende te leveren aan de bondgenootschappelijke verdediging. Uiteindelijk
besloot de Nederlandse politiek met drie volwaardige krijgsmachtdelen bij te dragen aan de
bondgenootschappelijke verdediging. Nadat deze uitgangspunten van het defensiebeleid
waren bepaald stonden ze niet meer wezenlijk ter discussie. Diegenen die dat wel deden
bleven tijdens de Koude Oorlog in de minderheid. Dit verklaart ook waarom Nederland een
relatief hoge bijdrage aan de NAVO bleef leveren. Latere kabinetten waren namelijk niet
bereid de eensgezindheid en geloofwaardigheid van de bondgenootschappelijke verdediging
op het spel te zetten door eenzijdig de Nederlandse bijdrage aan te passen.
Door het karakter van de Koude Oorlog leek het een conflict zonder einde te zijn. Door
het bezit van nucleaire wapens was oorlog te gevaarlijk en daarbij waren de tegenstellingen
te groot om een oplossing mogelijk te maken. Het was Gorbatsjov die de patstelling doorbrak
toen hij omwille van binnenlandse economische en sociale problemen gedwongen was de
teugels van het communistische bewind te laten vieren en toenadering te zoeken tot het
Westen. Dat vrijwel niemand rekening hield met het einde van de Koude Oorlog toont aan
hoe vanzelfsprekend de Koude Oorlog voor veel mensen was geworden.
Het kantelmoment kwam dan ook volledig onverwacht toen op 9 november 1989 in Berlijn
het IJzeren Gordijn openging. Deze gebeurtenis en wat daarop volgde stelde de uitgangspunten
van het defensiebeleid wezenlijk ter discussie. In hoeverre was de Sovjet-Unie nog wel een
existentiële bedreiging voor Nederland? Als dat niet meer zo was, hoe belangrijk waren de
NAVO en de Amerikaanse verbondenheid dan nog voor de veiligheid van Nederland? Wat
betekende dat voor de hoogte van het defensiebudget? Kon de ‘verzekeringspremie’ omlaag?
Wat voor een krijgsmacht was nodig in de nieuwe veiligheidssituatie? Daarmee stond het
bestaansrecht van de bestaande complete krijgsmacht op het spel, want in hoeverre was
deze nog nodig nu het gevaar voor een militaire aanval in snel tempo verdween?
Het waren deze vragen die de politieke en militaire leiding in de periode 1989-1993
moesten beantwoorden. Vragen die hun voorgangers veertig jaar eerder ook moesten
beantwoorden. Ook toen was onduidelijk hoe de internationale veiligheidssituatie zich
zou ontwikkelen en wat voor een defensie daarbij paste. Voor de krijgsmachtdelen was
dat duidelijk. Hun plannen waren ambitieus. De marine wilde een harmonische vloot, de
landmacht ambieerde een legerkorps en de luchtmacht streefde ernaar een volwaardig
en zelfstandig onderdeel uit te maken van de bondgenootschappelijke luchtverdediging.
Opvallend is dat de krijgsmachtdelen zich in deze zoektocht sterk lieten leiden door hun eigen
opvattingen over de aard van hun krijgsmachtdeel. Zeker de marine kwam hierdoor in de
problemen, omdat de plannen financieel onhaalbaar waren en de NAVO en de belangrijkste
bondgenoten er geen bestemming voor hadden. Het uitbreken van de Koreaoorlog zorgde er
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uiteindelijk voor dat de krijgsmachtdelen binnen de kaders van het Koude Oorlog paradigma
hun ambities konden verwezenlijken.
Deze gang van zaken maakt duidelijk dat de opvattingen die de krijgsmachtdelen
over zichzelf hadden grote invloed hadden op de totstandkoming van het defensiebeleid
tijdens de Koude Oorlog. Gezien de onzekerheid na het einde van de Koude Oorlog en de
bedreiging van de door de krijgsmachtdelen zo gekoesterde structuren en middelen is het
aannemelijk dat dit in de periode 1989-1993 weer het geval was. Een nadere beschouwing
over de organisatiecultuur van de krijgsmachtdelen is dus op zijn plaats om hun gedrag beter
te kunnen verklaren.
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Hoofdstuk 3

3. De organisatiecultuur van de Nederlandse krijgsmachtdelen
‘Het opereren op zee vereist een bepaalde houding,
een manier van denken en doen die de cultuur van de marine vormt.
Dit is een cultuur met sterke wortels:
met als brandpunt het zelfstandig en volwaardig kunnen opereren vanaf een schip, ergens op zee’.
Schout-bij-nacht voor de Administratie W. Brand, Directeur Personeel Koninklijke Marine1
Breuklijn 1989

De unieke eigenschap van landstrijdkrachten is dat zij gebieden fysiek kunnen bezetten en beheersen. (…)
Grondoptreden karakteriseert zich immers ook door het optreden van grotere groepen mensen in eenheidsverbanden.
De fysieke gebondenheid aan een operatiegebied en de omstandigheden ter plaatse zijn in hoge mate bepalend voor het
verloop van het optreden. (…) Juist in deze noties van het grondoptreden ligt voor mij de eigenheid van de KL besloten,
hetgeen ten grondslag ligt aan de manier waarop KL-personeel wordt opgeleid, geoefend en getraind.
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Luitenant-generaal M. Schouten, Bevelhebber der Landstrijdkrachten2

Luitenant-generaal B.A.C. Droste, Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten3

Aan het einde van de Koude Oorlog bestond de krijgsmacht uit drie krijgsmachtdelen, de
marine, de landmacht en de luchtmacht.4 Alleen al een blik op de verschillende kleuren van
de uniformen maakt duidelijk dat er grote verschillen zijn tussen de krijgsmachtdelen. Wat de
achtergrond en betekenis zijn van deze verschillen valt hieruit echter niet goed op te maken.
1

W. Brand, “De wereld die marine heet” in: Eenheid en verscheidenheid : Werken aan de versterking van het krijgsmachtdeel of aan
één krijgsmacht?, J.W. van Borselen (red.), (Den Haag: Werkgroep “Kernvraag”, 1998), 28

2

M. Schouten, “De landmacht bij uitstek herkenbaar in grondoptreden” in: Eenheid en verscheidenheid : Werken aan de
versterking van het krijgsmachtdeel of aan één krijgsmacht?, J.W. van Borselen (red.), (Den Haag: Werkgroep “Kernvraag”, 1998),
19

3

B.A.C. Droste, “Modulaire opbouw voor joint opereren” in: Eenheid en verscheidenheid : Werken aan de versterking van het
krijgsmachtdeel of aan één krijgsmacht?, J.W. van Borselen (red.), (Den Haag: Werkgroep “Kernvraag”, 1998), 26

4

Deze situatie duurde voort tot 1998 toen de Koninklijke Marechaussee het vierde krijgsmachtdeel werd.
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De KLu beschikt over een aantal technische hoogwaardige wapensystemen om de taak, veelal in de derde dimensie, te
kunnen uitvoeren. De kenmerken van deze wapensystemen – waaronder flexibiliteit, mobiliteit en reactievermogen
– stellen specifieke eisen aan mens en materieel. Ik neem als voorbeeld een eenheid die tot de ‘backbone’ van de KLu
behoort: het jachtvliegsquadron. Het opereren met geavanceerde wapensystemen zoals het jachtvliegtuig creëert
een specifieke cultuur. Deze cultuur komt enerzijds voort uit het werken met technisch hoogwaardig materiaal en
anderzijds vanwege de immers aanwezige kans op vredesverliezen.
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Militair historicus J.A.M.M. Janssen deed in de bundel In de schaduw van de Muur: Maatschappij
en krijgsmacht rond 1960 een poging deze verschillen te verklaren. Hij herleidde de aard van
een krijgsmachtdeel en het bestaan van eigen leefwijze, taken, tradities en belangen tot de
relatie tussen de mens en de eisen die het belangrijkste domein van actie, namelijk land,
zee of lucht met zich meebrengen.5 Uit deze relatie ontwikkelde elk krijgsmachtdeel zijn
eigen organisatiecultuur. Een verzameling normen, waarden, gewoontes en aannames die
de leden van het krijgsmachtdeel delen en ze helpen de specifieke problemen waar ze mee
worden geconfronteerd tegemoet te treden.
Tijdens de Koude Oorlog bestendigden de verschillen tussen de krijgsmachtdelen zich
door de verzuiling van de krijgsmacht. Elk krijgsmachtdeel had zijn eigen geografisch
gescheiden rol in de bondgenootschappelijke verdediging. Onderlinge samenwerking vond
nauwelijks plaats. Ook in het verticaal georganiseerde ministerie van Defensie hadden de
krijgsmachtdelen een relatief zelfstandige positie. De invoering van de matrixstructuur in de
jaren zeventig veranderde daar in praktijk weinig aan. Historicus J.G. Siccama stelde in 1990
vast dat de krijgsmacht door deze situatie in feite bestond uit ‘drie onafhankelijke bedrijven’
met eigen opvattingen en belangen.6 Dit maakte het ministerie van Defensie volgens hem
‘onbestuurbaar’. Aan de vooravond van het verschijnen van de Defensienota 1991 verwachtte hij
dat Defensie hierdoor niet in staat zou zijn zichzelf ingrijpend te veranderen.7
Ook andere onderzoekers wezen op de grote invloed van organisatiecultuur op de
totstandkoming van het defensiebeleid.8 Politicoloog M.H. Halperin concludeerde in zijn
onderzoek naar het Amerikaanse veiligheidsbeleid:
‘Career officials, including those who come to head organizations such as the Joint Chiefs of Staff, often
develop their position largely by calculating the national interest in terms of the organizational interests of
the career service to which they belong’.9

Ook in Nederland doet dit fenomeen zich voor blijkt uit verschillende onderzoeken en
interviews.10 Zo kwam een interne departementale studie in 1992 tot de slotsom:
5

J.A.M.M. Janssen, “Driestromenland in optima forma: Identiteit, taken en organisatorische inbedding van de krijgsmachtdelen rond
1960”, 238

6

De kleur van het uniform van de marine is donkerblauw uniform, van de landmacht is olijfgroen en van de luchtmacht is
donkerblauw-grijs.

7

J.G. Siccama, “De toekomst van de Nederlandse defensie” in: Nederlandse defensie tegen een nieuwe achtergrond, M.C. Brands,
et al. (red.), (Den Haag: Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’, 1990), 39

8

Zie onder andere: C.H. Builder, The masks of war: American military styles in strategy and analysis; D.R. Worley, Shaping US
military forces: Revolution or relevance in a post-Cold War world; J.W. Honig, Defense policy in the North Atlantic alliance: The case of
the Netherlands; G.T. Allison en P. Zelikow, Essence of decision : Explaining the Cuban missile crisis; A. Finlan, Contemporary military
culture and strategic studies : US and UK armed forces in the 21st century

9

M.H. Halperin, P. Clapp, en A. Kanter, Bureaucratic politics and foreign policy, 61

10 Ter Beek schreef later hierover dat hij er ‘vergif op kon innemen’ dat als hij met een bevelhebber had gesproken,
de andere ook met hem wilde spreken, hierdoor ‘werd mij duidelijk dat er binnen de defensieorganisatie grote
verschillen in cultuur, in opvattingen en in belangen bestaan’. A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4,
220; Adviescommissie Opperbevelhebberschap, Van wankel evenwicht naar versterkte defensieorganisatie, advies van de
Adviescommissie opperbevelheberschap, (Den Haag: Ministerie van Defensie, 2002), 20; SIB-MvD, Cultuur bij Defensie: Meer

‘Militairen van marine, landmacht en luchtmacht identificeren zich in de eerste plaats met de doelstellingen,
belangen en symbolen van het eigen krijgsmachtdeel, die worden gezien als het defensiebelang’.11

‘Those organizations that attempt to perform a mission for which they are unprepared and unsuitable by
organization, training, doctrine, leadership style, organizational infrastructure, and equipment – all of
which both contribute to and flow from organizational culture – will face grave difficulties in adapting to
the new challenges they face’.14

‘a pattern of shared basic assumptions learned by a group as it solved its problems of external adaptation

dan de som der delen, P.G. Blanken, L.F.F. Casteleijn, J. van der Krogt, e.a., archief departementaal beraad, agenda’s &
besluitenlijsten 1992; SIB-MvD, Bouwen voor de toekomst, overzichtsrapport KM-2000 project, McKinsey & Company,
1986, inv. Nr. DMA 83/024/4844, Deel 1E, Archief Ministerie van Defensie Materieel doos 83/024; Interview D.J. Barth, 1
maart 2011; Interview R. de Wijk, 19 april 2011; Interview J.H.M. de Winter; Interview B.A.C. Droste 23 maart 2011
11

SIB-MvD, Cultuur bij Defensie: Meer dan de som der delen, P.G. Blanken, L.F.F. Casteleijn, J. van der Krogt, e.a., archief
departementaal beraad, agenda’s & besluitenlijsten 1992 V

12 W.N.A. van Brouwershaven, Turbulentie en strategisch vermogen: Strategievorming bij het ministerie van Defensie, 268-270 en
285-286; zie ook: R. de Wijk en F.P.B. Osinga, “Innovating on a shrinking playing field; military change in the Netherlands armed
forces”; J.E. Noll, Leadership and institutional reform in consensual democracies: Dutch and Swedish defence organizations after the Cold
War; H. Born en M. Metselaar, “Politiek-militaire betrekkingen”; J.W. Honig, Defense policy in the North Atlantic alliance: The case of
the Netherlands
13

D. Adamsky, The culture of military innovation: The impact of cultural factors on the revolution in military affairs in Russia, the US,
and Israel, 10; T. Farrell, The sources of military change: Culture, politics, technology, 7-8; J.A. Nagl, Learning to eat soup with a knife :
Counterinsurgency lessons from Malaya and Vietnam, 215-216; W. Murray, “Innovation: Past and future” in: Military innovation in
the interwar period, W. Murray en A.R. Millett (red.), (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 313; K.M. Zisk, Engaging
the enemy organization theory and Soviet military innovation, 1955-1991, 13-14; J.Q. Wilson, Bureaucracy, 222-223

14 J.A. Nagl, Learning to eat soup with a knife : Counterinsurgency lessons from Malaya and Vietnam, 219
15 D. Adamsky, The culture of military innovation: The impact of cultural factors on the revolution in military affairs in Russia, the US, and
Israel, 10
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Volgens militair historicus D. Adamsky is cultuur dan ook de ‘pivotal intervening variable’ in de
transformatie van een militaire organisatie.15
Organisatiecultuur is een begrip waar psycholoog en bedrijfskundige E.H. Schein zich in
het bijzonder mee bezig heeft gehouden. Hij definieerde organisatiecultuur als:
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Brouwershaven noemde de verschillen tussen de krijgsmachtdelen als een van de
belangrijkste belemmeringen voor het aanpassen van de Nederlandse defensiebeleid aan de
nieuwe veiligheidssituatie in de periode 1989-1993.12
De conclusie van Brouwershaven sluit aan bij de bevindingen uit onderzoek naar de
transformatie van militaire organisaties. Daaruit blijkt dat cultuur grote invloed heeft op de
mate waarin militaire organisaties ontvankelijk zijn voor veranderingen. Als een verandering
niet aansluit bij de bestaande organisatiecultuur, dan zullen militairen zich daar krachtig
tegen verzetten.13 Historicus J.A. Nagl concludeerde in zijn onderzoek naar de wijze waarop
de Britse en Amerikaanse krijgsmachten grip probeerden te krijgen op hun irreguliere
tegenstander in respectievelijk Maleisië en Vietnam:

Breuklijn 1989

and internal integration, which has worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught
to new members as the correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems’.16
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De functie van deze verzameling grondbeginselen (basic assumptions) is tweeledig. Ten eerste
stelt zij een organisatie in staat te overleven, te groeien en zich aan te passen aan de omgeving
waarin ze functioneert door gebruik te maken van de collectieve lessen die de organisatie
in de loop van haar bestaan heeft opgedaan. Ten tweede definiëren de grondbeginselen
de regels voor het dagelijks functioneren van de groep en de onderlinge verhoudingen.
Cultuur geeft een organisatie stabiliteit, houvast en samenhang. De verzamelde lessen uit
het verleden vertellen de leden van de organisatie wat te denken en te doen in relatie tot
de problemen van hun organisatie. Organisatiecultuur heeft daardoor grote invloed op de
strategie, de prioriteiten en de manier van opereren van een organisatie. Meer begrip van
organisatiecultuur helpt om de soms irrationele gedragingen en keuzes van organisatie te
verklaren.
De organisatiecultuur kan een belemmering zijn voor veranderingen. Zeker als deze
in tegenspraak zijn met de grondbeginselen van een organisatie. Voor de leden van een
organisatie zijn ze zo vanzelfsprekend dat het haast onbespreekbaar is ze te veranderen. Het
betreft bovendien het wezen van de organisatie.17 De organisatiecultuur is daarom ook een
graadmeter voor de mate van verandering. Volgens Rosen is een organisatie pas veranderd als
de grondslagen van haar bestaan op de schop zijn gegaan. Voor een krijgsmachtdeel betekent
dat bijvoorbeeld de introductie van andere hoofdtaken, die vragen om een wezenlijk andere
manier van optreden.18 Dat is geen eenvoudige opgave. Volgens Farrell en Terriff vereist dat
niets minder dan een:
‘external shock to military culture, such as defeat in war, in order to jolt the military into a fundamental
rethink of its purpose and core business’.19

Ondanks de grote invloed van organisatiecultuur op het handelen en veranderen van
krijgsmachtdelen is tot op heden weinig onderzoek gedaan naar de achtergrond van de
culturen van de krijgsmachtdelen. Zeker in het geval van de Nederlandse krijgsmacht is
sprake van een leemte. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat cultuur moeilijk te definieren
en te onderzoeken is. Om te beginnen is er geen algemeen aanvaarde definitie van cultuur.
Verder leggen organisaties over het algemeen hun cultuur niet vast op schrift, waardoor het
16 E.H. Schein, Organizational culture and leadership, 18
17 Ibid., 28
18 S.P. Rosen, Winning the next war: Innovation and the modern military, 7-8 en 19-21, J.Q. Wilson, Bureaucracy, 222; M.H. Halperin,
P. Clapp, en A. Kanter, Bureaucratic politics and foreign policy, 27; C.H. Builder, The masks of war: American military styles in strategy
and analysis, 3
19 T. Farrell, Terriff, T. en Osinga, F. (ed.), A transformation gap: American innovations and European military change, 9; Zie ook;
J.Q. Wilson, Bureaucracy, 225; J. Davidson, Lifting the fog of peace : How Americans learned to fight modern war, 12-13; K.M.
Zisk, Engaging the enemy organization theory and Soviet military innovation, 1955-1991, 186; ibid., 179-180; D.D. Avant, Political
institutions and military change : Lessons from peripheral wars, (Ithaca; London: Cornell University Press, 1994), 133-135

lang niet altijd duidelijk is wat binnen een groep de norm is en waarom.20 ‘Zo doen we dat
hier nu eenmaal’ is vaak de enige verklaring voor bepaald gedrag.
Ook krijgswetenschapper Builder worstelde met dit probleem. Volgens hem was meer
kennis van de krijgsmachtdeelcultuur – door hem aangeduid als personalities – van groot
belang om beter te begrijpen hoe het Amerikaanse veiligheidsbeleid tot stand kwam. Hij
stelde dat krijgsmachtdelen:

‘in something far less complex than the service itself, something we can hold in our minds and easily manipulate to project future behaviour. They do not account for anything but they are one of the most neglected
aspects deserving consideration’.23

In dit hoofdstuk is de benadering van Builder gebruikt om de belangrijkste
grondbeginselen van de organisatiecultuur van de Nederlandse krijgsmachtdelen aan het
einde van de Koude Oorlog te schetsen en inzicht te krijgen in de invloed die deze hebben
op de totstandkoming van het Nederlandse defensiebeleid. Er is daarvoor gezocht naar de
constanten in het beleid van de marine, landmacht en luchtmacht tijdens de Koude Oorlog.
Voor zover mogelijk zijn bronnen gebruikt afkomstig uit deze periode. Net als voor het model
van Builder geldt echter ook in dit geval dat ze een versimpeling zijn van de werkelijkheid.
Dit hoofdstuk begint met het verkennen van het begrip cultuur. Hoe kan cultuur
in de militaire context worden gedefinieerd? De nadruk ligt op het niveau van de
organisatiecultuur. Dit niveau geeft inzicht in de opvattingen binnen een krijgsmachtdeel
20 A. Finlan, Contemporary military culture and strategic studies : US and UK armed forces in the 21st century, 2-3 en 15; E. Kier,
Imagining war : French and British military doctrine between the wars, 30-31; C.H. Builder, The masks of war: American military styles in
strategy and analysis, 4-5; E.H. Schein, Organizational culture and leadership, 91-92; J.Q. Wilson, Bureaucracy, 92-93
21 C.H. Builder, The masks of war: American military styles in strategy and analysis, 3
22 Ibid., 4-5 en 17-30
23 Ibid., 9
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Hij besloot de organisatiecultuur van de krijgsmachtdelen inzichtelijk te maken aan de hand
van vijf duidelijk herkenbare grondslagen, die hij baseerde op constanten in het beleid van de
Amerikaanse krijgsmachtdelen.22 Builder erkende dat het reduceren van een cultuur tot een
beperkt aantal grondslagen een versimpeling van de werkelijkheid was die geen recht deed
aan de duizenden individuen en diverse subculturen waaruit krijgsmachtdelen bestaan. Dat
was volgens hem echter acceptabel, omdat nauwkeurigheid niet het doel van zijn onderzoek
was. Het ging hem om het identificeren van de meest bepalende kenmerken om daarmee
zoiets complex als de cultuur en het gedrag van een krijgsmachtdeel te kunnen doorgronden:
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‘while composed of many, ever-changing individuals, have distinct and enduring personalities of their own
that govern much of their behaviour (…) To understand the distinct and enduring personalities of the Army,
Navy and Air Force is to understand much that has happened and much that will happen in the American
military and national security arenas’.21

over de wijze waarop ze een oorlog dient te voeren, wat daarvoor nodig is en hoe ze zich daar
het beste op kan voorbereiden. Om de cultuur van de krijgsmachtdelen inzichtelijk te maken
is in de tweede paragraaf de benadering van Builder uitgewerkt voor de Nederlandse situatie.
In de daaropvolgende drie paragrafen is aan de hand daarvan de organisatiecultuur van de
Nederlandse krijgsmachtdelen inzichtelijk gemaakt.
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3.1 De cultuur van militaire organisaties
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Cultuur is een bijzonder begrip. Enerzijds is er weinig twijfel over het bestaan van cultuur
en de invloed op het denken en doen van mensen. Anderzijds bestaat er geen algemeen
aanvaarde definitie van cultuur. In zijn studie naar militaire cultuur stelde historicus A.D.
English vast dat er meer dan 250 verschillende definities van cultuur zijn.24 Volgens historicus
J. Black is het begrip cultuur hierdoor haast betekenisloos. Deze onduidelijkheid maakt het
signaleren en begrijpen van de uitingen en invloed van cultuur niet eenvoudig.25
Een veel gebruikte en nuttige vergelijking om de betekenis van cultuur duidelijk te maken
is afkomstig van organisatiekundige G.H. Hofstede. Hij vergeleek cultuur met software, het
was volgens hem de ‘software of the mind’, regels die de leden van een groep met elkaar verbinden
en onderscheiden van andere groepen. Het is de bril waarmee iemand naar de werkelijkheid
kijkt. Cultuur is volgens Hofstede aangeleerd. Dit geldt voor het individu die onderdeel uit
maakt van een groep, maar ook voor de groep als geheel. Cultuur vertegenwoordigt de lessen
die een groep gedurende haar bestaan heeft opgedaan over wat nodig is om te overleven
en te functioneren. De groep heeft deze lessen vervolgens door middel van socialisatie
doorgegeven. Na verloop van tijd hebben ze een duurzame plek gekregen binnen de groep.
Dit verklaart ook waarom de kenmerken van cultuur zich zelden openbaren en ook voor de
leden van een groep vaak moeilijk zijn te herkennen en te ontcijferen.26
Zeker voor groepen die langer bestaan is het niet altijd duidelijk waarom een bepaalde
manier van denken en doen normaal is. Vaak dringt het besef van de eigen cultuur pas
door als de groep in contact komt met een andere cultuur. Een voorbeeld hiervan is de
VN-operatie United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE) waar Nederland van 2000
tot en met 2003 aan deelnam.27 Een verslag van de Directie Algemene Beleidszaken (DAB)
over de samenwerking tussen de krijgsmachtdelen is bewaard gebleven en geeft een goede

24 A.D. English, Understanding military culture, (Montréal: McGill-Queen’s University Press, 2004), 15
25 J. Black, War and the cultural turn, (Cambridge: Polity Press, 2012), 3
26 G.J. Hofstede en M. Minkov, Cultures and organizations: Software of the mind, third edition, (Maidenhead: McGraw-Hill
Education, 2010), 5-11; W.E. Lee, Warfare and culture in world history, (New York: NYU Press, 2011), 2-3; A.D. English,
Understanding military culture, 14-15; E.H. Schein, Organizational culture and leadership, 3; N. Elias, R. Moelker, en S. Mennell, The
genesis of the naval profession, (Dublin: University College Dublin Press, 2007), 121-122
27 E.H. Schein, “Culture: The missing concept in organization studies,” Administrative science quarterly., 41, nr. 2 (1996), 236

Andersom verwonderde de marine zich over de vredesbeperkingen die de luchtmacht
zichzelf oplegde in vergelijking met wat de marine gewend was van andere landen.30
Zoals reeds opgemerkt zijn veel van de verschillen tussen de krijgsmachtdelen te herleiden
tot het primaire domein van actie. De marine opereert traditioneel op grote afstand van de
thuisbasis en moet soms letterlijk roeien met de riemen die ze bij zich hebben. Een schip is
immers te klein om in alles te kunnen voorzien. Een pragmatische omgang met de regels
is noodzakelijk om de missie te kunnen klaren. Voor de landmacht zijn goede afspraken en
regels juist van groot belang om grote aantallen militairen en wapensystemen geïntegreerd
en gecoördineerd te laten vechten in een uiterst complexe omgeving, waar alleen al het
omslaan van het weer kan resulteren in ernstige frictie. Ook de luchtmacht hecht een groot

28 De eenheid bestond uit het 2de mariniersbataljon en het amfibische transportschip Hr.Ms. Rotterdam van de marine,
een geniebataljon van de landmacht en een helikopterdetachement van de luchtmacht. Daarnaast waren er diverse
ondersteunende eenheden. C. Klep en R.J.A. van Gils, Van Korea tot Kabul, de Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties
sinds 1945, 427
29 De landmachteenheden waren uitgerust met Very High Frequency (VHF) radio’s. De marine gebruikte tijdens de missie
High Frequency (HF) radio’s. Ook voor andere apparatuur, materialen en reserveonderdelen gold dat ze niet of beperkt
uitwisselbaar waren. SIB-MvD, Ter info overleg VCD over lessons learned, Archief Directie Algemene Beleidszaken, 19902003, inv. Nr. 15, doosnr. 6
30 SIB-MvD, Ter info overleg VCD over lessons learned, Archief Directie Algemene Beleidszaken, 1990-2003, inv. Nr. 15,
doosnr. 6
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‘Het grote voordeel is dat de mariniers de opbouw initieel zelf doen. (…) Binnen de KL dient men in het bezit
dient te zijn van een erkend certificaat om een steiger te bouwen. De mariniers doen dit na twee dagen opleiding. De overkappingen en hitte-/wind beschutting aan de zijkanten (golfplaten) worden eveneens door
de mariniers zelf aangebracht. Dit stak nogal bij onze genisten maar het is binnen het KM de normaalste
zaak van de wereld’.
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indruk hoe de verschillen tussen de krijgsmachtdelen zich in praktijk uitten.28 Het verslag is
hieronder samengevat.
UNMEE was een van de eerste grote gezamenlijk operaties van de Nederlandse
krijgsmacht. Tijden de Koude Oorlog werkten de krijgsmachtdelen nauwelijks met elkaar
samen. Dit bleek tien jaar na de val van de Muur nog steeds zijn weerslag te hebben op de
samenwerking. Zo gebruikten de eenheden van de marine en de landmacht andere radio’s
waardoor ze elkaar letterlijk niet konden verstaan.29 Ook deed de marine in tegenstelling tot
de landmacht de commandovoering in het Engels als gevolg van de jarenlange samenwerking
met de Britse marine. Verder meldt het verslag dat de krijgsmachtdelen andere opvattingen
hadden over de toepassing van regels. Bij de marine was operationeel optreden soms een
vrijbrief voor zaken die bij de luchtmacht en landmacht niet waren toegestaan. Dit leidde op
werkvloer soms tot onwenselijk situaties, maar de benadering van de marine had soms ook
zijn voordelen, bijvoorbeeld bij de opbouw van het kamp:
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belang aan het naleven van haar regels, maar dat komt voort uit de risico’s die – ook in
vredestijd – gepaard gaan met vliegen. Regels helpen deze risico’s beheersbaar te houden.31
Wat onderzoek naar cultuur ook ingewikkeld maakt, is dat individuen in meerdere culturen
tegelijkertijd functioneren. Cultuur is in elke groep in meer of mindere mate aanwezig. Een
gezin, een vereniging, een afdeling, een bedrijf, een samenleving, allemaal hebben ze hun
eigen manieren die betrekking hebben op de functie en de samenhang van de groep.32 Bij
een krijgsmacht is cultuur bij uitstek sterk ontwikkeld door het gesloten en totale karakter
van de organisatie. Toetreden is niet eenvoudig en kan alleen aan de onderzijde van de
hiërarchie. Alleen specialisten, zoals artsen, kunnen horizontaal instromen. De organisatie
selecteert zelf nieuwe leden en leidt ze vervolgens ook grotendeels volgens haar eigen
opvattingen op. Als een rekruut eenmaal is geslaagd voor de initiële vorming begint hij of zij
aan een ‘institutional life’, dat zich veelal afspeelt buiten de maatschappij op niet voor iedereen
toegankelijke locaties als kazernes, schepen en vliegvelden. Bovenal heeft de krijgsmacht
een grote en in het ultieme geval zelfs bepalende invloed op het leven van een militair.33
De selectie en vorming eindigen bovendien niet na de initiële opleiding, maar blijven een
vast onderdeel uitmaken van de carrière van een militair, die veelal volgens een relatief
standaard patroon verloopt. Operationele functies wisselt hij of zij af met plaatsingen in de
staf, op opleidingsinstituten en ondersteunende eenheden. Op voorgeschreven momenten
krijgt een militair aanvullende scholing en vorming, zoals bijvoorbeeld op een stafschool.34
Bovenal is de sleutel voor het maken van militaire carrière promotie en dat vereist jarenlange
toewijding aan de heersende opvattingen van het krijgsmachtdeel.35
Militaire organisaties doen dit alles niet voor niets. De organisatiecultuur levert een
belangrijke en misschien wel noodzakelijke bijdrage aan de effectiviteit van een krijgsmacht.
Oorlog voeren is misschien wel de ultieme groepsactiviteit. Militairen moeten samenwerken
om hun missie te kunnen volbrengen en ook in tijden van extreme stress, angst en chaos de
wil te behouden door te vechten. Ze moeten zich verbonden voelen met de militairen om zich
heen, op elkaar kunnen vertrouwen, elkaars gedrag begrijpen en weten wat noodzakelijk is
31 In dit kader is de vergelijking met de verschillende opvattingen over het gebruik van doctrines en of gevechtshandleidingen
interessant. De landmacht hecht daar grote waarde aan. De marine en luchtmacht veel minder. Tijdens de Koude
Oorlog hadden ze geen eigen doctrine en gebruikten ze in voorkomend geval de richtlijnen van de NAVO. Historicus en
luchtmachtofficier A.C. Tjepkema stelde dat zeestrijdkrachten de autonomie van de commandant zo min mogelijk door
voorschriften wilde hinderen en luchtstrijdkrachten zich vooral concentreerden op het beheersen van de technologie. A.C.
Tjepkema, “Een Nederlands ‘joint’ hoofdkwartier?,” Militaire Spectator, 167, nr. 7 (1998)
32 A.D. English, Understanding military culture, 15; D. Winslow, “Military organization and culture” in: Social sciences and
the military : An interdisciplinary overview, Giuseppe Caforio (red.), (London; New York: Routledge, 2007), 67; A. Finlan,
Contemporary military culture and strategic studies : US and UK armed forces in the 21st century, 2-3; W. Murray, “Does military
culture matter?” in: America the vulnerable : Our military problems and how to fix them, Harvey Sicherman en John F. Lehman
(red.), (Philadelphia: Foreign Policy Research Institute, 2002), 135; J.Q. Wilson, Bureaucracy, 92
33 M. Janowitz, The professional soldier, a social and political portrait., 125-127; S.P. Rosen, Winning the next war: Innovation and the
modern military, 19; E. Kier, Imagining war : French and British military doctrine between the wars, 29; M. van Creveld, The culture of
war, 47
34 M. Janowitz, The professional soldier, a social and political portrait., 125-127
35 Ibid., 145; S.P. Rosen, Winning the next war: Innovation and the modern military, 20; G.T. Allison en P. Zelikow, Essence of decision :
Explaining the Cuban missile crisis, 168

om in het gevecht succesvol te zijn. Voor een eenheid met een sterk ontwikkelde ‘corps de
esprit’ kan dit het verschil maken tussen succes of falen.36
Ook voor militairen geldt dat zij tegelijkertijd in verschillende niveaus van culturen
functioneren. Om cultuur van militaire organisaties te kunnen bestuderen is het zinvol het
onderzoeksobject verder af te bakenen. Militair historicus W.E. Lee maakte onderscheid in
vijf niveaus van militaire cultuur:
1.

3.

5.

Dit onderzoek richt zich op het niveau van de organisatiecultuur. Dit niveau geeft inzicht in
het denken binnen de krijgsmachtdelen over het wezen en toekomst van de eigen organisatie:
het centrale vraagstuk in dit boek.38
Organisatiecultuur bestaat volgens Schein uit drie lagen: artifacts, espoused beliefs and
values en basic underlying assumptions. De eerste laag zijn de artefacten. Dit zijn uitingen van
de cultuur die duidelijk zichtbaar, hoorbaar en voelbaar zijn, zoals kleding, jargon en sfeer.
Het is de buitenkant van de cultuur, die duidelijk herkenbaar is, maar waarvan de betekenis
36 M. van Creveld, The culture of war, 412-413; A. Finlan, Contemporary military culture and strategic studies : US and UK armed forces in
the 21st century, 11-12; E. Kier, Imagining war : French and British military doctrine between the wars, 29
37 W.E. Lee, Warfare and culture in world history, 5-7; Het overzicht van Lee is een verdere uitwerking van de driedeling societal,
military, strategic die historicus J.A. Lynn maakte in J.A. Lynn, Battle: A history of combat and culture, (Westview Press, 2003), xx
38 E. Kier, Imagining war : French and British military doctrine between the wars, 30; A.D. English, Understanding military culture, 15;
G.T. Allison en P. Zelikow, Essence of decision : Explaining the Cuban missile crisis, 153; J. Burk, “Military culture”, 1243
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Maatschappelijke cultuur betreft de relatie tussen de krijgsmacht en de samenleving
waar ze uit voortkomt. Hoe denkt men in de maatschappij bijvoorbeeld over de rol van
de krijgsmacht, het gebruik van geweld en de slachtoffers die bij militaire inzet mogen
vallen?
Strategische cultuur beschrijft hoe de politieke en militaire elite denkt over inzet van
de krijgsmacht voor het winnen of voorkomen van een oorlog. Zo was de Nederlandse
strategische cultuur tot de Tweede Wereldoorlog gestoeld op de gedachte dat een
gewapende neutraliteit de beste manier was voor Nederland om een oorlog te
voorkomen.
Organisatiecultuur betreft de opvattingen die binnen een militaire organisatie
gemeengoed zijn over de wijze waarop de organisatie oorlog dient te voeren en hoe
ze zich daar het beste op kan voorbereiden. Zo kan een krijgsmachtdeel een voorkeur
hebben voor een bepaald wapensysteem of een manier van optreden.
Militaire cultuur gaat over hoe militairen zelf denken over het gebruik van geweld en
het militaire bestaan in bredere zin dan de eerdergenoemde niveaus. Tot deze categorie
behoren opvattingen over bijvoorbeeld eer, moed en discipline.
Soldatencultuur beschrijft de opvattingen, gewoontes en gebruiken van de ‘gewone’
militairen. Zij, die in tegenstelling tot de politieke en militaire elite het daadwerkelijke
gevecht voeren. Het betreft zaken die zij noodzakelijk achten om te kunnen overleven
op het slagveld.37
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moeilijk te ontcijferen is. De waarden en normen van een organisatie vormen de tweede
laag. Ze vertellen de leden van de organisatie hoe ze zich moeten gedragen. Dit kunnen
zowel geschreven en ongeschreven regels zijn. Om de cultuur van een organisatie echt te
kunnen begrijpen is het volgens Schein noodzakelijk door te dringen tot de derde laag,
de fundamentele aannames waarop een organisatie is gebaseerd. Deze aannames geven
antwoord op de problemen die een organisatie moet oplossen om succesvol te zijn. In het
geval van een krijgsmachtdeel is dat zijn taak in relatie tot het voornaamste domein van
actie, land, zee of lucht. In de loop van hun bestaan hebben de krijgsmachtdelen antwoorden
gevonden op hun specifieke problemen, deze oplossingen hebben zich vervolgens bewezen
en zijn daarna aanvaard als de gewenste manier van denken en doen.39
Deze fundamentele aannames zijn de drijvende krachten achter de cultuur van een
organisatie en vormen de basis voor de andere uitingen van de cultuur. Schein noemt ze
daarom de ‘essence of culture’ die de leden vertelt hoe ze moeten denken, handelen en voelen.
Het zorgt ervoor dat iedereen in de organisatie een gezamenlijke taal spreekt en over een
gedeelde focus en identiteit bezit.40 De organisatiecultuur vertegenwoordigt dus wat de leden
van de organisatie met elkaar gemeen hebben. Zolang deze gemeenschappelijke binding
sterk genoeg aanwezig is, kunnen binnen een organisatie ook subculturen bestaan. Tussen
de subculturen zal in veel gevallen wel een hiërarchie bestaan, waarbij de belangrijkste
subculturen een grotere invloed hebben op de besluitvorming. Onder andere Halperin wijst
erop dat de essentie van de organisatie niet noodzakelijkerwijs overeen hoeft te komen met
de officiële taak van de organisatie. Het gaat erom wat de dominante subcultuur binnen
een organisatie als de belangrijkste missie van de organisatie beschouwt en wat deze denkt
daarvoor nodig te hebben.41
Volgens Schein dient de onderzoeker die de cultuur van een organisatie beter wil begrijpen,
op zoek te gaan naar de fundamentele aannames die ten grondslag liggen aan de cultuur van
de organisatie. Zij zijn het resultaat van de ‘accumulated learning’ van een groep, die de leden
van de groep met elkaar verbindt en hen in staat stelt als groep succesvol te functioneren
en te overleven.42 In het geval van de krijgsmachtdelen zijn dat dus de ervaringen die zij in
de loop van hun bestaan hebben opgedaan met het opereren op land, ter zee of in de lucht.

3.2 De zes grondslagen van de Nederlandse krijgsmachtdeelcultuur
39 E.H. Schein, Organizational culture and leadership, 23-29; Vergelijk Hofstede. Hij combineerde de laatste twee niveau’s,
‘the essential core of culture consists of traditional (i.e historically derived and selected) ideas and especially their attached values’. In
vergelijking met Schein ligt de focus bij Hofstede op internationale cultuurverschillen in organisaties. G.H. Hofstede,
Culture’s consequences : Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations, (London: Sage, 2001), 9.
40 E.H. Schein, Organizational culture and leadership, 23-29; Dit is vergelijkbaar met de ‘organizational essence’ van M.H.
Halperin, P. Clapp, en A. Kanter, Bureaucratic politics and foreign policy, 27, de ‘core tasks’ van J.Q. Wilson, Bureaucracy, 93 en de
personalities van C.H. Builder, The masks of war: American military styles in strategy and analysis, 3
41 M.H. Halperin, P. Clapp, en A. Kanter, Bureaucratic politics and foreign policy, 27; zie ook G.T. Allison en P. Zelikow, Essence of
decision : Explaining the Cuban missile crisis, 157-158; J.Q. Wilson, Bureaucracy, 101
42 E.H. Schein, Organizational culture and leadership, 19-20

1.

3.

43 C.H. Builder, The masks of war: American military styles in strategy and analysis, 3-5; Zie ook D. Winslow, “Military organization and
culture”, 70-72
44 Builder maakte om deze reden duidelijk dat hij aanvullingen en alternatieve interpretaties verwelkomde. C.H. Builder,
The masks of war: American military styles in strategy and analysis, 209
45 Ibid., 10
46 Ibid., 4-5
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Altars of worship. Wat zijn de idealen die dienen als inspiratie voor het krijgsmachtdeel?
Ze vormen de grondslag voor de operationele en institutionele concepten waarmee
een krijgsmachtdeel zijn doelstellingen het beste denkt te kunnen verwezenlijken.
Voor bijvoorbeeld de U.S. Air Force was technologie het hoogste ideaal. Zonder techniek
kan een mens niet vliegen, zou er geen luchtmacht zijn zodat meer dan bij de andere
krijgsmachtdelen de stand van de techniek doorslaggevend is voor de wijze waarop de
luchtmacht opereert en voor een succesvolle uitvoering van de taken.
Measuring themselves. Hoe bepaalt het krijgsmachtdeel de toestand van de organisatie,
zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin? De U.S. Navy telde bijvoorbeeld het aantal
schepen om de gezondheid van de organisatie te bepalen. Daarbij wogen sommige type
schepen, de kapitale schepen, zwaarder dan andere types. Bovenaan de pikorde stonden
de vliegkampschepen en onderaan de mijnenjagers.
Toys versus the arts. Waar zijn de leden van een krijgsmachtdeel trots op en identificeren ze
zich mee? Zijn dat vooral hun middelen of hun vaardigheden? De U.S. Army beschouwde
zichzelf als de ‘artisans of war´. Vaardigheden zijn belangrijker dan de middelen. Niet het
soort geweer is van belang, maar de nauwkeurigheid waarmee een militair kan schieten.
De kracht van de U.S. Army is niet de wapensystemen maar de vaardigheid mensen en
wapens samen te brengen tot een geoliede gevechtsmachine volgens de ‘tactiek der
verbonden wapens’.

Breuklijn 1989

Builder heeft in de traditie van Schein eind jaren tachtig onderzoek gedaan naar de
grondslagen van de Amerikaanse krijgsmachtdelen en de invloed daarvan op het Amerikaanse
veiligheidsbeleid.43 Dit bleek geen eenvoudige opgave te zijn wegens het gebrek aan bronnen.
Veel grondslagen waren binnen de krijgsmachtdelen zo vanzelfsprekend dat de leden zich
er niet bewust van waren en ze niet op schrift zetten. Ook liepen krijgsmachtdelen op het
beleidsniveau, waar de politieke onderhandelingen over de verdeling van schaarse middelen
plaats vinden, niet graag te koop met hun ware prioriteiten. Ze hielden ze liever verborgen
achter een masker van officiële beleidsstukken, visies en strategieën.44
Uiteindelijk bracht Builder het aantal grondslagen terug tot vijf. Zoals gezegd erkende
hij dat dit een simplificatie was van de werkelijkheid. Hij vergeleek zijn model met een
compositietekening. Ook daarvan is het doel de belangrijkste eigenschappen te benadrukken
en herkenbaar te maken en niet een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen.45 De vijf
grondslagen waarmee Builder de organisatiecultuur van de Amerikaanse krijgsmachtdelen
eind jaren tachtig te beschreef, waren:46
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Intraservice distinctions. Elk krijgsmachtdeel bestaat uit verschillende subculturen met
eigen opvattingen en belangen. Hoe verhouden deze subculturen zich tot elkaar? De
dominante subcultuur heeft betere carrièremogelijkheden en daardoor meer invloed
op de besluitvorming. De U.S. Air Force was verdeeld in twee kastes: zij die kunnen
vliegen en de rest. De vliegerkaste kende daarnaast ook nog zijn eigen hiërarchie. De
belangrijkste subcultuur was eind jaren tachtig die van de jachtvliegers, terwijl vliegers
van transportvliegtuigen onderaan de hiërarchie stonden.
Institutional legitimacy and relevancy. Wat beschouwt een krijgsmachtdeel zelf als zijn
bestaansrecht? Voor de U.S. Army was het bestaansrecht dat oorlogen uiteindelijk
altijd op land worden beslist. Operaties in de lucht en op zee zijn belangrijk, maar
uiteindelijk zijn het de landstrijdkrachten die een gebied moeten veroveren, bezetten
en verdedigen.47

Het model van Builder biedt een goed vertrekpunt om de organisatiecultuur van de
Nederlandse krijgsmachtdelen te ontleden. Het merendeel van de grondslagen heeft
een universeel karakter door de directe relatie met het primaire domein van actie van
een krijgsmachtdeel. Ze zijn daarom ook toepasbaar op andere landmachten, marines en
luchtmachten.
Uiteraard zijn er ook wezenlijke verschillen tussen de Amerikaanse en de Nederlandse
krijgsmacht. Alleen al de verschillen in omvang en de hoogte van het defensiebudget zijn van
een haast onvergelijkbare orde. Nederland is een kleine mogendheid. De krijgsmacht heeft
een beperkte omvang en armslag. Hierdoor zijn de Nederlandse krijgsmachtdelen vrijwel
altijd afhankelijk van grote mogendheden. Deze afhankelijkheid beperkt de vrijheid van
handelen. Een krijgsmachtdeel zal zeker willen stellen dat samenwerking mogelijk is door
bijvoorbeeld doctrines over te nemen en bepaalde middelen aan te schaffen. Te afwijkend
gedrag kan immers de samenwerking in gevaar brengen. Verder heeft een kleine krijgsmacht
maar beperkte mogelijkheden om nieuwe technologieën, operationele concepten, doctrines
en organisatievormen te ontwikkelen. Zelfs als een klein land dat wel doet, heeft het minder
zekerheid dat het alternatief zal werken, omdat het minder vaak in de gelegenheid is zijn
ideeën te beproeven. Kleine landen hebben immers zelden een grote rol in een operatie.
Ze kunnen deze ervaring gedeeltelijk opdoen door samen te werken met krijgsmachten
van grote mogendheden die deze ervaringen wel opdoen, bijvoorbeeld door een bijdrage
te leveren aan een operatie, samen te oefenen of door individuele militairen te detacheren
bij een buitenlandse eenheid. De grote mogendheid fungeert in dat geval als benchmark voor
de eigen krijgsmacht.48 Farrelll wijst erop dat de voorkeur van een krijgsmachtdeel voor
47 Ibid., 17-30; Zie ook C.H. Builder, “Roles and missions: Back to the future,” Joint Force Quarterly, 4 (1994)
48 In het geval van extreem succesvolle krijgsmachtdelen kan volgens historicus J.A. Lynn een bepaalde krijgsmacht zelfs
fungeren als een paradigm army, de standaard voor vrijwel alle krijgsmachten in een bepaalde periode. Voorbeelden
hiervan zijn het Franse leger van Napoleon en later in de negentiende eeuw het Pruisische leger. J.A. Lynn, “The evolution
of army style in the modern West, 800-2000,” The International History Review The International History Review, 18, nr. 3 (1996),
510; H. Amersfoort, “Expeditionaire krijgsmacht en veldleger, ambities van een klein land in een grote wereld,” Militaire

een bepaald buitenlands krijgsmachtdeel niet alleen afhankelijk is van het militaire succes,
politieke en praktische overwegingen, zoals het veiligheidsbeleid, gedeelde belangen en de
nabijheid, maar dat ook culturele affiniteit hierbij een grote rol speelt. Een krijgsmachtdeel
zal volgens hem:
‘Emulate those with which they most closely identify, and military practice is chosen for emulation on the
basis of the appropriateness for that identity’. 49

6.

Paradigm Army. Beschrijft welk buitenlands krijgsmachtdeel als referentie dient en welke
de voorkeur heeft van een krijgsmachtdeel om mee samen te werken.

3.3 De organisatiecultuur van de Koninklijke marine
De kenmerken van de organisatiecultuur van de marine zijn te herleiden tot het leven,
werken en vechten vanaf een schip ergens op zee. Het is de plek waar de loopbaan van
elke marineman en -vrouw begint. Elk schip is een op zichzelf aangewezen gemeenschap,
geïsoleerd van de buitenwereld in een potentieel gevaarlijke omgeving. Het schip is voor
een langere tijd zelfvoorzienend. De bemanning van een schip is gewend zelfstandig en
met relatief veel autonomie te opereren. Het kan bijvoorbeeld maanden duren voordat het
schip bezoek krijgt van vreemden of superieuren. Dit leidt tot een vrijheid die voor militaire
eenheden ongekend groot is. Zelfs speciale eenheden zijn over het algemeen afhankelijk
van andere eenheden om ergens te komen. Marinemensen koesterden deze vrijheid en
onafhankelijkheid.50 In de loop der tijd is de autonomie van een marineschip verminderd.
Spectator, 177, nr. 1 (2008), 51; J. Hoffenaar, “Hoofdtaken en ambitieniveau”, 203; K.I. Bjerga en T.L. Haaland, “Development of
military doctrine: The particular case of small states”, 506
49 T. Farrell, The sources of military change: Culture, politics, technology, 273
50 W. Brand, “De wereld die marine heet”, 28-29; A.J. van der Peet, Out-of-area : De Koninklijke marine en multinationale
vlootoperaties 1945-2001, 126-127SIB-MvD, Bouwen voor de toekomst, overzichtsrapport KM-2000 project, McKinsey &
Company, 1986, inv. Nr. DMA 83/024/4844, Deel 1E, Archief Ministerie van Defensie Materieel doos 83/024; W.J.E. van
Rijn, Overstag en toch op koers : De Koninklijke marine en haar personeel, 1945-2005, 25; W. Brand, “De wereld die marine heet”,
28; J.M.M.L. Soeters, “KIM en KMA-cultuur vergeleken,” Parade, 20, nr. 3 (1999). Ook bij andere marines doet dit zich
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Aan de hand van deze zes grondslagen van de krijgsmachtdeelcultuur zal in de volgende
drie paragrafen een compositietekening worden gemaakt van de organisatiecultuur van de
Nederlandse krijgsmachtdelen eind jaren tachtig. Net als in het model van Builder is daarbij
niet het doel een zo nauwkeurig mogelijk beeld te schetsen, maar het uitlichten van de
belangrijkste kenmerken van de organisatiecultuur van de Nederlandse krijgsmachtdelen.
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De Nederlandse krijgsmacht is klein en in tegenstelling tot een grote mogendheid als de
Verenigde Staten veel gevallen afhankelijk van andere landen om effectief te kunnen zijn.
Het model Builder is voor het Nederlandse geval daarom uitgebreid met een zesde grondslag:
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Moderne communicatiemiddelen maken het mogelijk een schip op volle zee vrijwel altijd
te bereiken. Ook opereren Nederlandse marineschepen steeds vaker in internationaal
verbanden. Niettemin hebben schepen nog steeds een relatief grote mate van autonomie.
Er zijn nog steeds schepen die relatief zelfstandig opereren, zoals onderzeeboten en het
stationsschip in het Caribische gebied. Bovenal bleef de interne bedrijfsvoering aan boord
van het schip vrijwel ongewijzigd, de commandant bleef de baas over wat op zijn schip
gebeurde. Hogerhand bemoeide zich daar in principe niet mee.51
Het operationele en institutionele concept dat de onafhankelijkheid van de marine zeker
moest stellen, was de ‘harmonische vloot’. Dat is een vloot-organisatie die op gebalanceerde
wijze alle scheepstypes en middelen bevatte om zowel op, boven, als onder water zelfstandig
het gevecht te kunnen voeren. De harmonische vloot, later ook wel aangeduid als het
‘taakgroep-concept’, stelde de marine in staat een volwaardige plaats in te nemen in de
bondgenootschappelijke verdediging en zelfstandig de Nederlandse belangen wereldwijd te
behartigen.52 De ‘harmonische vloot’ diende ook een politiek doel. De marine definieerde
de samenstelling van de vloot nooit en dat maakte het mogelijk het concept te gebruiken
voor het verantwoorden van uiteenlopende plannen en ambities, zoals de noodzaak van een
eigen luchtvaartdienst.53 Ook paste de marine het concept aan als de politieke en financiële
kaders veranderden. Toen de marine in de jaren zestig het vliegkampschip en de kruisers niet
meer kon betalen, kregen fregatten een centrale plaats in de harmonische vloot.
De belangrijkste eenheid van de marine aan het einde van de Koude Oorlog was in
kwalitatieve zin het fregat. Dit type schip dat in principe voor alle taken en onder alle
dreigingen inzetbaar was, vormde de ruggengraat van de vloot. In kwantitatief opzicht was
het aantal fregatten een belangrijke graadmeter voor de toestand van de organisatie, maar
uiteindelijk was dat ondergeschikt aan het handhaven van een zo evenwichtig mogelijke
vloot.54 Zo was de marineleiding eind in oktober 1989 bereid in het geval van bezuinigingen
een kwart van haar fregatten op te offeren om daarmee de structuur te kunnen handhaven.
De Admiraliteitsraad benadrukte:

voor. De voormalige Amerikaanse generaal S.A. McChrystal maakt in dit kader een interessante vergelijking tussen de
Amerikaanse marine en landmacht. S.A. McChrystal et al., Team of teams : New rules of engagement for a complex world, (New
York: Portfolio/Penguin, 2015), 204-207; A.T. Hadley, Straw giant: America’s armed forces : Triumphs and failures, (Avon, 1987),
68-69; A. Finlan, Contemporary military culture and strategic studies : US and UK armed forces in the 21st century, 40
51 W.J.E. van Rijn, Overstag en toch op koers : De Koninklijke marine en haar personeel, 1945-2005, 26 en 512
52 G. Teitler, “Strategische concepties 1813-1988”, 21-24; J.W.L. Brouwer, “De stem van de marine in de ministerraad. Schout-bijnacht H.C.W. Moorman als staatssecretaris van Marine in het kabinet Drees-Van Schaik, 1949-1951”, 36; J.A.M.M. Janssen,
“Driestromenland in optima forma: Identiteit, taken en organisatorische inbedding van de krijgsmachtdelen rond 1960”, 241-243; G.
Teitler, J.A. van Reyn, en A. Verheul, Crisismanagement en de Koninklijke marine: Studiedag internationale veiligheidsvraagstukken,
25 mei 1989, (Den Helder: Koninklijk instituut voor de marine, 1989), 42; D.C.L. Schoonoord, Pugno pro patria. De Koninklijke
marine tijdens de Koude Oorlog, 313
53 P.M. Bosscher, “Bezuinigingen en oorlog 1918-1945” in: De kroon op het anker: 175 jaar Koninklijke marine, G.J.A. Raven (red.),
(Amsterdam: Bataafsche Leeuw, 1988), 24; D.C.L. Schoonoord, Pugno pro patria. De Koninklijke marine tijdens de Koude Oorlog,
308 en 313
54 G. Teitler, “Strategische concepties 1813-1988”, 21-24; D.C.L. Schoonoord, Pugno pro patria. De Koninklijke marine tijdens de Koude
Oorlog, 313; A.J. van der Peet, Out-of-area : De Koninklijke marine en multinationale vlootoperaties 1945-2001, 142

‘Het kenmerk van onderzeebootbestrijding is een geïntegreerd optreden van maritieme patrouillevliegtuigen, fregatten met helikopters en onderzeeboten. De marine kan haar hoofdtaak alleen maar goed uitvoeren (...) als zij over alle voornoemde type eenheden beschikt. (...) [multiplier]. Om deze reden (...) betreffen
de door de Admiraliteitsraad voorgestelde maatregelen de omvang van de Koninklijke marine en niet de
structuur’.55

56 SIB-MvD, Bouwen voor de toekomst, overzichtsrapport KM-2000 project, McKinsey & Company, 1986, inv. Nr. DMA
83/024/4844, Deel 1E, Archief Ministerie van Defensie Materieel doos 83/024, Janssen, 238; W. Brand, “De wereld die
marine heet”, 28-29; J.M.M.L. Soeters, “KIM en KMA-cultuur vergeleken” Zie ook: A. Finlan, Contemporary military culture and
strategic studies : US and UK armed forces in the 21st century, 45
57 De onderofficieren en manschappen van de vloot zijn ingedeeld in dienstgroepen in plaats van korpsen, de operationele
dienst, de logistieke dienst, de wapentechnische dienst en de elektrotechnische dienst. Voor de leesbaarheid is dit verschil
in tekst weggelaten.
58 G. Teitler, “Het beroep van marineofficier” in: Het instituut : Honderdzeventig jaar opleiding tot marineofficier, 1829-1999, G. Acda
(red.), (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 2000), 260-263
59 SIB-MvD, Bouwen voor de toekomst, overzichtsrapport KM-2000 project, McKinsey & Company, 1986, inv. Nr.
DMA 83/024/4844, Deel 1E, Archief Ministerie van Defensie Materieel doos 83/024; SIB-MvD, Verhouding Chef-staf/
bevelhebber ten opzichte van de ministeriële directeuren, d.d. 3 mei 1989, nr. 7022A/89, Archief SG/DG, inv. Nr. 56;
J.A.M.M. Janssen, “Driestromenland in optima forma: Identiteit, taken en organisatorische inbedding van de krijgsmachtdelen rond
1960”, 238; W. Brand, “De wereld die marine heet”, 28-29; J.M.M.L. Soeters, “KIM en KMA-cultuur vergeleken”
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55 Zes van de tweeëntwintig van fregatten. SIB-MvD, Concept-contouren lange termijn plan Koninklijke marine, 1991-2005,
d.d. 13 oktober 1989, AR 313/1C/89 inv.nr. inv. nr. Doos 1 van 13, 1989, deel 2
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Bij de marine vormde het schip waarop de marinemannen en -vrouwen varen een
belangrijke bron van trots en identiteit. Het type schip was daaraan ondergeschikt. Dit
vond zijn oorsprong in de betekenis van het schip voor de marineman of – vrouw. Het schip
is soms maanden achtereen het huis, de werkplek, de bescherming en het wapen van de
opvarenden.56 In dit opzicht was het Korps Mariniers een uitzondering. Als licht bewapende
zeesoldaten waren ze veel meer op zichzelf aangewezen. Als gevolg daarvan telde vooral de
kwaliteit van de mens en de toestand van het Korps.
De marine kende een duidelijke interne hiërarchie. Het personeel van de marine was
ingedeeld in vier diensten en een korps: de operationele dienst, de logistieke dienst, de
technische dienst, de wapentechnische dienst en het Korps Mariniers.57 De carrière vond
plaats binnen één korps of dienst. In de interne hiërarchie nam de operationele dienst een
dominante plaats in met op de tweede plaats het Korps Mariniers.58 Zij vertegenwoordigden
de operationele ‘vecht’-functies en waren de enigen die het commando konden voeren over
een gevechtseenheid. De bevelhebber van de marine was echter altijd een officier van de
zeedienst.
Ondanks de strikte verhoudingen was er een grote mate van harmonie tussen de
subculturen. Adviesbureau McKinsey concludeerde medio jaren tachtig naar aanleiding
van onderzoek naar de Walrus-affaire (zie hoofdstuk vier) dat marineofficieren over het
algemeen de neiging hebben te zoeken naar het compromis en het belang van de organisatie
als geheel voortdurend in acht nemen.59 Deze loyaliteit en onderlinge verbondenheid, maar
daardoor ook het gesloten karakter van de organisatie, hebben hun oorsprong in het leven
aan boord van een schip. De leden van een scheepsbemanning zijn lange tijd op elkaar

Breuklijn 1989
Hoofdstuk 3. De organisatiecultuur van de Nederlandse krijgsmachtdelen

90

aangewezen, ver van huis, in een kleine van de buitenwereld geïsoleerde ruimte waarin men
elkaar niet kan ontlopen en de scheiding tussen werk en privé minimaal is. Daar komt bij
dat anders dan een bataljon of squadron een schip ondeelbaar is. Het behoud van het schip
is in ieders belang ongeacht rang, functie of specialiteit.60 Het bovenstaande lijkt niet op te
gaan voor het Korps Mariniers. De overeenkomst met de scheepsbemanningen is echter dat
ook de marinierseenheden ver van de thuisbasis opereren. Ook kunnen zij maar beperkte
hoeveelheid middelen meenemen op land tijdens een amfibische operatie en zijn daarom
meer dan reguliere landeenheden op zichzelf aangewezen om de missie tot een goed einde
te kunnen brengen.61 De mariniers ondervinden hierdoor vergelijkbare beperkingen als het
vlootpersoneel. Overigens waren de beperkte middelen die het Korps ter beschikking stonden
tijdens de Koude Oorlog ook het gevolg van lage prioriteit die de marineleiding gaf aan het
Korps Mariniers. Onder andere Schoonoord stelde dat de mariniers meermalen het kind van
de rekening waren omdat de prioriteit uitging naar de aanschaf van nieuwe schepen. Hoewel
dit frustrerend kon zijn voor het Korps Mariniers, was er geen twijfel over de verbondenheid
met de marine door de gedeelde geschiedenis, inzet, opleidingen en plaatsingen bij de
leiding van de marine. Bovendien was de rest van de marine ook afhankelijk van het Korps
Mariniers, hoe klein dat ook was ten opzichte van de rest van het krijgsmachtdeel, omdat zij
hoe dan ook wilde beschikken over een eigen maritiem ingestelde infanterie-eenheid. Dit
garandeerde bovendien onafhankelijkheid van de landmacht.62
De marine beschouwde zichzelf als een exponent van de maritieme traditie van Nederland
met als bestaansrecht het wereldwijd behartigen van de Nederlandse belangen. Daarnaast
was de marineleiding zich ervan bewust dat ze in de verdediging van het Nederlandse
grondgebied altijd ondergeschikt zou zijn aan de landmacht. Voor de marine waren haar
mondiale taken als de handelsbescherming en de verdediging van overzeese gebiedsdelen
de rechtvaardiging voor haar zelfstandigheid.63 Een regionale rol wees de marine dan ook
resoluut van de hand. Volgens de bevelhebber der zeestrijdkrachten aan het begin van de
jaren zestig vice-admiraal L. Brouwer (1959-1963) hoorde de marine thuis op de zeven zeeën,
want daar was Nederland als maritieme handelsnatie groot geworden.64 Toch ging de marine
zich in de praktijk, zeker na het vertrek uit Nederlands Nieuw-Guinea, steeds meer toeleggen
op haar NAVO-taken. De marine bleef echter benadrukken dat ze ook taken had buiten het
bondgenootschap.65 Zo stelde de toenmalige eskadercommandant schout-bij-nacht J.D. van
Renesse halverwege de jaren tachtig:
60 W.J.E. van Rijn, Overstag en toch op koers : De Koninklijke marine en haar personeel, 1945-2005, 25-26
61 Ibid., 28
62 D.C.L. Schoonoord, Pugno pro patria. De Koninklijke marine tijdens de Koude Oorlog, 314; De oud-generaals der mariniers Van
Kappen en Homan bevestigden dit beeld. Interview F.E. van Kappen 8 augustus 2011; Interview C. Homan 16 april 2011.
63 A.J. van der Peet, Out-of-area : De Koninklijke marine en multinationale vlootoperaties 1945-2001, 126-128; H. Amersfoort et al.,
De geschiedenis van het opperbevel in Nederland en Nederlands-indië, 11
64 J.A.M.M. Janssen, “Driestromenland in optima forma: Identiteit, taken en organisatorische inbedding van de krijgsmachtdelen rond
1960”, 243; W.J.E. van Rijn, Overstag en toch op koers : De Koninklijke marine en haar personeel, 1945-2005, 27; D.C.L. Schoonoord,
Pugno pro patria. De Koninklijke marine tijdens de Koude Oorlog, 46-49; G. Teitler, “Strategische concepties 1813-1988”, 21-24
65 A.J. van der Peet, Out-of-area : De Koninklijke marine en multinationale vlootoperaties 1945-2001, 194-195

‘De Nederlandse belangensfeer (…) [eindigt] niet aan de grenzen van het NAVO-bondgenootschap, maar is
wereldwijd. (…) in beginsel is de gehele vrije wereld ons gebied’.66

67 A.J. van der Peet, “Viceadmiraal Jean Baptist Maas (1914-1972), voorvechter van een Anglo-Dutch navy,” Marineblad, 122,
nr. 7 (2012), 39; SIB-MvD, Concept-KM-plan 1989-1998, legerraad 24/LR.808.024, inv. nr. 740; SIB-MvD, Reactie AR op
Besluitenlijst Politiek beraad, d.d. 26 januari 1983, AR 35/1B/83
68 De belangrijkste reden was overigens de deelname aan het UK/NL Landing Force, zeker nadat de Engelse marine besloot
een aantal van haar amfibische schepen uit dienst te nemen. SIB-MvD, Reactie AR op Besluitenlijst Politiek beraad, d.d. 26
januari 1983, AR 35/1B/83; Schoonoord, 294-295
69 Al in 1939 had de marine een permanente radioverbinding opgezet met de Admirality in Londen. Verdere samenwerking
beperkte zich tot geheime oriënterende gesprekken op initiatief van de toenmalige marine-attache Luitenant-ter-zee
der Eerste Klasse A. de Booy in Londen. P.M. Bosscher, “Bezuinigingen en oorlog 1918-1945”, 111; N. Ashton en D. Hellema,
Unspoken allies: Anglo-Dutch relations since 1780, (Amsterdam University Press, 2002), 164; A.J. van der Peet, “Viceadmiraal
Jean Baptist Maas (1914-1972), voorvechter van een Anglo-Dutch navy”, 37-41; G. Teitler, “Anglo-Dutch relations, 19361988. Colonial and European trends” in: Navies and armies: The Anglo-Dutch relationship in war and peace, 1688-1988, G. J.
A. Raven en N.A.M. Rodger (red.), (Edinburgh: J. Donald Publishers, 1990), 72; Zo waren de Nederlandse 320 en 860
squadrons de enige buitenlandse squadron in respectievelijk de Royal Air Force en de Royal Fleet Air Arm. P.E. van Loo,
‘Eenige wakkere jongens’ : Nederlandse oorlogsvliegers in de Britse luchtstrijdkrachten 1940-1945, (Amsterdam; Den Haag: Boom,
2013), 89 en 116-121
70 A.J. van der Peet, Out-of-area : De Koninklijke marine en multinationale vlootoperaties 1945-2001, 141-144; G. Teitler, “AngloDutch relations, 1936-1988. Colonial and European trends”, 78
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66 C. Homan en R.T.B. Visser, “’Nederland heeft geen ‘area’, de hele vrije zee is ons gebied”. Een interview met
eskadercommandant schout-bij-nacht J.D.W. van Renesse’,” Marineblad, 95, nr. 9 (1985); Een paar jaar later was deze
gedachte nog springlevend zoals blijkt uit een interview met de commandant der zeemacht in Nederland, vice-admiraal
F.J. Haver Droeze (1990-1993) in Vrij Nederland. Hij stelde: ‘Jongemannen die naar de marine gaan, zullen overal
ter wereld dienen. Dat was vroeger zo en dat is nu zo (…) Wij hebben onze hele geschiedenis over de wereldzeeën
gezworven’. L. Ornstein, “Het gevaar van een Rambo-leger”, Vrij Nederland, 20 november 1993
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Tot deze taken behoorde ook de deelname aan crisisbeheersingsoperaties waar de marine
tijdens de Koude Oorlog een groot voorstander van was en waarvoor ze al haar eenheden
beschikbaar stelde. De mondiale oriëntatie blijkt ook uit de eisen die ze stelde aan haar
middelen: ze moesten wereldwijd inzetbaar zijn. Zo was in de stafeisen van het in de jaren
zeventig gebouwde ‘standaardfregat’ nadrukkelijk opgenomen dat het schip in staat moest
zijn wereldwijd te opereren, waaronder operaties in de Perzische Golf.67 Ook was begin
jaren tachtig een van de motivaties van de marine voor de aanschaf van een amfibisch
transportschip de toegevoegde waarde ervan voor VN-operaties.68
Om de wereldwijde inzet te blijven garanderen, zocht de marine ook toenadering tot haar
traditionele bondgenoot, de Engelse marine. De samenwerking – en vroeger ook rivaliteit –
tussen beide marines gaat eeuwen terug. Zo had de marine in de aanloop naar de Tweede
Wereldoorlog, ondanks de neutraliteitspolitiek, informeel afspraken gemaakt met de Engelse
marine over operationele samenwerking in het geval van een oorlog met het Derde Rijk. Het
resultaat was dat de marine binnen enkele weken na de Nederlandse capitulatie weer deel
kon nemen aan de strijd als onderdeel van de Engelse marine.69 Tijdens de Koude Oorlog
bleven de twee marines intensief samenwerken. Ze hadden bovendien een vergelijkbare
uitgangspositie. Beide marines hadden hun bases in Azië na dekolonisatie moeten verlaten
en probeerden desondanks wereldwijd actief te blijven. De Royal Navy organiseerde daarvoor
eskaderreizen naar de Oost. De Nederlandse marine sloot zich daarbij aan en organiseerde
later haar eigen reizen.70 Ook deden de Nederlandse schepen hun operationele examen
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onder Engelse begeleiding en opereerden de Nederlandse onderzeeboten vanuit de Engelse
onderzeebootbasis in Faslane. Vanaf de jaren zeventig vormden de Engelse en Nederlandse
mariniers de gezamenlijke volledig geïntegreerde amfibische taakgroep UK/NL Landing
Force om de noordflank van de NAVO te beschermen. Een belangrijke kanttekening is dat
de samenwerking niet plaatsvond op voet van gelijkheid. De Nederlandse marine was het
kleinere broertje en vaak afhankelijk van de Britse marine. Zo waren het Korps Mariniers
voor amfibische transport en helikoptercapaciteit aangewezen op de Engelsen.71
Een uitzondering op deze samenwerking vormde de bouw van schepen. De nationale
economische belangen die de Engelsen voortdurend vooropstelden belemmerden een goede
samenwerking.72 Zo wees de Admiraliteitsraad begin 1990 in een discussie over het ontwerp
van nieuwe fregatten op het volgende:
‘De ervaring leert dat samenwerking met de UK op het gebied van ontwerp en materiaalkeuze nogal Engels
eenrichtingsverkeer is’. 73

Vanaf de jaren zeventig liet de marine haar schepen in eigen land ontwerpen en bouwen.
De marine had daarin een dominante rol. Ook de radar en de apparatuur en software
voor de gevechtsleiding kwamen van eigen bodem.74 Voor de aankoop van geavanceerde
wapensystemen zoals geleidewapens deed de marine steeds meer zaken met de Verenigde
Staten. De Amerikaanse systemen waren kwalitatief beter en de schaalgrootte ervan had
logistieke voordelen.75

71 N.A.M. Rodger, “The British view of the functioning of the Anglo-Dutch alliance, 1688-1795” in: Navies and armies
the Anglo-Dutch relationship in war and peace, 1688-1988, G. J. A. Raven en N. A. M. Rodger (red.), (Edinburgh: J. Donald
Publishers, 1990), 27; J.A. de Moor, “’A very unpleasant relationship’, trade and strategy in the eastern seas: Anglo-Dutch
relations in the nineteenth century from a colonial perspective” in: Navies and armies the Anglo-Dutch relationship in war and
peace, 1688-1988, G. J. A. Raven en N. A. M. Rodger (red.), (Edinburgh: J. Donald Publishers, 1990), 67
72 G. Teitler, “Anglo-Dutch relations, 1936-1988. Colonial and European trends”, 79; A.J. van der Peet, Out-of-area : De Koninklijke
marine en multinationale vlootoperaties 1945-2001, 148-149
73

SIB-MvD, Project vervanging GW-fregatten, d.d. 9 januari 1990, Admiraliteitsraad inv. nr. AR/1/1G/90; Discussie over
de toekomst van internationale materieelsamenwerking, d.d. 27 september 1993, Defensiestaf, inv. Nr. S93/023/3201,
diversen

74 De in de jaren zeventig gebouwde Geleidewapen fregatten waren de eerste naoorlogse marineschepen die volledig
in Nederland waren ontworpen en gebouwd. S.G. Nooteboom, Deugdelijke schepen : Marinescheepsbouw, 1945-1995,
(Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 2001), 117; SIB-MvD, Bouwen voor de toekomst, overzichtsrapport KM-2000 project,
McKinsey & Company, 1986, inv. Nr. DMA 83/024/4844, Deel 1E, Archief Ministerie van Defensie Materieel doos 83/024;
S. Faltas, “Warships and the world market : Technological, industrial, and political change in European NATO armaments,
1960-1980” (Vrije Universiteit van Amsterdam, 1985), 213-216; A.W.G. van Oosterhout, “De precaire autonomie van de
Nederlandse marinescheepsbouw” (University of Twente, 2001), 295
75 De hoofdwapensystemen van de fregatten die gebouwd waren in de jaren tachtig waren alle Amerikaans. De geleidewapens
Standard Missile en Sea Sparrow tegen luchtdoelen, Harpoon tegen zeedoelen en de Mk-46 en Mk-48 torpedo’s. SIB-MvD,
Project vervanging GW-fregatten, d.d. 9 januari 1990, Admiraliteitsraad inv. nr. AR/1/1G/90; Discussie over de toekomst
van internationale materieelsamenwerking, d.d. 27 september 1993, Defensiestaf, inv. Nr. S93/023/3201, diversen

3.4 De organisatiecultuur van de Koninklijke landmacht

77 De landmacht had eenheden aangewezen om de twee stromen uit elkaar te houden. J. Hoffenaar en B. Schoenmaker,
Met de blik naar het Oosten: De Koninklijke landmacht 1945-1990, 117
78 W. Smit, De Leopard 1 : Gepantserde vuist van de Koninklijke landmacht, (Amsterdam: Boom, 2008), 71-72
79 A. de Munnik, “Algemene kenmerken van landoperaties”, 647
80 J. Hoffenaar en B. Schoenmaker, Met de blik naar het Oosten: De Koninklijke landmacht 1945-1990, 416; J.M.J. Bosch, “De
operationele inzetbaarheid: Marges en knelpunten”, 142
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76 M. Schouten, “De landmacht bij uitstek herkenbaar in grondoptreden”, 19; A. de Munnik, “Algemene kenmerken van
landoperaties” in: Krijgsmacht: Studies over de organisatie en het optreden, E.R. Muller, et al. (red.), (Alphen aan den Rijn:
Kluwer, 2004), 645-646
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Oorlogvoering op land kenmerkt zich door een relatief grote mate van complexiteit door de
vele factoren die van invloed zijn op het militaire optreden. De meest bepalende factor is het
terrein. Zo verschilt het vechten in bijvoorbeeld de bergen wezenlijk van een gevecht op een
uitgestrekte vlakte. Onder terrein vallen ook de door de mens aangebrachte veranderingen,
zoals bebouwing, infrastructuur en verdedigingswerken. Een andere belangrijke factor is
het weer dat invloed heeft op zowel het terrein als de inzetbaarheid van mens en materieel.
Als het weer zich in extreme vormen voordoet, kan het zelfs een dominante invloed hebben
op het gevecht. Een derde factor van belang is de samenleving in een operatiegebied.
Landstrijdkrachten moeten rekening houden met de bevolking, maar ook met de aanwezig
culturele, economische en sociale structuren.76 Tijdens de Koude Oorlog diende de
landmacht bijvoorbeeld rekening te houden een miljoen Duitse ‘paniekvluchtelingen’, die
na het begin van de strijd naar het Westen zouden vluchten. De eenheden van de landmacht
zouden tegen deze stroom mensen in moeten bewegen om het front te kunnen bereiken.77
Het tweede aspect dat oorlogvoering op land ingewikkeld maakt, is dat zij altijd gepaard
gaat met een diversiteit aan wapensystemen en grote aantallen. Geen enkel wapensysteem
is namelijk in staat alle factoren van invloed onder alle omstandigheden het hoofd te bieden.
Zo is op een open vlakte een tank door zijn mobiliteit, wapenbereik en vuurkracht een
geducht wapen. In de stad gaan veel van deze voordelen verloren en is een tank kwetsbaar
voor goed verschanste infanterie.78 Voor landstrijdkrachten is het daarom van groot belang
over een breed scala aan wapensystemen te kunnen beschikken. Diversiteit alleen is echter
onvoldoende om militaire effecten te bereiken, daarvoor is de invloed van een individueel
wapensysteem te beperkt. Om een gebied te kunnen veroveren, bezetten en verdedigen is
ook massa nodig.79 Tijdens de Koude Oorlog ging dit om aanzienlijke aantallen. Zo deden
aan de legerkorpsoefening van de NAVO Free Lion in 1988, 44.000 militairen mee en 12.500
wielvoertuigen, 1.700 rupsvoertuigen en 145 helikopters. Deze eenheden opereerden in een
gebied van 20.000 vierkante kilometer en zouden in oorlogstijd per dag 200 ton voedsel,
1300 ton brandstof en 2000 ton munitie verbruiken.80
Om aan de complexiteit van het landoptreden het hoofd te kunnen bieden en de
samenhang tussen de verschillende eenheden te bewaren is een strikte coördinatie en
afstemming tussen de eenheden noodzakelijk. In tegenstelling tot een schip en in mindere
mate een squadron vliegtuigen is een landmachteenheid geen ondeelbaar geheel. Als
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de commandant van een schip van koers verandert gaat alles en iedereen mee. Voor een
legercommandant is dat niet vanzelfsprekend. Duidelijke afspraken, voorschriften en
discipline zijn noodzakelijk om de complexiteit en chaos van oorlog tegemoet te treden en
mensen en middelen effectief in te zetten. Om dit mogelijk te maken stond bij de landmacht
de ‘tactiek der verbonden wapens’ centraal. De grondgedachte achter dit operationele
concept was dat geïntegreerde infanterie, cavalerie, artillerie, luchtsteun, genie en logistiek
eenheden elkaars kwaliteiten versterkten en beperkingen compenseerden.81 Het resultaat
was een effectieve mix van manoeuvre, vuurkracht, stootkracht en het vermogen lange
tijd zelfstandig het gevecht te voeren.82 Het laagste niveau om dit mogelijk te maken is een
brigade.83 Het hoogste en meeste omvangrijke niveau waarop de Nederlandse landmacht
volgens de ‘tactiek der verbonden wapens’ kon opereren was het legerkorps.84 Nederland
beschikte eind jaren tachtig over één legerkorps, het Eerste Legerkorps met een oorlogssterkte
van bijna negentigduizend militairen verdeeld over, drie divisies en tien brigades met de
bijbehorende staven en ondersteunende eenheden.85 Het legerkorps maakte de landmacht
ook tot een volwaardige speler binnen de NAVO-verdediging. Legerkorpsen waren voor
de NAVO namelijk de bouwstenen voor de verdediging van het bondgenootschappelijke
grondgebied in Centraal-Europa.86
Voor de landmacht zijn wapensystemen een belangrijk hulpmiddel in het gevecht, maar
in vergelijking met het optreden op zee en in de lucht zijn op land uiteindelijk de prestaties
van de individuele militair of de eenheid doorslaggevend. Binnen de landmacht denkt men
daarom eerder in ‘bewapende mensen’ dan bemande wapens, zoals de marine en luchtmacht
dat doen. De prestaties en vaardigheden van de individuele militair of een eenheid zijn dan

81 A. de Munnik, “Landstrategie” in: Militaire strategie, G. Teitler (red.), (Amsterdam: Mets & Schilt, 2002), 192-194; M.
Schouten, “De landmacht bij uitstek herkenbaar in grondoptreden”, 19; Zie ook S.A. McChrystal et al., Team of teams : New rules of
engagement for a complex world, 35-36; A.T. Hadley, Straw giant: America’s armed forces : Triumphs and failures, 68;
82 J. Hoffenaar en B. Schoenmaker, Met de blik naar het Oosten: De Koninklijke landmacht 1945-1990, 84; R.J.W. Heslinga,
“Hoofdstuk III. Landmacht. A. Tactiek der verbonden wapens,” Wetenschappelijke jaarberichten 1964, 133 (1964), 41; J.E. van
der Slikke, “Hoofdstuk III. Landmacht. A. Tactiek der verbonden wapens,” Wetenschappelijke jaarberichten 1963, 132 (1963),
89
83 Dit is een gevechtseenheid die de beschikt over alle gevechts- en ondersteunende eenheden en in staat is enkele dagen
zelfstandig te opereren. In de jaren tachtig kwam daar het teamniveau bij. Als de situatie daar om vroeg kon de organieke
samenstelling van bataljons worden verbroken. Peletons met verschillende functies, zoals een pantsergenie-, een
pantserinfanterie- en een tankpeloton vormden tijdelijk een team van verbonden wapens. F.J.D.C. Egter van Wissekerke,
“Het vaste team als basiseenheid, in het gevecht,” Militaire Spectator, 156, nr. 4 (1987), 155-156
84 De omvang van een brigade ligt rond de 2.500 militairen. Een divisie heeft een omvang tussen de 15.000-20.000
militairen. W. Bevaart, De gouden zon : De hogere vorming van officieren der Koninklijke landmacht, 1868-1992, 138, 191 en 236;
J. Hoffenaar en B. Schoenmaker, Met de blik naar het Oosten: De Koninklijke landmacht 1945-1990, 384; J.A.M.M. Janssen,
“Driestromenland in optima forma: Identiteit, taken en organisatorische inbedding van de krijgsmachtdelen rond 1960”, 239; F.J.D.C.
Egter van Wissekerke, “Het vaste team als basiseenheid, in het gevecht”, 155-156; R.J.W. Heslinga, “Hoofdstuk III.
Landmacht. A. Tactiek der verbonden wapens”, 50
85 Ministerie van Defensie en Ministerie van Buitenlandse Zaken, Defensienota 1984, 96
86 Zie voor de ambities van de landmacht voor de oorlog H. Amersfoort, Een harmonisch leger voor Nederland: Oorlogsbeeld,
strategie en operationele planning van het Nederlandse leger in het interbellum; J. Hoffenaar, “Hoofdtaken en ambitieniveau”, 203; J.
Hoffenaar en B. Schoenmaker, Met de blik naar het Oosten: De Koninklijke landmacht 1945-1990, 68; Interview R. Reitsma, 14
februari 2011

‘Met Big Ferro heb ik in elk geval bewerkstelligd, dat wij ons minderwaardigheidscomplex ten opzichte van
buitenlandse legers goed [sic] kwijt zijn’.91

87 B. Schoenmaker, 200 jaar Koninklijke landmacht : 1814-2014, (Amsterdam: Boom, 2014), 8-9; A. de Munnik, “Algemene
kenmerken van landoperaties”, 647; W. Smit, De Leopard 1 : Gepantserde vuist van de Koninklijke landmacht, 109
88 J.M.J. Bosch, “De operationele inzetbaarheid: Marges en knelpunten”, 150; W. Smit, De Leopard 1 : Gepantserde vuist van de
Koninklijke landmacht, 67-69; B. Schoenmaker, 200 jaar Koninklijke landmacht : 1814-2014, 192; B. Schoenmaker en J. A. M. M.
Janssen, (red.), In de schaduw van de Muur : Maatschappij en krijgsmacht rond 1960, 209; W. Smit, De Leopard 1 : Gepantserde vuist
van de Koninklijke landmacht, 68
89 Naarmate de Koude Oorlog voortduurde en de vredesbedrijfsvoering steeds meer de norm werd, ging ook de hogere
officiersvorming meer aandacht besteden aan bedrijfskunde, management, economie en financiën ten koste van de
militaire vakken. J.A.M.M. Janssen, “Driestromenland in optima forma: Identiteit, taken en organisatorische inbedding van de
krijgsmachtdelen rond 1960”, 239; W. Bevaart, De gouden zon : De hogere vorming van officieren der Koninklijke landmacht, 18681992, 231-232 en 267-269; J.M.J. Bosch, “De operationele inzetbaarheid: Marges en knelpunten”, 146-148
90 J.M.J. Bosch, “De operationele inzetbaarheid: Marges en knelpunten”, 151; J. Hoffenaar en B. Schoenmaker, Met de blik naar het
Oosten: De Koninklijke landmacht 1945-1990, 452-453
91 J. Hoffenaar en B. Schoenmaker, Met de blik naar het Oosten: De Koninklijke landmacht 1945-1990, 292-294
92 Halverwege de jaren vijftig bereikte het aantal dienstplichtigen zijn hoogtepunt. De landmacht leidde toen
zeventigduizend dienstplichtigen per jaar op. J.M.J. Bosch, “De operationele inzetbaarheid: Marges en knelpunten”, 141; B.
Schoenmaker, 200 jaar Koninklijke landmacht : 1814-2014, 10; H.A. Couzy, Mijn jaren als bevelhebber, 67
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Voorwaarde voor een legerkorps was dat landmacht beschikte over voldoende militairen. De
landmacht was daarom afhankelijk van de dienstplicht. Alleen daarmee kon de landmacht
beschikken over voldoende militairen om een compleet legerkorps te bemannen. Dit
was een verschil met de marine en luchtmacht waar de dienstplichtigen een welkome
maar niet noodzakelijke aanvulling waren op het beroepspersoneel. Tijdens de Koude
Oorlog was voor de landmacht het opleiden en oefenen van steeds weer nieuwe lichtingen
dienstplichtigen een van de meeste bepalende factoren in haar bestaan. Het merendeel
van de beroepsmilitairen hield zich daar dan ook primair mee bezig.92 De landmacht
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ook meer dan bij de marine en luchtmacht de bronnen van identificatie en trots.87 Aangezien
daadwerkelijke gevechtshandelingen tijdens de Koude Oorlog weinig voorkwamen, waren
er alternatieve proeven van bekwaamheid, zoals oefeningen, inspecties en deelname aan
nationale en internationale militaire wedstrijden. De Canadian Army Trophy, gold bijvoorbeeld
als de ‘Olympische Spelen’ voor tankschieten. De verkenningseenheden kenden de
Boeselager-bokaal en de genie de Generaal Snijdersbeker.88 Ook besteedde de landmacht
meer aandacht dan de andere krijgsmachtdelen aan het bijbrengen van groepsbekwaamheid
en tactische vorming. Op de Hogere Krijgsschool en later de Hogere Militaire vorming nam
de ‘tactiek der verbonden wapens’ een centrale plaats in de opleiding in.89
Voor de landmacht was zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht de gevechtskracht
van het legerkorps bepalend voor de toestand van de organisatie.90 In dit kader was de NAVOlegerkorpsoefening Big Ferro in 1973 een belangrijke mijlpaal in het naoorlogse bestaan van de
landmacht. De landmacht toonde toen aan op operationeel niveau actief te kunnen acteren.
De commandant van het Eerste Legerkorps luitenant-generaal F.E. Meijnderts verklaarde na
afloop:
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kende hierdoor ook een duidelijk onderscheid tussen de vredes- en oorlogsorganisatie. In
vredestijd was het grootste deel van de organisatie mobilisabel en was slechts een derde deel
van de landmacht paraat.93 Door de continuïteit en stabiliteit van de Koude Oorlog ging na
verloop van tijd de vredesbedrijfsvoering meer de boventoon voeren.94
De landmacht kent traditioneel een onderscheid tussen wapens en dienstvakken. De
wapens voerden of ondersteunden het daadwerkelijke gevecht en bestonden uit de infanterie,
de cavalerie, de artillerie, de luchtdoelartillerie, de genie, de verbindingsdienst, de Koninklijke
marechaussee en, samen met de luchtmacht, de Groep Lichte Vliegtuigen (GPLV).95 De
dienstvakken verleenden de verzorgingssteun. Dit waren de aan- en afvoertroepen,
intendance, de technische dienst, de technische staf, de geneeskundige troepen, de militaire
administratie, de militair juridische dienst en de militaire psychologische en sociologische
dienst.96 De interne hiërarchie van de landmacht is te vergelijken met een gilde van
specialisten, die intensief met elkaar samenwerken.97 De wapens voerden de boventoon,
maar geen van de wapens had een dominante positie in de landmacht. De bevelhebber van
de landmacht was wel altijd afkomstig van de wapens.98
Sinds de stichting van de Republiek eind zestiende eeuw is de territoriale verdediging
van Nederland de primaire verantwoordelijkheid van de landstrijdkrachten. Deze

93 B. Schoenmaker, 200 jaar Koninklijke landmacht : 1814-2014, 10; J. Hoffenaar en B. Schoenmaker, Met de blik naar het Oosten: De
Koninklijke landmacht 1945-1990, 449; J.M.J. Bosch, “De operationele inzetbaarheid: Marges en knelpunten”, 141
94 Overigens ook in de hogere opleidingen. J.M.J. Bosch, “De operationele inzetbaarheid: Marges en knelpunten”, 146-147;
W. Bevaart, De gouden zon : De hogere vorming van officieren der Koninklijke landmacht, 1868-1992, 138, 191, 228 en 232-241;
J. Hoffenaar en B. Schoenmaker, Met de blik naar het Oosten: De Koninklijke landmacht 1945-1990, 384; J.A.M.M. Janssen,
“Driestromenland in optima forma: Identiteit, taken en organisatorische inbedding van de krijgsmachtdelen rond 1960”, 239; Editoriaal,
“Renaissance van het operationele denken”;
95

De infanterie is het meeste flexibele wapen van landstrijdkrachten. Ze is dag en nacht, in alle soorten terrein en
weersomstandigheden inzetbaar. De cavalerie bestaat uit tanks en verkenningseenheden. De bewegelijkheid, de zware
bepantsering, de vuurkracht en het bereik van het tankkanon maken de cavalerie tot de stootkracht van het legerkorps.
De artillerie verzorgt met haar kanonnen vuursteun aan het legerkorps tot ver in vijandelijk gebied. De luchtdoelartillerie
beschermt het legerkorps tegen vijandelijke vliegtuigen en helikopters. De genie garandeert de mobiliteit van het
Legerkorps en doet afbreuk aan die van de tegenstander. De verbindingsdienst is verantwoordelijk voor de verbindingen
tussen de eenheden en elektronische oorlogvoering. De Koninklijke marechaussee verzorgt (militaire) politietaken. De
GPLV beschikt over lichte helikopters en ondersteunt bij verkenningen, transport en commandovoering.

96 De aan- en afvoertroepen, verzorgen al het transport dat de eenheden niet zelf kunnen verzorgen. De intendance
bevoorraadt de eenheden. De technische dienst is verantwoordelijk voor de staat van het materieel. De technische staf
voert complexe materieelsprojecten uit. De geneeskundige troepen vervoeren en verzorgen gewonden. Het korps militaire
administratie beheert de administratieve zaken, zoals de financiën en de personeelsgegevens. De militair juridische dienst
verleent juridische ondersteuning. De militair psychologische en sociologische dienst doet onderzoek, helpt bij de selectie
van personeel en geeft psychologische hulp.
97 W. Bevaart, De gouden zon : De hogere vorming van officieren der Koninklijke landmacht, 1868-1992, 224; A. de Munnik,
“Landstrategie”, 194
98 De achtergrond van de bevelhebbers van de landmacht in de Koude Oorlog was: één van de cavalerie, drie van de
genie, vijf van de infanterie en drie van de artillerie. De functie van bevelhebber der landstrijdkrachten bestaat sinds
1954. Daarvoor had generaal Kruls als chef van de Generale Staf het bevel over de landmacht. Voor de volledigheid is hij
meegeteld. Tot eind jaren zestig ging elke officier na het volgen van de hogere krijgsschool over naar het dienstvak van de
generale staf en was hij ‘verloren voor zijn wapen’. W. Bevaart, De gouden zon : De hogere vorming van officieren der Koninklijke
landmacht, 1868-1992, 175-178; G.J. Felius, Einde oefening, infanterist tijdens de Koude Oorlog, (Arnhem: Quintijn, 2002), 339;
Interview A. de Munnik, 18 februari 2011; Interview A.K. van der Vlis, 22 oktober 1997

verantwoordelijkheid en het gegeven dat oorlogen uiteindelijk altijd op land worden beslist,
vormen het bestaansrecht van de landmacht.99 In 1984 verwoordde de legerraad dit als volgt:
‘Het belang van deze landmacht bijdrage aan de NAVO is buitengewoon groot. Als het Nederlandse vak
slecht verdedigd wordt komt de gehele bondgenootschappelijke verdediging in gevaar. U moet zich daarbij
realiseren dat uitsluitend en alleen landstrijdkrachten in staat zijn grondgebied te verdedigen en eventueel
te heroveren’.100

100 De luitenant-generaal M.C. de Kruif omschreef deze relatie recent in het jubileumboek van de landmacht als een van
‘Siamese tweelingen’. B. Schoenmaker, 200 jaar Koninklijke landmacht : 1814-2014, 8; SIB-MvD, Introductie toekomstig SG,
Legerraad, d.d. 16 april 1984, inv. Nr. 583;
101 J. Hoffenaar en B. Schoenmaker, Met de blik naar het Oosten: De Koninklijke landmacht 1945-1990, 449; zie ook J.A.M.M.
Janssen, “Driestromenland in optima forma: Identiteit, taken en organisatorische inbedding van de krijgsmachtdelen rond 1960”, 243;
Interview A.K. van der lis, 3 juni 1997; L. Ornstein, “Het gevaar van een Rambo-leger.”
102 B. Schoenmaker, A. van der Ven Braitman, en H. Zonderland, Bevelhebbers door de jaren heen, (Den Haag: Koninklijke
Landmacht, 2005), 2
103 B. Schoenmaker en H. Roozenbeek, Vredesmacht in Libanon : De Nederlandse deelname aan UNIFIL 1979-1985, (Amsterdam:
Boom, 2004), 69-70
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99 Het Staatse leger was de voorloper van de Koninklijke landmacht. K. Schulten, “Staat, leger en vloot in de tachtigjarige
oorlog (1568-1648)” in: Met man en macht : De militaire geschiedenis van Nederland, 1550-2000, J.R. Bruijn en C.B. Wels (red.),
(Amsterdam: Balans, 2003), 36; W. Klinkert, Van Waterloo tot Uruzgan : De militaire identiteit van Nederland, (Amsterdam:
Amsterdam University Press, 2008), 26; H. Amersfoort et al., De geschiedenis van het opperbevel in Nederland en Nederlandsindië, 11
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Ook tijdens de Koude Oorlog was de landmacht het meest verbonden met de daadwerkelijke
verdediging van het Nederlandse en bondgenootschappelijke grondgebied. Hoffenaar en
Schoenmaker concludeerden dan ook dat de blik van de landmacht tijdens de Koude Oorlog
bijna volledig naar het Oosten was gericht en dat ze als het ware permanent in de startblokken
stond om tegen de troepen van het Warschaupact te kunnen optreden.101 De bevelhebber
van de landmacht in het begin van de jaren tachtig, luitenant-generaal J.G Roos, stelde
later dat: ‘alles draaide om de verdediging van Europa’.102 Andere taken, zoals de deelname
aan vredesoperaties, beschouwde de landmacht als een ongewenste afleiding van haar
hoofdtaak. De voorganger van Roos, luitenant-generaal C. de Jager ontraadde bijvoorbeeld
eind jaren zeventig het kabinet deel te nemen aan de United Nations Interim Force in Lebanon
(UNIFIL), omdat de uitzending het legerkorps ‘voor langere tijd en in ernstige mate’ in haar
oorlogstaak zou belemmeren.103 Ondanks de sterke focus op de bondgenootschappelijke
verdediging trad de landmacht wel degelijk een aantal keer buiten het NAVO-verdragsgebied
op. Zo vocht ze mee tijdens de oorlog in Korea begin jaren vijftig en gingen eenheden van de
landmacht, ondanks de bezwaren van de legerleiding toch naar Libanon.
Voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog waren voor de landmacht het Franse en het
Duitse leger de referentie voor de oorlogvoering op land. Zo nam de landmacht eind 19de
eeuw het generale-stafsysteem van de Duitsers over. In het interbellum keek de landmacht
vooral naar de Fransen, hoewel de landmacht ook oog bleef houden voor de militaire
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ontwikkelingen in Duitsland.104 In de Tweede Wereldoorlog vocht het deel van de landmacht
dat had weten te ontkomen naar Engeland onder de hoede van het Britse leger. Dit legde de
basis voor de samenwerking na de oorlog en de belangrijke bijdrage die de Britten leverden
aan de wederopbouw van de landmacht. Hoewel het leger op Britse leest was gestoeld,
verliep de samenwerking moeizaam. Volgens historicus J.W.M Schulten was een van de
hoofdredenen dat de Britse koloniale traditie niet paste bij de meer continentale oriëntatie
van de landmacht.105 De omvangrijke Amerikaanse hulp in het kader van het MDAP leidde er
toe dat de Amerikaanse landmacht de plaats van de Britten overnam.106 In de jaren tachtig
nam de landmacht bijvoorbeeld elementen van het Amerikaanse AirLand Battle-concept
over in haar gevechtshandleidingen waarin ze net als de Amerikanen meer nadruk legde op
manoeuvre, beweging en initiatief.107
Voor structurele operationele samenwerking was de U.S. Army echter minder geschikt. In
1958 kreeg het Nederlandse Legerkorps een eigen verdedigingsvak in Noord-Duitsland. De
legerkorpsvakken waren verdeeld over de verschillende lidstaten. Aangezien het Nederlandse
vak niet aan een Amerikaanse legerkorpsvakken grensde, lag samenwerking niet voor de
hand. Wel zouden in oorlogstijd Amerikaanse eenheden het Nederlandse vak versterken, maar
deze eenheden arriveerden pas in het geval van een oorlog. Voor de Nederlandse landmacht
was, na enige aarzeling gezien het oorlogsverleden, Duitsland een logische bondgenoot om
mee samen te werken.108 De aangrenzende legerkorpsvakken waren Duits en al snel volgde
de permanente stationering van Nederlandse eenheden in Duitsland (Seedorf) en Duitse
eenheden in Nederland (Budel). Duitse en Nederlandse eenheden oefenden met elkaar en
werkten steeds intensiever samen. Zo had elk bataljon een Duitse uitwisselingsofficier en
vonden geregeld uitwisselingen plaats, bijvoorbeeld tussen de Hogere Krijgsschool en de
Duitse Führungsakademie der Bundeswehr. Ook hielp Duitsland in de jaren tachtig met het
verminderen van het maldeployment probleem. In de eerste vierentwintig uur van de oorlog
zou de Duitse 3 Panzerdivision de Nederlandse eenheden versterken, zodat de Nederlandse
legerkorpstroepen meer tijd kregen zich naar hun vak te verplaatsen. De Nederlands-Duitse

104 De latere staatssecretaris van Oorlog luitenant-generaal M.R.H. Calmeijer analyseerde bijvoorbeeld in 1939 de Duitse
inval in Polen. Hij deed dat vanuit Berlijn, waar hij de Hogere Krijgsschool volgde. M.R.H. Calmeijer, “Taktiek. 1. De
verbonden wapens,” Wetenschappelijke jaarberichten, 108 (1939), 6; W. Bevaart, De gouden zon : De hogere vorming van officieren
der Koninklijke landmacht, 1868-1992, 23; J.W.M. Schulten, “Gewapende neutraliteit en Tweede Wereldoorlog (1870-1949)”
in: Met man en macht : De militaire geschiedenis van Nederland, 1550-2000, J.R. Bruijn en C.B. Wels (red.), (Amsterdam: Balans,
2003), 338-339; H. Amersfoort, Een harmonisch leger voor Nederland: Oorlogsbeeld, strategie en operationele planning van het
Nederlandse leger in het interbellum, 12; J. Hoffenaar, “Duits-Nederlandse samenwerking in de Koude Oorlog,” Militaire
Spectator, 174, nr. 12 (2005), 544; W. Klinkert, Van Waterloo tot Uruzgan : De militaire identiteit van Nederland, 6; B. Schoenmaker,
200 jaar Koninklijke landmacht : 1814-2014, 73
105 J.W.M. Schulten, “De wederopbouw van de Koninklijke landmacht na de Tweede Wereldoorlog,” Militaire Spectator, 148
(1979)
106 J. Hoffenaar en B. Schoenmaker, Met de blik naar het Oosten: De Koninklijke landmacht 1945-1990, 450
107 Ibid., 383-384
108 W. Klinkert, “Het paradepaardje van de vrije wereld. Nederland en de Berlijnse crisis, 1958-1963”, 25-28

samenwerking verliep naar tevredenheid en aan het einde van de Koude Oorlog waren ze
voornemens de operationele samenwerking verder uit te breiden.109

3.5 De organisatiecultuur van de Koninklijke luchtmacht

‘In de “fighter business’ is dat essentieel: als je in dit “spel’ niet over up to date spullen beschikt, moet je niet
meedoen. Dat hebben onze besluitvormers goed begrepen en Nederland slaat wat dit betreft in de internationale “scene’ geen slecht figuur’.111

109 P.H. Kamphuis, P. Klein, en H.A. Rosendahl, Een unieke samenwerking: Het Duits-Nederlandse legerkorps, (Den Haag: Sectie
Militaire Geschiedenis, Koninklijke Landmacht, 1996), 21-24; J. Hoffenaar, “Duits-Nederlandse samenwerking in de
Koude Oorlog”, 547-551; J. Hoffenaar en B. Schoenmaker, Met de blik naar het Oosten: De Koninklijke landmacht 1945-1990,
384; W. Bevaart, De gouden zon : De hogere vorming van officieren der Koninklijke landmacht, 1868-1992; 311-314 P.M.E. Volten,
Voor hetzelfde geld meer defensie, (Den Haag: Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’, 1987),
60; M. Elands, R.J.A. van Gils, en B. Schoenmaker, De geschiedenis van 1 Divisie ‘7 December’ 1946-1996, (Den Haag: Sdu
Uitgevers, 1996), 218; SIB-MvD, Defensieplan 89-98; prioriteiten, d.d. 6 april 1988, Defensiestaf inv. Nr. S88/023/-, Archief
Defensiestaf nr. 20; Interview G.J. Folmer, 21 maart 2011;
110 H.W.M. Satter, W. Breeschoten, en B.A.C. Droste, “Koninklijke luchtmacht en jachtvliegtuigen,” Militaire Spectator, 155
(1986); J.A.M.M. Janssen, “Driestromenland in optima forma: Identiteit, taken en organisatorische inbedding van de krijgsmachtdelen
rond 1960”, 238-239
111 D.L. Berlijn werd later de eerste commandant der strijdkrachten van de Nederlandse krijgsmacht en was tijdens het
interview detachementscommandant van het 315 squadron dat boven Bosnië vloog voor de operatie Deny Flight.
“Luitenant-kolonel Dick Berlijn (1950) is chef ...”, NRC Handelsblad, 28 augustus 1993
112 Tijdens de oorlog waren er twee Nederlandse squadrons bij de RAF, het 320 (Dutch) Squadron en het 322 (Dutch) Squadron.
De Marineluchtvaartdienst had daarnaast ook een squadron binnen de Royal Navy Fleet Air Arm, het 860 Naval Air Squadron.
Ook vlogen individuele vliegers bij andere RAF-squadrons. Q.J. van der Vegt, Take-off. De opbouw van de Nederlandse
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De tweede opmerking van de later commandant der strijdkrachten is niet minder
belangrijk, Zij verwijst naar het grote belang dat de luchtmacht hecht aan internationale
samenwerking. Het fundament daarvoor legde de luchtmacht in de Tweede Wereldoorlog. In
de meidagen van 1940 ging de gehele Nederlandse luchtvloot verloren en dat betekende het
einde van het Wapen der Militaire Luchtvaart, de voorloper van de luchtmacht, dat onderdeel
uitmaakte van de landmacht. Een paar honderd man zag kans naar Engeland te vluchten.
Daar bouwden ze onder de hoede van de Britse luchtmacht, de Royal Air Force (RAF), de
Nederlandse luchtstrijdkrachten van de grond af aan op. De Nederlanders kreeg twee eigen
squadrons binnen de RAF: het 320 (Dutch) Squadron, dat bestond uit personeel afkomstig van de
Marineluchtvaartdienst en het 322 (Dutch) squadron, dat was samengesteld uit militairen van het
Wapen der Militaire Luchtvaart.112 Het einde van de oorlog maakte een formeel einde aan de
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Meer dan bij de andere krijgsmachtdelen is techniek de dominante factor in het bestaan
van de luchtmacht. Zonder de hulp van techniek kan de mens zich niet door de lucht
voortbewegen. Bovendien is meer dan bij de andere krijgsmachtdelen de stand van de
techniek doorslaggevend voor de wijze waarop de luchtmacht opereert en een belangrijke
voorwaarde voor operationeel succes.110 De toenmalige luitenant-kolonel D.L. Berlijn zei
hier bijvoorbeeld in 1993 over:
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zelfstandigheid van de luchtmacht. Tot 1953 bleven de luchtstrijdkrachten, met uitzondering
van de Marineluchtvaartdienst onderdeel uitmaken van de landmacht. In praktijk werd de
luchtmacht na 1945 echter opgebouwd als een zelfstandige organisatie. De verheffing tot
krijgsmachtdeel in 1953 bevestigde dit officieel, derhalve kunnen de oorlogsjaren worden
beschouwd als de geboorte van de luchtmacht zoals we die nu kennen.113
Juist in deze periode was de internationale inbedding voor de luchtmacht van groot
belang om haar belangrijkste operationele en institutionele doelstellingen te realiseren.
Door internationaal samen te werken kon het jongste krijgsmachtdeel zijn zelfstandigheid
ten opzichte van de andere krijgsmachtdelen verstevigen en later bevestigen.114 De
luchtmacht had ook weinig keus. In het verwoeste Nederland ontbrak het aan van
alles. Britse en later Amerikaanse hulp was noodzakelijk voor de wederopbouw van de
luchtmacht. Ook in operationeel opzicht was internationale samenwerking onvermijdelijk.
Het vermogen van het luchtwapen in korte tijd grote afstanden af te leggen was door de
opkomst van straalmotoren verder toegenomen. Door de luchtstrijdkrachten te integreren
in internationaal verband kreeg de Nederlandse luchtverdediging meer diepte en konden
de eenheden effectiever worden ingezet. De in de oorlog ontstane samenwerking tussen de
Britse, Franse, Nederlandse en Belgische luchtmachten zette zich daarom na 1945 voort en
kreeg later ook in NAVO verband met 2ATAF een vervolg (zie hoofdstuk twee). De luchtmacht
stemde haar organisatie, middelen, personeel en plannen daar zoveel mogelijk op af.115
Deze samenwerking ging door de eigenschappen van het luchtwapen van meet af aan verder
dan bij de andere krijgsmachtdelen. Om voldoende reactietijd te garanderen stonden alle
operationele eenheden al in vredestijd onder operationeel bevel van de NAVO.116
De luchtmacht was ook aangewezen op het buitenland om over hoogwaardige
vliegtuigen te kunnen beschikken, omdat Nederland te klein was voor een zelfscheppende
militaire luchtvaartindustrie. Het dominante belang van technologie in het luchtdomein, de
snelle ontwikkeling daarvan en de daaraan verbonden hoge kosten maken het luchtwapen
duur, technologisch complex en leiden tot een relatief snelle veroudering.117 Door samen te
luchtstrijdkrachten 1945-1973, 21-22; R. de Winter en P.E. van Loo, Luchtmachtbevelhebbers geportretteerd, 1954-2005, 20-21; P.E.
van Loo, ‘Eenige wakkere jongens’ : Nederlandse oorlogsvliegers in de Britse luchtstrijdkrachten 1940-1945, 172-177
113 De marine richtte in 1917 de Marineluchtvaartdienst en vulde die met het marinepersoneel uit de Luchtvaartafdeling. D.
Starink, De jonge jaren van de luchtmacht : Het luchtwapen in het Nederlandse leger 1913-1939, (Amsterdam: Boom, 2013), 102-104
114 Q.J. van der Vegt, Take-off. De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973, 372; F.J. de Jong, “KLu honderd jaar”
in: Vlucht door de tijd : 75 jaar Nederlandse luchtmacht, A.P. de Jong (red.), (Houten: Unieboek, 1988), 413-414
115 Q.J. van der Vegt, Take-off. De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973, 38-39 en 64; E.J.R. Koolhaas, “Naar het
straaltijdperk” in: Vlucht door de tijd : 75 jaar Nederlandse luchtmacht, A.P. de Jong (red.), (Houten: Unieboek, 1988), 122
116 SIB-MvD, Presentatie voor nieuwe SG van defensie, Lumara 18/84 d.d. 27 april 1984, inv.nr. 929, doos 6974; J.A.M.M.
Janssen, “Driestromenland in optima forma: Identiteit, taken en organisatorische inbedding van de krijgsmachtdelen rond 1960”, 238239; Q.J. van der Vegt, Take-off. De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973, 38
117 H.P.M. Kreemers, Hete hangijzers: De aanschaf van Nederlandse gevechtsvliegtuigen, 9; H.W.M. Satter, “De ‘swing-role’ fighter
filosofie” in: Vlucht door de tijd : 75 jaar Nederlandse luchtmacht, A.P. de Jong (red.), (Houten: Unieboek, 1988), 371; H.W.M.
Satter, W. Breeschoten, en B.A.C. Droste, “Koninklijke luchtmacht en jachtvliegtuigen”, 12-13; E.J. Oliemans, “De KLu in
de jaren ‘90,” Militaire Spectator, 157, nr. 6 (1988); R. de Winter en P.E. van Loo, Luchtmachtbevelhebbers geportretteerd, 19542005, 85; D. Starink, “Gevechtsvliegtuigen voor de KLu, 1. De jaren ‘50,” Militaire Spectator, 159, nr. 11 (1990); D. Starink,
“Gevechtsvliegtuigen voor de KLu, 5. Beschouwing,” Militaire Spectator, 160, nr. 3 (1991)

119 P.E. van Loo, Crossing the border : De Koninklijke luchtmacht na de val van de Berlijnse Muur, 167
120 Dit waren de hoofdtaken. Daarnaast verzorgde de luchtmacht onder meer luchttransport, onder meer opsporings- en
reddingsactiviteiten, maritieme en ondersteuningsoperaties op de Nederlandse Antillen en tactische verkenningen. Q.J.
van der Vegt, Take-off. De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973, 372; H.W.M. Satter, A.C.L. Adema, en J.G.
van den Boogaard, “Koninklijke luchtmacht en grond-lucht geleide wapens, een lange-termijnvisie,” Militaire Spectator,
156, nr. 2 (1987), 7; H.W.M. Satter, “De ‘swing-role’ fighter filosofie”, 371
121 Het beheer van de vliegtuigen en helikopters van de GPLV deed de landmacht samen met de luchtmacht. De
landmacht was hoofdgebruiker, betaalde de helikopters en leverde al het personeel uitgezonderd de vliegers en het
onderhoudspersoneel. De luchtmacht zorgde voor de inzetbaarheid, infrastructuur en had in vredestijd het operationele
bevel. In oorlogstijd kwam de GPLV onder het commando van het Eerste Legerkorps. R. de Winter, Een eeuw militaire
luchtvaart in Nederland 1913-2013 : Bakermat Soesterberg, 150-151; SIB-MvD, Onderzoek Groep Licht Vliegtuigen, Algemene
Rekenkamer, d.d. 9 april 1992, Defensiestaf, inv. Nr. S92/242/1508, doos S92/242/diversen-KLU-plan
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werken met andere landen zijn schaalvoordelen te behalen bij de aanschaf en de exploitatie
van vliegtuigen en het opleiden van personeel.118 De luchtmacht zocht de internationale
samenwerking nadrukkelijk op. Zo nam ze in de jaren tachtig – in eerste instantie tegen
de wil van de Verenigde Staten – het initiatief om de F-16 samen met de andere Europese
gebruikers te moderniseren met een Mid-Life Update (MLU).119
De samenwerking met andere landen bood de luchtmacht ook de mogelijkheid tot
taakspecialisatie. De luchtmacht specialiseerde zich in luchtverdediging en tactische
luchtsteun. Door zich te bekwamen in een beperkt aantal taken kon de luchtmacht toch
op het hoogste niveau actief zijn en een zinvolle bijdrage leveren. Andere taken, zoals het
strategische bombardement en de Suppression of Enemy Air Defences (SEAD), vragen veelal om
kostbare specialistische capaciteiten, die voor een luchtmacht van een kleine mogendheid
buiten bereik lagen.120 Als gevolg hiervan was de luchtmacht in vergelijking met de marine
en landmacht veel meer een tactische operationele organisatie dan de andere twee
krijgsmachtdelen. Het operationele niveau, zoals vertegenwoordigd in de harmonische
vloot of het Legerkorps, behoorde voor de luchtmacht niet tot de mogelijkheden.
De organisatiecultuur van de luchtmacht kreeg door de internationale oriëntatie wel iets
paradoxaals. Om het bestaansrecht tegenover de andere krijgsmachtdelen en de politiek
te rechtvaardigen, streefde de luchtmacht ernaar technologisch en operationeel tot de
beste van de NAVO te behoren. Tegelijkertijd was dit slechts mogelijk door zich vergaand
te integreren in de NAVO-commandostructuur en door een grote afhankelijkheid van
buitenlandse, vooral Amerikaanse materieelprogramma’s.
Wapensystemen waren voor de luchtmacht een belangrijke bron van identificatie en trots.
Het jachtvliegtuig gold daarbij als de absolute pronkstuk van de organisatie. Door de snelheid,
bereik en flexibiliteit is het jachtvliegtuig het ultieme vliegende wapensysteem, dat beschikt
over de modernste militaire technologie die de luchtmacht zich kan veroorloven. Bovendien
zijn de specifieke taken en de hiervoor noodzakelijke kennis, organisatie en vaardigheden
de beste rechtvaardiging voor het bestaan van een zelfstandige luchtmacht. Het gebruik
van de derde dimensie is namelijk niet het exclusieve domein van luchtstrijdkrachten, ook
zee- en landstrijdkrachten maken met helikopters, vliegtuigen en geleidewapens gebruik
van Air Power.121 Deze overlap met de andere dimensies zorgde voor competentiestrijd
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tussen de krijgsmachtdelen. Zo waren de landmacht en luchtmacht halverwege de Koude
Oorlog een felle strijd verwikkeld over de zeggenschap over de geleidewapens. Eind jaren
tachtig overwoog de Defensiestaf de GPLV volledig onder te brengen bij de landmacht als
Nederland zou besluiten anti-tank helikopters aan te schaffen.122 Gezien het belang van het
jachtvliegtuig voor de luchtmacht behoort de aanschaf ervan tot de beslissende momenten
in het bestaan van de luchtmacht.123 Dit blijkt bijvoorbeeld uit de reactie van de toenmalige
bevelhebber van de luchtmacht luitenant-generaal J.H. Knoop op het besluit van het kabinetDen Uyl om na veel wikken wegen de Starfighter te vervangen door de F-16. Het besluit was
volgens hem van kardinaal belang: ‘voor de toekomst en het zelfstandig voortbestaan van
de luchtmacht’.124
Gezien het voorgaande is duidelijk dat de luchtmacht naar haar jachtvliegtuigen
kijkt om de toestand van de organisatie te bepalen. Daarbij is het aantal jachtvliegtuigen
van belang, maar nog belangrijker is het technologische niveau van het vliegtuig.125 Het
belang van technologie in het luchtdomein is dermate groot dat een verouderd toestel
aanzienlijk minder kans maakt in het gevecht. Verder zijn bepaalde capaciteiten een
voorwaarde samen met andere landen te kunnen opereren. Een jachtvliegtuig moet echter
niet alleen operationeel superieur te zijn. Juist voor een relatief kleine luchtmacht dient het
jachtvliegtuig ook voldoende technologische en operationeel groeipotentieel te hebben om
langere tijd gebruikt te kunnen worden. Deze eisen maken de aankoop van jachtvliegtuigen
duur en complex. Hoe ingewikkeld de aanschaf dit soort projecten zijn blijkt uit het predicaat
‘wapenorder van de eeuw’ dat aanschaf van zowel de F-104 Starfighter als de F-16 Fighting Falcon
kregen.126 Uiteindelijk is de enige oplossing voor de luchtmacht om aan de hoge eisen te
voldoen genoegen nemen met geringere aantallen. De wapenspreuk ‘parvus numero, magnus

122 SIB-MvD, Defensieplan 89-98; prioriteiten, d.d. 6 april 1988, Defensiestaf inv. Nr. S88/023/-, Archief Defensiestaf nr. 20;
J.A.M.M. Janssen, “Driestromenland in optima forma: Identiteit, taken en organisatorische inbedding van de krijgsmachtdelen rond
1960”, 245-246; R. Nederlof, Blazing skies : De groepen geleide wapens van de Koninklijke luchtmacht in Duitsland, 1960-1995, (Den
Haag: Sectie Luchtmachthistorie, Staf Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten : Sdu Uitgevers, 2002), 22-24; Q.J. van der
Vegt, Take-off. De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973, 241 en 373
123 J.F.W. van Angeren, “Verspilling van (lucht)macht,” Militaire Spectator, 160, nr. 10 (1991); H.W.M. Satter, W. Breeschoten, en
B.A.C. Droste, “Koninklijke luchtmacht en jachtvliegtuigen”
124 Q.J. van der Vegt, Take-off. De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973, 381
125 Het belang van het niveau van technologie blijkt uit de indeling van jachtvliegtuigen in generaties sinds de Tweede
Wereldoorlog. Tijdens de Koude Oorlog was het meest geavanceerde jachtvliegtuig van de vierde generatie. Dit was in
staat onder alle omstandigheden meerdere doelen tegelijkertijd aan te vallen. Alleen de grote mogendheden beschikten
hierover. De Nederlandse F-16’s waren aan het einde van de Koude Oorlog van de tweede generatie en voornamelijk
bij goed zicht en met daglicht inzetbaar. Een van de doelstellingen van het MLU-programma was de F-16 op het niveau
te brengen van een derde, waardoor ze onder alle weersomstandigheden en ’s nachts inzetbaar was en in een aantal
opzichten zelfs een vierde generatie jachtvliegtuig. H.W.M. Satter, W. Breeschoten, en B.A.C. Droste, “Koninklijke
luchtmacht en jachtvliegtuigen”, 11-12; Overigens is de recent door de Defensie aangeschafte F-35 van de vijfde
generatie en beschikt onder andere over stealth techniek en vergaande integratie van sensoren van zowel de eigen als
bondgenootschappelijke eenheden.
126 H.P.M. Kreemers, Hete hangijzers: De aanschaf van Nederlandse gevechtsvliegtuigen, 9; H.W.M. Satter, W. Breeschoten,
en B.A.C. Droste, “Koninklijke luchtmacht en jachtvliegtuigen”; D. Starink, “Gevechtsvliegtuigen voor de KLu, 5.
Beschouwing”; SIB-MvD, Presentatie voor nieuwe SG van defensie, Lumara 18/84 d.d. 27 april 1984, inv.nr. 929, doos
6974

‘De hoogste prioriteit voor de jachtvliegtuigen en de daarbij behorende bewapening; de tweede prioriteit
voor geleide wapens, met een hogere prioriteit voor de eenheden in de BRD [Bondsrepubliek Duitsland]
dan voor de eenheden in Nederland; De derde en vierde prioriteit is toebedeeld aan respectievelijk luchttransport en infrastructuur’.128

127 Overigens leken eind jaren vijftig de rollen zich om te draaien toen de aanschaf van de geleidewapens ten koste ging
van een aantal jachtvliegsquadrons. Dit zorgde voor flinke onrust binnen de vliegende luchtmacht, die volgens militair
historicus Janssen in het hart werd getroffen. Toen in praktijk bleek dat de geleidewapens de hoge verwachtingen niet
waar konden maken, bleef de positie van het jachtvliegtuig tot het einde van de Koude Oorlog onaangetast. J.A.M.M.
Janssen, “Driestromenland in optima forma: Identiteit, taken en organisatorische inbedding van de krijgsmachtdelen rond 1960”, 245246 R.A. Hengsdijk, “De geschiedenis van de geleide wapens van de Koninklijke luchtmacht” in: Vlucht door de tijd : 75 jaar
Nederlandse luchtmacht, A.P. de Jong (red.), (Houten: Unieboek, 1988), 189-193; B.A.C. Droste, “Modulaire opbouw voor joint
opereren”, 26; 217-218; H.W.M. Satter, A.C.L. Adema, en J.G. van den Boogaard, “Koninklijke luchtmacht en grond-lucht
geleide wapens, een lange-termijnvisie”, 51; R. Nederlof, Blazing skies : De groepen geleide wapens van de Koninklijke luchtmacht
in Duitsland, 1960-1995, 34-35; Q.J. van der Vegt, Take-off. De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973, 241 en
373; J. Hoffenaar en B. Schoenmaker, Met de blik naar het Oosten: De Koninklijke landmacht 1945-1990; 260-261
128 SIB-MvD, Ontwerp-begroting 1990, d.d. 26 april 1989, Luchtmachtraad inv. nr. 1487
129 Ibid.
130 Q.J. van der Vegt, Take-off. De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973, 260
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Als de minister zou moeten kiezen tussen bezuinigen op jachtvliegtuigen of geleidewapens,
dan adviseerde de bevelhebber te kiezen voor de laatste, ‘om verdere uitholling van de
Koninklijke luchtmacht te voorkomen’.129
Het primaat van het jachtvliegtuig is ook terug te zien in de interne hiërarchie van
de luchtmacht. Ten eerste is er een duidelijk onderscheid tussen luchtvarenden en nietluchtvarenden. Dit onderscheid is ook zichtbaar op het uniform. Luchtvarende dragen
een ‘wing’. Vliegers en vroeger waarnemers vertegenwoordigden de dominante subcultuur
van de luchtmacht met een absolute hoofdrol voor de jachtvliegers. Ze hadden, hoewel
dat nergens is vastgelegd, een streepje voor.130 Dit blijkt bijvoorbeeld uit de achtergrond
van de bevelhebbers. Van de tien bevelhebbers tijdens de Koude Oorlog waren zeven
jachtvlieger geweest en de anderen in ieder geval waarnemer. De enige uitzondering was
de luchtgevechtsleider luitenant-generaal W.C. Louwerse, die vlak voor de val van de Muur
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merito’, klein in aantal, groot in daden, maakt duidelijk dat dit voor de luchtmacht een haast
vanzelfsprekend grondslag is voor haar bestaan.
De luchtmacht bestond aan het einde van de Koude Oorlog uit vier min of meer los van
elkaar opererende pijlers: jachtvliegtuigen, geleidewapens, transportvliegtuigen en samen
met de landmacht de GPLV. Deze pijlers ontwikkelden zich gedurende de Koude Oorlog
relatief onafhankelijk van elkaar. Ze hadden andere taken en manieren van optreden. Het
belang van elke pijler stond binnen de luchtmacht niet ter discussie, maar ze waren zeker
niet gelijkwaardig. De prioriteit lag bij jachtvliegtuigen – de ‘backbone’ van de luchtmacht –
en in mindere mate bij de geleidewapens, die zich zichzelf ook wel ‘die andere luchtmacht’
of de ‘vergeten luchtmacht’ noemden.127 In 1989 maakte de bevelhebber van de luchtmacht
luitenant-generaal F.J. de Jong in een brief aan de minister van Defensie nog eens duidelijk
hoe de verhoudingen binnen de luchtmacht lagen:
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aantrad. Dat sommigen binnen de luchtmacht Louwerse bestempelden als een ‘tussenpaus’
maakt duidelijk dat deze keuze afweek van de ongeschreven standaard.131
Sinds de Tweede Wereldoorlog staat het tactische en strategische belang van het
luchtwapen niet meer ter discussie. In de ogen van de luchtmacht is het luchtwapen van
doorslaggevend belang in vrijwel alle moderne conflicten en vormen van oorlog. Dit
rechtvaardigde het bestaan van een krijgsmachtdeel gespecialiseerd in het luchtdomein en
dat beschikt over de daarvoor vereiste specifieke kennis, attitude en vaardigheden.132 Dat
het tot 1953 duurde voordat de luchtmacht een zelfstandig krijgsmachtdeel werd, was te
wijten aan het verzet van de andere krijgsmachtdelen. Ze twijfelden niet aan het belang van
het luchtwapen, maar waren beducht voor het beslag dat een zelfstandige luchtmacht zou
leggen op het defensiebudget.133
De RAF was jarenlang het ideaalbeeld van de luchtmacht. De cruciale rol die de Britten
hadden gehad in de opbouw en vorming van de luchtmacht in de oorlog legde de basis
voor een innige band in de jaren daarna. Zo nam de luchtmacht het organisatiemodel en
uniformering van de RAF over en bleef zij tot eind jaren zestig met Engelse vliegtuigen
vliegen. De operationele samenwerking zette zich, zoals eerder aangehaald, voort in
2ATAF, dat onder bevel stond van een Britse Air Marshall. In de jaren vijftig nam de invloed
van de U.S. Air Force toe toen de luchtmacht in het kader van het MDAP in toenemende mate
met Amerikaanse vliegtuigen ging opereren. Vanaf 1954 kreeg de luchtmacht zelfs het
Amerikaanse 32nd Tactical Fighter Squadron onder bevel, wat binnen de NAVO uitzonderlijk
was.134 De samenwerking zette zich voort toen de Amerikaanse hulp in de jaren zestig
stopte. De luchtmacht bleef een voorkeur houden voor Amerikaanse vliegtuigen en
geleidewapens. De U.S Air Force ging steeds meer dienen als de referentie voor de Nederlandse
luchtmacht. Een belangrijke reden was de steeds grotere technologische voorsprong van de
Amerikanen. Verder liep de Amerikaanse luchtmacht ook op conceptueel gebied voorop.135
131 R. de Winter en P.E. van Loo, Luchtmachtbevelhebbers geportretteerd, 1954-2005, 233-237 en 405-406; J. Hoedeman, “De
worsteling, geheime onderhandelingen over de defensienota op kamer A107”, Elsevier, 23 maart 1991; Interview B.A.C.
Droste, 14 april 2011
132 J. Buckley, Air power in the age of total war, (London; New York: Routledge, 2003), 1-4; R. de Winter en E.H.J.C.M. Doreleijers,
Luchtmachtstructuren in beweging : 80 jaar luchtmachtorganisatie, 61-65; B.A.C. Droste, “De militaire dreiging en de conceptie
van het tactische gevechtsvliegtuig,” Militaire Spectator, 148 (1979), 250; J.F.W. van Angeren, “Verspilling van (lucht)macht”,
462-467; B.A.C. Droste, “Modulaire opbouw voor joint opereren”, 26; A.P. de Jong, (red.) Vlucht door de tijd : 75 jaar Nederlandse
luchtmacht (Houten: Unieboek, 1988), 12; Q.J. van der Vegt, Take-off. De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 19451973, 371; F. Osinga, “’Airpower’ in het postmoderne tijdperk - revolutie in de lucht,” Militaire Spectator, 172, nr. 6 (2003)
133 Q.J. van der Vegt, Take-off. De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973, 94 en 109-110
134 R. de Winter, “A century of military aviation in the Netherlands, 1911 - 2011” in: Airpower in 20th century, doctrines and
employment, national experiences, Giancarlo Montinaro, et al. (red.), (Den Haag: International Commission of Military
History, 2011), 216; A. Waling, “Waarom blauw in de Koninklijke luchtmacht” in: Vlucht door de tijd : 75 jaar Nederlandse
luchtmacht, A.P. de Jong (red.), (Houten: Unieboek, 1988), 299-301; R. de Winter, Een eeuw militaire luchtvaart in
Nederland 1913-2013 : Bakermat Soesterberg, 18; P.E. van Loo, ‘Eenige wakkere jongens’ : Nederlandse oorlogsvliegers in de Britse
luchtstrijdkrachten 1940-1945, 110; M. Herben, “Eagles op de bakermat” in: Vlucht door de tijd : 75 jaar Nederlandse luchtmacht,
A.P. de Jong (red.), (Houten: Unieboek, 1988), 276-277
135 In de jaren zeventig leek tot grote teleurstelling van de luchtmacht een einde aan te komen aan het gebruik van
Amerikaanse jachtvliegtuigen toen de luchtmacht de nieuwste generatie Amerikaanse gevechtsvliegtuigen, de F-15 en
de F-14, niet langer kon betalen. De luchtmacht overwoog een Europees alternatief, maar kwam daarop terug toen de
Amerikaanse vliegtuigbouwer General Dynamics de goedkopere, maar geavanceerde F-16 op de markt bracht. D. Starink,
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Zo introduceerde ze in de jaren tachtig onder de noemer ‘combined air operations’ de vergaande
integratie van verschillende vliegende wapensystemen als antwoord op de steeds sterkere
luchtverdediging van het Warschaupact. Door gespecialiseerde vliegtuigen zoals die voor het
storen van de vijandelijke radar, het bijtanken van vliegtuigen in de lucht, Airborne Warning
And Control System (AWACS) te integreren met jachtvliegtuigen konden luchtstrijdkrachten
veel effectiever worden ingezet. Alleen grote landen hadden echter de middelen zulke
concepten te ontwikkelen en in de praktijk te brengen. Wederom koos de luchtmacht voor
taakspecialisatie om zo op een aantal deelgebieden aansluiting te zoeken en op het hoogste
operationele niveau actief te kunnen zijn. De luchtmachtleiding had eind jaren tachtig de
inbreng van tankvliegtuigen en gemoderniseerde F-16’s op het oog. Door het invoeren van
het ‘swing-role’ concept kon de F-16 meerdere taken vervullen, wat het mogelijk maakte het
aantal type jachtvliegtuigen terug te brengen tot één.136

3.6 Conclusie

“Gevechtsvliegtuigen voor de KLu, 5. Beschouwing”, 115-116; E.J.R. Koolhaas, “Koninklijk”, 152; P.E. van Loo, Crossing the
border : De Koninklijke luchtmacht na de val van de Berlijnse Muur, 166
136 Interview W. Breeschoten, 14 juni 2002; interview B.A.C. Droste, 23 maart 2011 en 14 april 2011; E.J. Oliemans, “De KLu in de
jaren ‘90”
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Op basis van hun ervaringen uit het verleden en relatie met hun primaire domein van
opereren vormen militaire organisaties eigen opvattingen over wat belangrijk is om te
overleven en succesvol te zijn. De organisatiecultuur die hieruit voorkomt geeft focus aan
het denken en doen van een krijgsmachtdeel. Voor een organisatie die moet functioneren
in extreme situaties en chaos en waar het uiteindelijk kan gaan om leven en dood is dit van
essentieel belang. Cultuur zorgt voor cohesie, trots en voorspelbaarheid in het denken en
doen.
Deze grondbeginselen zijn ook van toepassing op de militairen die betrokken zijn
bij het maken van beleid. Zij zijn immers gevormd door de organisatiecultuur van hun
krijgsmachtdeel. Enerzijds door de socialisatie die zij al sinds het toetreden tot de organisatie
hebben gekregen en anderzijds door de ervaringen die zij hebben opgedaan met de specifieke
eigenschappen die gepaard gaan met het functioneren op land, op zee of in de lucht. In de
voorgaande paragrafen zijn de grondslagen van de organisatiecultuur van de Nederlandse
krijgsmachtdelen verder uitgewerkt. In het onderstaande schema zijn de belangrijkste
grondslagen naast elkaar gezet voor zover die golden aan het einde van de Koude Oorlog.
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Grondslagen (Builder)

Koninklijke Marine

Koninklijke Landmacht

Koninklijke Luchtmacht

Operationeel en institutioneel concept.
(Altars of worship)

Harmonische vloot om
de door marine gekoesterde onafhankelijkheid
en zelfstandigheid zeker te
stellen.

Het Legerkorps, om
volgens de ‘tactiek der verbonden wapens’ op operationeel niveau zelfstandig
te kunnen opereren.

Het meest moderne jachtvliegtuig dat de luchtmacht
zich kon veroorloven en
internationale samenwerking.

De kwalitatieve en
kwantitatieve graadmeter
voor de toestand van de
organisatie.
(Measuring themselves)

Het aantal fregatten en de
evenwichtigheid van de
vloot.

De personele omvang
van de organisatie (de
massa) en de diversiteit
aan wapensystemen en
capaciteiten.

Het aantal jachtvliegtuigen was belangrijk, maar
dit mocht niet ten koste
gaan van technologische
kwaliteit.

Waar zijn de leden van een
krijgsmachtdeel trots op en
identificeren ze zich mee?
(Toys versus arts)

Het schip waarop men
voer (vloot) en het Korps
(mariniers).

De vaardigheden van een
eenheid of individuele
militair

De wapensystemen met
het jachtvliegtuig als het
summum.

Hoe verhouden de subculturen zich tot elkaar en wat
is de dominante subcultuur
(Intraservice distinctions)

Een strikte, maar harmonieuze verdeling in diensten
en het Korps Mariniers. De
dominante groep was de
operationele dienst.

Een gilde van specialisten
van wapens en dienstvakken die samen optrokken.
De wapens voerden het
daadwerkelijke gevecht en
stonden bovenaan in de
hiërarchie.

De luchtmacht bestond uit
de pijlers: jachtvliegtuigen,
geleidewapens, helikopters
en transportvliegtuigen.
De belangrijkste pijler waren de jachtvliegtuigen

Wat beschouwt een
krijgsmachtdeel als zijn bestaansrecht en wat maakt
zijn taken relevant?
(Institutional legitimacy
and relevancy)

Een exponent van de maritieme traditie van Nederland en het behartigen van
de Nederlandse belangen
waar ook ter wereld.

De territoriale verdediging
van Nederland en zijn
bondgenoten. Oorlogen
worden uiteindelijk altijd
op land worden beslist,
want alleen grondtroepen kunnen gebieden
veroveren, bezetten en
verdedigen.

De specifieke kennis,
houding en vaardigheden
die nodig zijn om in derde
dimensie te kunnen opereren. Het luchtwapen maakt
het verschil in moderne
conflicten.

Welk buitenlands
krijgsmachtdeel heeft de
voorkeur om mee samen
te werken en dient als
referentie?
(Paradigm Army)

De Engelse marine. Op
technologisch vlak de
Verenigde Staten.

De Duitse landmacht. De
Verenigde Staten waren de
doctrinaire en conceptuele
referentie.

De Verenigde Staten. Zij
bouwden de meest geavanceerde vliegtuigen en
liepen conceptueel voorop.
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Tabel 1 De grondslagen van de organisatiecultuur van de Nederlandse krijgsmachtdelen

De hier beschouwde periode voor het vaststellen van de organisatiecultuur van de
krijgsmacht valt samen met die van het Koude Oorlog paradigma. Zoals in het vorige
hoofdstuk is opgemerkt beïnvloedden de opvattingen van de krijgsmachtdelen over zichzelf
de totstandkoming van het defensiebeleid tijdens de Koude Oorlog. Het hardnekkige verzet
van de marine tegen haar beperkte taak op de Noordzee is hiervan het duidelijkste voorbeeld.
Het was een risicovolle strategie. Het streven van de marine stond immers haaks op de wens
van het kabinet en de belangrijkste bondgenoten. Door alles daarop in te zetten liep de
marine het gevaar met lege handen te staan. Inzicht in de organisatiecultuur helpt om dit
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ogenschijnlijk irrationele verdrag te verklaren. De door de bondgenoten voorziene beperkte
rol van de marine op de Noordzee was een taak die haaks stond op het eigen zelfbeeld van een
marine die thuishoorde op de zeven wereldzeeën. De Koude Oorlog maakte het uiteindelijk
mogelijk deze ambities te verwezenlijken en dat gold ook voor de andere krijgsmachtdelen.
Weliswaar waren hun plannen minder onomstreden, maar nog steeds waren ze ambitieus en
eveneens gebaseerd op de eigen opvattingen hoe het gevecht beste gevoerd kon worden in
het eigen domein.
Er zijn dus kennelijk twee factoren in het spel. Aan de ene kant wordt de defensieplanning
bepaald door gedeeltelijk tijdsgebonden en externe omstandigheden als de internationale
veiligheidssituatie, de dreiging, het beschikbare budget en politieke tradities. Aan de
andere kant gebruiken krijgsmachtdelen deze omstandigheden intern en in hun relatie
tot elkaar, politiek en samenleving, om zichzelf in te richten en hun taakopvatting te
kiezen zoals het beste overeenkomst met het ideaalbeeld dat zij van zichzelf hebben, dat
wil zeggen hun krijgsmachtdeelcultuur. Het defensiebeleid is de uitkomst van de dynamiek
tussen deze tijdsgebonden externe omstandigheden en de dieperliggende grondslagen van
de organisatiecultuur van de krijgsmachtdelen zoals die is ontstaan uit hun historische
ervaringen.
Aldus stelde eind jaren tachtig de brede consensus over het defensiebeleid – het Koude
Oorlog paradigma – de kaders waarbinnen de krijgsmachtdelen hun taken zo goed mogelijk
probeerden te vervullen. Dat ze zich daarbij sterk lieten leiden door hun eigen opvattingen
over de wijze waarop ze hun taak het beste konden uitvoeren was een belangrijke factor van
invloed op de totstandkoming van het defensiebeleid. Door het diepgewortelde en wezenlijk
karakter van de grondslagen van de krijgsmachtdeelcultuur lijkt er bovendien sprake te zijn
van een dieperliggende continuïteit in het Nederlandse defensiebeleid. Of dit in de periode
1989-1993 ook het geval was zal in tweede deel van dit boek blijken.
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4. To come in from the Cold1
‘They cannot vastly increase their military productivity because they’ve already got their people on a starvation diet’.
R.W. Reagan, President van de Verenigde Staten, 19812

F. Bolkestein, minister van Defensie, 8 juni 1989 3

Geloofwaardigheid in het voldoen aan de NAVO-taak in de Noord-Duitse laagvlakte (…) is slechts beperkt aanwezig.

Dit hoofdstuk staat in het teken van de laatste jaren van de Koude Oorlog. Het vormt de
proloog voor het tweede deel van dit boek en schetst het vertrekpunt voor de veranderingen
in de periode 1989-1993. De eerste paragraaf staat stil bij de reactie van de Nederlandse
beleidsmakers op de toenadering tussen Oost en West sinds het aantreden van Gorbatsjov.
Hoe verwachtten zij dat de internationale veiligheidssituatie zich in de jaren negentig zou
ontwikkelen? De tweede paragraaf gaat in op de vraag in hoeverre de politieke en militaire
leiding hun plannen aanpasten aan deze ontwikkelingen. De toestand van de krijgsmacht
komt in de derde paragraaf aan de orde. Nederland had in de Koude Oorlog een omvangrijke
en complete met moderne middelen uitgeruste krijgsmacht opgebouwd. Op papier zag die er
indrukwekkend uit, maar hoe functioneerde de krijgsmacht in praktijk? De vierde paragraaf
besteedt aandacht aan de politiek-militaire verhoudingen binnen het ministerie van Defensie.
In de jaren zeventig had de minister van Defensie Vredeling de matrixstructuur ingevoerd om
meer grip te krijgen op de krijgsmachtdelen en de financiële problemen op te lossen. Was
hij hierin geslaagd en wat betekende dat voor de verhoudingen binnen de top van Defensie
1

Vrij naar de Koude Oorlog roman The Spy Who Came in from the Cold van J. le Carre uit 1963

2

Geciteerd in D. Hellema, “De Brezjnev-jaren (1964-1982)”, 34

3

SIB-MvD, Remarks made by the Minister of Defence of the Netherlands, F. Bolkestein, during the DPC-meeting, 8-9 june
1989, Defensieraad, inv. Nr. D89/036/14869

4

SIB-MvD, Verslag van de stafvergadering IGK, NR 89/13/C, d.d. 13 april 1989, Archief IGK, inv. Nr. 3
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Verslag van de stafvergadering Inspecteur-Generaal Krijgsmacht, 13 april 19894
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‘Even if “perestroika” and “glasnost” would lead to success,
the Soviet Union would need a very long time to become a democratic country in the Western sense of the word.
Furthermore, the West needed to be vigilant even if the talks on arms control would prove successful.
Nothing could change the fact that the Soviet Union would always be the strongest military power in Europe’.

aan de vooravond van de onderhandelingen over de Defensienota 1991 en de Prioriteitennota?
De laatste paragraaf staat in het teken van de deelname aan crisisbeheersingsoperaties. Hoe
dachten de krijgsmachtdelen tijdens de Koude Oorlog over deze taak die het defensiebeleid
na 1989 zou gaan domineren?

Breuklijn 1989

4.1 De reactie van Defensie op de ontspanning tussen Oost en West
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De inval van de Sovjet-Unie in Afghanistan in 1979 maakte een einde aan de periode van
ontspanning tussen Oost en West in de jaren zeventig. De Koude Oorlog barstte weer in
alle hevigheid los. Ondanks de verdragen over wapenbeheersing en de afspraken om de
betrekkingen tussen beide machtsblokken te verbeteren had de detente geen einde had
gemaakt aan de dieperliggende oorzaken van het conflict. De ‘tweede’ Koude Oorlog gaf een
nieuwe impuls aan de wapenwedloop. De economieën van de Warschaupactlanden bleken
hier echter niet langer toe in staat. Het Oostblok kwam al snel terecht in een neerwaartse
spiraal van stijgende uitgaven, oplopende schulden en een steeds verder stagnerende
economie. Econoom G. Arrighi schatte – exacte gegevens ontbreken – dat de landen van het
Oostblok in de jaren tachtig alleen wegens het enorme militaire potentieel niet tot de ‘Derde
wereld’ behoorde. 5
Toen Gorbatsjov in 1985 aantrad als de nieuwe leider van de Sovjet-Unie besefte hij zich dat
de situatie onhoudbaar was. De Sovjeteconomie was niet langer in staat de wapenwedloop
met het Westen vol te houden. Hij begon met een ingrijpend hervormingsprogramma om de
Sovjeteconomie uit het slop te trekken. Tegelijkertijd zocht hij toenadering tot het Westen
om op die manier de wapenwedloop te stoppen.6 Dit leidde in 1987 tot de ondertekening
van het Intermediate-range Nuclear Forces (INF) verdrag. De Verenigde Staten en de SovjetUnie spraken af al hun nucleaire middellange-afstand wapens, waar in West-Europa zo
massaal tegen was geprotesteerd, uit Europa te verwijderen. Het verdrag was de opmaat tot
verdere onderhandelingen over wapenbeheersing. Toen eind 1989 de Muur viel waren de
onderhandelingen voor het verminderen van het aantal strategische kernwapens, de Strategic
Arms Reduction Talks (START) en de Conventionele Strijdkrachten in Europa (CSE) in volle gang.
Voor de Nederlandse krijgsmacht waren vooral de resultaten van de CSE-onderhandelingen
van belang, omdat die invloed zouden hebben op de omvang en samenstelling van de
krijgsmacht. Op 9 maart 1989 begonnen in Wenen de onderhandelingen tussen de NAVO
en het Warschaupact. De onderhandelingen beperkten zich tot de op land gestationeerde
conventionele strijdkrachten in heel Europa, van de Atlantische Oceaan tot de Oeral.
5

G. Arrighi, “The world economy and the Cold War, 1970-1990”, 37-40; D. Hellema, Nederland in de wereld : Buitenlandse politiek van
Nederland, 305; P.M.E. Volten, “Gorbatsjovs jaren en ‘de overwinning van het Westen’”, 248-250

6

P.M.E. Volten, “Gorbatsjovs jaren en ‘de overwinning van het Westen’”, 249; V.M. Zubok, “Why did the Cold War end in 1989? :
Explanations of ‘the turn’”, 348-349; A. Brown, “The Gorbachev revolution and the end of the Cold War” in: The Cambridge
history of the Cold War, Volume III, Endings, M.P. Leffler en O.A. Westad (red.), (Cambridge; New York: Cambridge University
Press, 2010), 265-266

‘(…) On the whole, our credo is as follows: Political problems should be solved only by political means, and
human problems only in a humane way (…) In the light of existing realities, no genuine progress is possible
at the expense of the rights and freedoms of individuals and nations or at the expense of nature’.10

7

Voor Nederland was overigens ook van belang dat beide partijen de mogelijkheid kregen de naleving van het verdrag te
controleren. Om dit mogelijk te maken diende Nederland bij te dragen aan een omvangrijk en kostbaar verificatieregime.
P.J.R. Baeten, “CSE-verdrag: Einde van het Koude-Oorlogtijdperk,” Militaire Spectator, 160, nr. 4 (1991), 154-155; T. Graham,
Disarmament sketches, (Washington: University Of Washington Press, 2015), 185-186

8

A. Brown, “The Gorbachev revolution and the end of the Cold War”, 265-266

9

R. Service, The end of the Cold War, 1985-1991, 354-355

10 Overigens had hij al in 1985 duidelijk gemaakt aan de leiders van de Oost-Europese dat hij hun relatie als gelijkwaardig
beschouwde en dat de ‘Brezjnev’-doctrine niet meer van kracht was. A. Brown, “The Gorbachev revolution and the end of the
Cold War”, 253; Rede van M.S. Gorbatsjov, 43e Sessie van de Algemene Vergadering van de VN, 8 december 1988, https://
documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N88/645/59/PDF/N8864559.pdf, geraadpleegd op 14 augustus 2016
11

Ibid., 254

12 Ibid., 253-254
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De laatste opmerkingen was een fundamentele breuk met het beleid van zijn voorgangers.
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken G.P. Shultz verklaarde achteraf over de
toespraak: ‘if anybody declared the end of the Cold War, he did in that speech’.11
Het revolutionaire karakter van de toespraak van Gorbatsjov was de meesten in het Westen
echter ontgaan.12 In Oost-Europa was de boodschap wel aangekomen. Hongarije testte als
eerste de door Gorbatsjov geboden ruimte door in januari 1989 een meerpartijenstelsel in
te voeren. Begin mei ging de Hongaarse regering nog een stap verder en verwijderde de
prikkeldraadversperringen langs de grens met Oostenrijk. De ultieme test vond een maand
later plaats in Polen, waar de uit de vakbond voortgekomen politieke partij Solidariteit met
een ruime overmacht de verkiezingen won. De communistische partij was haar meerderheid
in het parlement kwijt. Het politbureau in Moskou was geschokt, maar was niet bereid de
verbeterde verstandhouding met het Westen op het spel te zetten door met geweld in te
grijpen. Gorbatsjov vond bovendien dat de communistische regimes in Oost-Europa zelf hun
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De zeestrijdkrachten en de nucleaire, biologische en chemische wapens bleven buiten
beschouwing. Het ging de NAVO overigens niet alleen om het verminderen van de omvang
van de conventionele strijdkrachten, het bondgenootschap wilde ook dat een einde kwam
aan het kwantitatieve overwicht van het Warschaupact.7
De verbazend snelle toenadering tussen Oost en West was voor een belangrijk deel
te danken aan de vertrouwensband die tussen Gorbatsjov en de Amerikaanse president
Reagan was ontstaan. Ze waren hierdoor, soms tegen het advies van hun adviseurs, in staat
de ideologische tegenstellingen tussen Oost en West te overbruggen.8 Eind 1988 naderde
het einde van de tweede presidentstermijn van Reagan. Om het momentum ook met de
opvolger van Reagan te behouden, kondigde Gorbatsjov op 8 december 1988 in de Algemene
vergadering van de Verenigde Naties aan dat de Sovjet-Unie eenzijdig een half miljoen
militairen terugtrok uit Oost-Europa. 9 Tevens maakte Gorbatsjov duidelijk dat de SovjetUnie niet langer met geweld de communistische orde in Oost-Europa zou beschermen:
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problemen moesten oplossen door het voorbeeld van de Sovjet-Unie te volgen en over te
gaan tot structurele hervormingen.13 Het communistische systeem bleek echter niet meer te
redden. Voor de bevolking in Oost-Europa was het communisme al lang geen geloofwaardig
alternatief meer voor het kapitalisme, als het dat ooit al was geweest.
In Nederland onderkenden weinigen het fundamentele karakter van de veranderingen
die in Oost-Europa gaande waren. De in de Koude Oorlog gebruikelijke reflexen kleurden
de interpretaties van de ontwikkelingen. Zo publiceerde de Adviesraad Vrede en Veiligheid
(AVV) in oktober 1989 een rapport over de gevolgen van de Perestrojka politiek van
Gorbatsjov voor de veiligheid van Europa. Een maand voor de val van de Muur stelde de AVV
vast dat de verbazend snelle ontwikkelingen in de Sovjetunie en Oost-Europa veel trekken
vertoonden van een heuse omwenteling, maar daardoor voor tijdgenoten niet eenvoudig
waren te begrijpen en te vertalen in ‘originele, tot de verbeelding prikkelende ideeën voor
het te voeren beleid’.14 Volgens de Adviesraad zouden de ontwikkelingen kunnen leiden
tot het verminderen van het ideologische karakter van de Oost-West tegenstellingen en
ze op termijn zelfs weg kunnen nemen, hoewel de AVV dat moeilijk denkbaar achtte. In
ieder geval was door het beleid van Gorbatsjov de internationale opstelling van de SovjetUnie onmiskenbaar verschoven van confrontatie naar coöperatie. Het betrof keuzes die
volgens de AVV vooral waren geboren uit de noodzaak de economie te hervormen en het
internationale machtsverval van de Sovjet-Unie tegen te gaan. Economische hulp raadde de
AVV dan ook af. Gorbatsjov was zeker niet voornemens een einde te maken aan de leidende
positie van de communistische partij in zijn land. De AVV concludeerde dat de Sovjet-Unie
voor een onoplosbaar probleem stond, omdat de communistische partij zowel de oorzaak
als onderdeel was van het probleem. De ontwikkelingen waren deels ongestuurd en zeker
niet onomkeerbaar. De Adviesraad waarschuwde voor verval en radicale ingreep van
conservatieve partijen als de economische verbetering uitbleef. Gezien de militaire macht
van de Sovjet-Unie bleef het land een tegenstander waar ‘duchtig’ rekening mee moest
worden gehouden. Een eensgezinde NAVO en een geloofwaardige Nederlandse bijdrage aan
de bondgenootschappelijke verdediging bleven daarom onverminderd van belang.15 Om
chaos in het Oostblok te voorkomen adviseerde de AVV de status-quo te bewaken. Nederland
zou zich bijvoorbeeld niet moeten laten verleiden landen te steunen die het Warschaupact
wilden verlaten.
Ook met de kennis van nu valt op dat de AVV een opmerkelijke goede analyse maakte van
de toestand in de Sovjet-Unie. Tegelijkertijd maakt het rapport duidelijk dat het voor de leden
van de raad – en dat waren niet de minste op het gebied van internationale betrekkingen
en defensiebeleid – moeilijk was buiten de kaders van het Koude Oorlog paradigma te
13

V.M. Zubok, “Why did the Cold War end in 1989? : Explanations of ‘the turn’”, 352-354; G. Arrighi, “The world economy and the Cold
War, 1970-1990”, 37; D. Hellema, Nederland in de wereld : Buitenlandse politiek van Nederland, 305; R. Service, The end of the Cold
War, 1985-1991, 401-403

14 M. C. Brands, Verandering en verankering : Perestrojka en Europese veiligheid, (Den Haag: Adviesraad Vrede en Veiligheid, 1989),
5-6
15 Ibid., 156-159; Zie ook P.M.E. Volten, “Gorbatsjovs jaren en ‘de overwinning van het Westen’”, 261-264

Ook in de Memorie van toelichting bij de defensiebegroting van 1990 was de minister
voorzichtig. Hij hoopte dat de ontspanning tussen Oost en West zou leiden tot stabiele
verhoudingen in Europa, maar die was geen reden de waakzaamheid te verminderen.
Bolkestein benadrukte:
‘Defensie is een zaak van de lange termijn en verwaarlozing is dan ook niet gemakkelijk te herstellen’.

16

De leden van de AVV ten tijde van het verschijnen van het rapport waren onder andere: M.C. Brands (voorzitter), H.J.
Neuman, A. van Staden, B.A.G.M. Tromp, P.P Everts, J.G. Siccama, H. Vredeling, J.T. Hoekema, J.P. de Savornin Lohman,
J.H.M. de Winter, C. Jager, A.W. Schulte en H.A.J. Nijenhuis. M. C. Brands, Verandering en verankering : Perestrojka en Europese
veiligheid

17

SIB-MvD, Verslag van vergadering Defensieraad gehouden op woensdag 25 januari 1989, Defensieraad, inv. Nr.
DR/04/1989, doos 35A

18 SIB-MvD, Verslag van de stafvergadering IGK, NR 89/19/C, d.d. 13 juni 1989, Archief IGK, inv. Nr. 3
19 Hij was de eerste minister van Defensie van een NAVO-lidstaat die het Oostblok bezocht.
20 Verslag van het bezoek van Minister van Defensie aan Hongarije van 23 tot 26 mei aan het Defence Planning Committee
van de NAVO. SIB-MvD, Remarks made by the Minister of Defence of the Netherlands, F. Bolkestein, during the DPCmeeting, 8-9 june 1989, Defensieraad, inv. Nr. D89/036/14869
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‘(…) there was much movement in the international scene, but that at the same time there were some permanent factors which would retain their meaning. The first element was that the Soviet Union would continue to be a superpower. Even if “perestroika” and “glasnost” would lead to success, the Soviet Union would
need a very long time to become a democratic country in the Western sense of the word. Furthermore, the
West needed to be vigilant even if the talks on arms control would prove successful. Nothing could change
the fact that the Soviet Union would always be the strongest military power in Europe’. 20
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denken.16 Hetzelfde gold voor de beleidsmakers op het ministerie van Defensie. Ook daar
overheerste het wantrouwen in de ware bedoelingen van Gorbatsjov. Dit blijkt bijvoorbeeld
uit het verslag van een bijeenkomst van de Defensieraad op 25 januari 1989. Op de
agenda stond de door Gorbatsjov aangekondigde reductie van de Sovjettroepen in OostEuropa. De Chef Defensiestaf generaal P.J. Graaff was behoedzaam. Hij benadrukte dat het
volstrekt onduidelijk was welke troepen de Sovjet-Unie terughaalde. Staatssecretaris J. van
Houwelingen (CDA) waarschuwde dat de onmacht van de NAVO met een goed antwoord te
komen op de aankondiging Gorbatsjov de positie van de alliantie in de publieke opinie had
verzwakt. Minister van Defensie F. Bolkestein (VVD) drukte de leden van de raad daarom op
het hart voorzichtig te zijn met uitlatingen over de ontspanning tussen Oost en West.17 Ook
de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) luitenant-generaal (KL) J.P. Verheijen zag in
de ontspanning het gevaar van een ‘afbrokkelende weerbaarheid’ van de bevolking wat zou
kunnen zorgen voor afnemende bereidheid geld ter beschikking te stellen aan Defensie.18
Zoals gezegd hadden de Oost-Europeanen meer vertrouwen in Gorbatsjov. Eind mei 1989
nodigde de Hongaarse minister van Defensie zijn Nederlandse collega uit voor een bezoek.19
Hij maakte aan Bolkestein duidelijk dat voor de Hongaarse regering de Koude Oorlog definitief
voorbij was. In een verslag aan de NAVO van het bezoek verklaarde Bolkestein dat hij positief
was over de ontwikkelingen in Oost-Europa. Toch bleef hij behoedzaam, overwegend dat:
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Bovendien was volgens de minister door het INF-akkoord het belang van de conventionele
defensie toegenomen. Dit maakte het noodzakelijk de conventionele slagkracht van de
Nederlandse krijgsmacht te blijven versterken en moderniseren, en dit des te meer omdat
hij weinig vertrouwen had dat de CSE-onderhandelingen snel tot resultaat zouden leiden.21
Ook de krijgsmachtdelen reageerden behoedzaam op de ontwikkelingen. De
Admiraliteitsraad erkende dat de Sovjet-Unie haar bakens had verzet, maar wees de
stagnerende economie aan als voornaamste oorzaak. Aangezien het expansionistische
karakter van het marxisme-leninisme niet was veranderd, bleef de kans op conflicten op
zee aanwezig.22 De Legerraad liet begin 1989 een onderzoek doen naar de wijze waarop
de geopolitieke en militair strategische verhoudingen zich de komende twintig jaar
zouden ontwikkelen. De studie verwachtte geen grote veranderingen. Daarvoor waren de
tegenstellingen tussen Oost en West te fundamenteel. De NAVO en het Warschaupact zouden
om die reden blijven bestaan. Ook verwachtte de landmacht geen wezenlijke veranderingen
van de positie van de satellietstaten ten opzichte van de Sovjet-Unie, ook al kregen de
communistische regimes in Oost-Europa door de politiek van Gorbatsjov meer ruimte voor
het voeren van eigen beleid. De verwachting was dat de Sovjet-Unie de komende decennia
zou streven naar een vreedzame co-existentie met het Westen. Het doel was daarmee de basis
te leggen voor een toekomstige verschuiving van de internationale krachtsverhoudingen ten
gunste van de Sovjet-Unie.23 Tot deze conclusie kwam ook de Luchtmachtraad. Het beleid
van Gorbatsjov beschouwde ze als ‘een tactische heropstelling’, die geen einde maakte aan
de fundamentele tegenstellingen tussen Oost en West. Volgens de raad streefde de SovjetUnie onverminderd:
‘uit ideologische en machtspolitieke overwegingen naar behoud, en waar mogelijk naar uitbreiding, van
haar invloed in de wereld’.24

Bovendien kon een conservatieve reactie op het beleid van Gorbatsjov niet uitgesloten
worden als hij ten val zou komen.25

4.2 Defensieplannen voor de jaren negentig
Het defensiebeleid had sinds de jaren zeventig in het teken gestaan van ‘continuïteit en
vernieuwing’. De continuïteit had vooral betrekking op het handhaven van de complete
krijgsmacht en de bijdrage aan de bondgenootschappelijke verdediging. De vernieuwing
21

Handelingen der Staten-Generaal, 1988-1989, Tweede Kamer, 21 300 hoofdstuk X, nr. 2, (‘Rijksbegroting voor het jaar 1990,
Memorie van toelichting’), 4-5

22 SIB-MvD, Concept-KM-plan 1989-1998, legerraad 24/LR.808.024, inv. nr. 740
23 SIB-MvD, Basisstudie Geopolitieke Ontwikkelingen 1989-2009, d.d. 10 maart 1989, Legerraad, 56/LR809.056, inv. nr. 779
24 SIB-MvD, Concept-KLu-plan 1989-1998, d.d. 27 januari 1988, 27/LR808.027, inv. nr. 740
25 Ibid.

26 Hoffenaar, hoofdtaken, 210-211; Handelingen der Staten-Generaal, 1983-1984, Tweede Kamer, 18 169, nr. 1-2, (‘Defensienota
1984-1993’), 84; P.B.R. de Geus, Staatsbelang en krijgsmacht: De Nederlandse Defensie tijdens de Koude Oorlog, 202-203
27 Zie ook J. Hoffenaar en B. Schoenmaker, Met de blik naar het Oosten: De Koninklijke landmacht 1945-1990, 383-384. Volgens de
auteurs vertoonde de Nederlandse doctrine sterke overeenkomsten met de Amerikaanse AirLand Battle doctrine.
28 SIB-MvD, Defensieplan 89-98; prioriteiten, d.d. 6 april 1988, Defensiestaf inv. Nr. S88/023/-, Archief Defensiestaf nr. 20;
Projectenoverzicht 1989, defensie-materieelkeuzeproces, d.d. 24 januari 1989, 25/LR809.025, Legerraad, inv. nr. 775; SIBMvD, KL-plan 1989-1998, d.d. 17 september 1987, 293/LR807.239, Legerraad, inv nr. 723; Zie ook ibid., 383
29 Hoewel de Nederlandse economie in de tweede helft van de jaren tachtig groeide met meer dan 3 procent nam het
overheidstekort in 1989 toe tot 6,3 procent van het BBP. Dit leidde tot aanzienlijke aflossings- en rentelasten. Verder
kampte Nederland met een relatief hoge en hardnekkige werkeloosheid. In 1989 waren er bijna een half miljoen
werkelozen en meer dan 850 duizend arbeidsongeschikten. Cijfers kabinet-Lubbers II (1986-1989). www.parlement.com/
id/vhteo7c8ahzk/cijfers_kabinet_lubbers_ii_1986_1989 geraadpleegd op 19-8-2014
30 SIB-MvD, Kader Lange Termijnplan (2de versie), d.d. 2 mei 1989, AR 142/1C/89, inv. nr. Doos 1 van 13, 1989
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‘Het lijkt niet verstandig dit te doen in de vorm van een 0% of X% groeiplan. Het bestaan daarvan raakt
bekend en verzwakt de onderhandelingspositie bij aanslagen op het defensiebudget’.30
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richtte zich op het vervangen en moderniseren van bestaande wapensystemen.26 In het
Defensieplan 89-98 zette de Defensiestaf dit beleid onverminderd voort. Op zee legde de
Defensiestaf de prioriteit bij onderzeebootbestrijding en luchtverdediging. Voor het Korps
Mariniers was de aanschaf van een amfibisch transportschip voorzien. Op land achtte
de Defensiestaf minimaal tien brigades noodzakelijk om het legerkorpsvak te kunnen
verdedigen. Pantserbestrijding bleef de ‘ruggengraat’ van het Eerste Legerkorps en in dat
kader was de verwerving van een anti-tank helikopter ‘langzamerhand onontbeerlijk’. De
gevechtshandleiding die de landmacht in 1988 invoerde legde grote nadruk op manoeuvre
van de eenheden binnen het legervak.27 Om dat verder uit te bouwen diende de landmacht de
komende jaren te investeren in moderne Command, Control, Communication and Information (C3I)
systemen, geniesystemen en transporthelikopters. In de lucht lag volgens de Defensiestaf
de prioriteit bij het op peil houden van de ‘operationele standaard’ van de jachtvliegtuigen.
In het geval van de aanschaf van bewapende helikopters overwoog de Defensiestaf een
‘army aviation’ op te richten in plaats van de GPLV en de verantwoordelijkheid volledig aan
de landmacht over te dragen om samen met transporthelikopters en lichte infanterie een
‘luchtmobiel manoeuvre-element’ te vormen.28
Op 2 mei 1989 kwam de Defensiestaf met een actualisatie van het defensieplan. Het Kader
Lange Termijn Plan bevatte geen grote wijzigingen. Graaff lichtte toe dat hij de komende
periode geen grote veranderingen verwachtte. De CSE-onderhandelingen bevonden zich
nog ‘in het stadium van voorstellen en aankondigingen’ en het zou nog enige tijd duren
voordat een akkoord was bereikt. Waar de krijgsmachtdelen volgens hem op korte termijn
wel rekening mee moesten houden, was het politieke klimaat in Nederland. Door de
ontspanning tussen Oost en West en de economische tegenvallers waren bezuinigingen op
Defensie te verwachten.29 Hij gaf de bevelhebbers de opdracht een aantal terugvalposities
uit te werken. Graaff maande hen wel voorzichtig te zijn met het publiekelijk maken van de
plannen:
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Voor de komende jaren voorzag de CDS dat door de financiële beperkingen en
wapenbeheersing meer dan ooit de nadruk zou komen te liggen op flexibiliteit en mobiliteit
om met minder aantallen dezelfde taken te kunnen blijven uitvoeren. Hij benadrukte daarbij
dat dit vooral gold voor de relatief minder flexibele landstrijdkrachten.31
Een dag na het verschijnen van het plan kwam het tweede kabinet Lubbers ten val na een
motie van de VVD-fractie over de verlaging van het reiskostenforfait. Het kabinet besloot
gezien zijn demissionaire status geen concrete besluiten meer te nemen. De aanschaf van
onder andere het amfibische transportschip en de bewapende helikopters liet Bolkestein
over aan zijn opvolger.32 De politieke partijen waren in hun verkiezingsprogramma’s weinig
concreet over hun defensieplannen, maar duidelijk was dat de Defensiestaf terecht rekening
hield met bezuinigingen. Van de grote partijen besteedde het verkiezingsprogramma van
de PvdA de meeste aandacht aan het defensiebeleid. De PvdA wilde bezuinigen op Defensie,
maar liet de mate waarin afhangen van het verloop van de internationale onderhandelingen
over wapenbeheersing. Ook wilde de partij uit doelmatigheidsoverwegingen overgaan
tot taakspecialisatie en legde zij de prioriteit bij het versterken van de verdediging van
Centraal-Europa ten koste van de Marineluchtvaartdienst en Groep Geleide Wapens van de
luchtmacht. Hoe dit zich verhield tot de Nederlandse rol binnen de NAVO liet de PvdA buiten
beschouwing. Ook D66 wilde bezuinigen op Defensie. Net als de PvdA legde zij de prioriteit bij
de verdediging van de Centrale Sector. Het CDA op haar beurt nam een afwachtende houding
aan en wilde de uitkomst van de CSE-onderhandelingen afwachten. Als de resultaten daarvan
uitbleven wilde de partij een bescheiden reële groei van de defensiebegroting handhaven.
De VVD hield vast aan het bestaande kabinetsbeleid en handhaafde de reële stijging van de
defensiebegroting met 1 procent.33
Terwijl de verkiezingscampagne in volle gang was, ging het reguliere
defensieplanningsproces gewoon door. In juli vaardigde de Defensiestaf de richtlijnen uit
voor het opstellen van de nieuwe krijgsmachtdeelplannen. In de periode 1989-2005 voorzag
het Defensie Planningsmemorandum (DPM) geen grote veranderingen voor de krijgsmacht.
De verdediging van het NAVO-grondgebied bleef de belangrijkste doelstelling van het
defensiebeleid. Wel voorzag Defensie dat door de afname van de dreiging in de Centrale Sector
de kans op conflicten op de flanken toenam. Zee- en luchttransport en luchtmobiele capaciteit
dienden daarom de komende jaren prioriteit te krijgen in alle krijgsmachtdeelplannen. Een
andere belangrijke prioriteit was het verbeteren van het voorzettingsvermogen door het op
peil brengen van de munitievoorraden en de reserves.
In het planningsmemorandum hield de Defensiestaf tot 1989 rekening met een reële
groei van de defensiebegroting met 1 procent. Daarna verwachtte zij dat voorlopig een
31 Ibid.
32 Handelingen der Staten-Generaal, 1989-1990, Tweede Kamer, 20 800 hoofdstuk X, nr. 2, (‘Rijksbegroting voor het jaar 1990,
Memorie van toelichting’), 29-32
33 I. Lipschits, Verkiezingsprogramma’s 1989 : Verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 6 september 1989,
(‘s-Gravenhage: Sdu uitgevers, 1989); B.A.G.M. Tromp, “Commentaar: Verkiezingsprogramma’s en defensieparagrafen,”
Transaktie, 18, nr. 3 (1989)

34 SIB-MvD, Defensie Planningsmemorandum 1991-2005, Deel 1, Defensiestaf, d.d. 13 juli 1989, S89/023/2344
35 Het memorandum verwijst naar eerder opgestelde concept lange termijnplannen, behalve het hier besproken KTP van 2
mei waarin Graaff voorstelt een aantal terugvalopties uit te werken. Het is daarom aannemelijk dat de aantallen in overleg
met de krijgsmachtdelen zijn opgesteld. Ibid.
36 Ibid.
37 Bij deze reconstructie dient wel opgemerkt te worden dat van de hieronder beschreven overleggen geen notulen zijn
gemaakt. De reconstructie is gebaseerd op interviews. Ook in andere bronnen zijn geen aanwijzingen gevonden dat de
krijgsmachtdelen rekening hielden met een grote verandering van de veiligheidssituatie of hun eigen organisatie.
38 Interview jonkheer H. van Foreest, 17 juli 1996
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‘een volwassen mannetje te blijven, maar niet van één meter tachtig, maar van één meter zestig, met alle
elementen met een onderzeedienst, en een marineluchtvaartdienst, en een mijnendienst en de mariniers. In
plaats van dat wij op ons op een aantal taken zouden concentreren met één meter tachtig, maar gemuteerd
door het leven te gaan’.38
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einde zou komen aan de groei van het defensiebudget. Graaff erkende dat Defensie zelfs
rekening moest houden met een daling van het budget in de komende jaren, maar hij wilde
daar niet op vooruit lopen gezien de demissionaire status van het kabinet.34 De Defensiestaf
droeg in het memorandum de krijgsmachtdelen op een aantal van de in het KTP besproken
bezuinigingsopties uit te werken.35 De opties voor de marine waren het verminderen van het
aantal fregatten van tweeëntwintig naar achttien, het uitstellen van de vervanging van de
Zwaardvis-klasse onderzeeboten en de reductie van het Korps Mariniers met tweehonderd
man. Voor de landmacht waren de opties het verminderen het aantal militairen met
drieduizend en het niet vervangen het M113 pantservoertuig. Voor de luchtmacht waren de
opties het verminderen van het aantal F-16’s van 162 naar 144 en het uitstellen van de aanschaf
van middelen voor een Groep Geleide Wapens (GGW) voor de verdediging van Nederlandse
vliegvelden en de Rotterdamse haven. Graaff benadrukte dat dit slechts opties waren om te
kunnen anticiperen op bezuinigingen door het nieuwe kabinet en nog geen besluiten. Ook
liet hij de krijgsmachtdelen vrij met alternatieven te komen.36
De krijgsmachtdelen hadden daar de aansporing van de CDS niet voor nodig. Elk
bevelhebber dacht in de loop van 1989 met een groep vertrouwelingen na over de toekomst
van zijn krijgsmachtdeel. Ze deden dat in de besloten, veilige omgeving van hun eigen zuil
en deelden hun plannen niet met de Defensiestaf. Het valt op dat de aandacht vooral uitging
naar de gevolgen van een lager defensiebudget en de bevelhebbers geen rekening hielden
met een wezenlijke verandering van de veiligheidssituatie.37
De op 1 september 1989 aangetreden Bevelhebber der Zeestrijdkrachten (BDZ) viceadmiraal Van Foreest vond dat de plannen van zijn voorganger onvoldoende ‘realiteitswaarde’
hadden. Kort na zijn aantreden besloot hij daarom met de Admiraliteitsraad bijeen te komen
om proactief na te denken over de toekomst. Hij verklaarde later dat de raad een tweetal
afspraken maakte. Ten eerste koos de marineleiding voor het behoud van de bestaande
harmonische structuur. De Marine moest volgens Van Foreest:
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De tweede afspraak was dat de marineleiding met ‘één tong zou spreken’.39 Verder ging
de marineleiding niet in haar plannen en een visie over de veranderde internationale
veiligheidssituatie bleef achterwege.40
De Bevelhebber der Landstrijdkrachten luitenant-generaal (BLS) Wilmink formeerde in
de zomer van 1989 een ‘denktankje’ om na te denken over de toekomst van de landmacht.
Deze bestond uit de generaals R.R. Reitsma, A.K. van der Vlis en G.J. Folmer.41 Zij bogen zich
over twee vraagstukken. Het eerste was de vraag of de landmacht een grotere bijdrage aan
vredesoperaties moest gaan leveren. Daar was weinig steun voor. De prioriteit moest blijven
liggen bij de algemene verdedigingstaak en het instandhouden van het Legerkorps. Dat
laatste had voor Wilmink absolute prioriteit. Het tweede vraagstuk was de oprichting van de
luchtmobiele brigade. De wensen voor meer luchtmobiliteit en de aanschaf van bewapende
helikopters waren niet nieuw. De landmacht oefende al sinds de jaren tachtig op kleine schaal
met behulp van Amerikaanse of Duitse helikopters de inzet van luchtmobiele troepen. De
aanschaf van transport- en bewapende helikopters stond al in de plannen sinds het einde
van de jaren zestig, maar ze waren steeds verdrongen door andere prioriteiten.42 Door de
verwachte uitdunning van het gevechtsveld als gevolg van de lopende onderhandelingen over
de reducties van de strijdkrachten in Europa was de behoefte het Legerkorps meer mobiliteit
te geven nu wel urgent. Daarbij speelde mee dat met een luchtmobiele brigade de landmacht
de kans kon vergroten de beschikking te krijgen over anti-tankhelikopters, zoals de AH-64
Apache. Een wapensysteem dat de landmacht onmisbaar achtte voor de pantserbestrijding
in de Centrale Sector. De denktank onderkende dat dit in tijden van ontspanning geen
overtuigende argumentatie was. Zij besloot de anti-tankhelikopter daarom voortaan te
presenteren als bewapende of gevechtshelikopter met als functie de ‘bewegelijke vuurkracht’
van een luchtmobiele brigade en passend bij een meer bewegelijk leger.43
39 Ibid.; Interview L. Kroon 8 februari 1996; Interview H.W.G. Buis, 6 juni 2011
40 Zie ook D.C.L. Schoonoord, Pugno pro patria. De Koninklijke marine tijdens de Koude Oorlog, 302
41 Brigadegeneraal Reitsma was op dat moment commandant van de 11de gemechaniseerde brigade, generaal-majoor
Van der Vlis was plaatsvervangend bevelhebber der landstrijdkrachten en brigadegeneraal Folmer was sous-chef
plannen van de landmacht. Brouwershaven noemt ook de directeur materieel generaal-majoor H.A. Couzy, maar hij
was naar eigen zeggen niet uitgenodigd voor de denktank. W.N.A. van Brouwershaven, Turbulentie en strategisch vermogen:
Strategievorming bij het ministerie van Defensie, 146; Interview H.A. Couzy, 22 februari 2011; Interview R. Reitsma 14 februari
2011; Interview A.K. van der Vlis, 23 september 1997; Interview G.J. Folmer, 21 maart 2011; Interview M.J. Wilmink, 9
februari 2015
42 Verwarrend in deze discussie is dat in deze periode de begrippen bewapende helikopter en gevechtshelikopter door
elkaar worden gebruikt, terwijl in de discussie over de Defensienota 1991 en de Prioriteitennota het laatste type wordt
bedoeld. Formeel is er een duidelijk verschil gebaseerd op de tactische inzetmogelijkheden. Elke helikopter kan in
principe worden bewapend. Zo had Duitsland zijn BO-105 helikopters, waarover ook Nederland beschikte, uitgerust met
antitankraketten. Het nadeel van deze was de lichte bepantsering en de beperkte sensoren en bewapening. De inzet
van de bewapende helikopter bleef hierdoor beperkt tot het eigen verdedigde luchtruim. Een gevechtshelikopter, zoals
AH-64 Apache, was van meet af aan ontworpen voor het gevecht en beschikt over een diversiteit aan wapens, zware
bepantsering en geïntegreerde sensoren. Dit stelt de gevechtshelikopter in staat in vijandelijk luchtruim te opereren.
J.M.J. Bosch, “De operationele inzetbaarheid: Marges en knelpunten”, 150; M. Elands, R.J.A. van Gils, en B. Schoenmaker, De
geschiedenis van 1 Divisie ‘7 December’ 1946-1996, 242-243; A.C. Tjepkema, “De onweerstaanbare opkomst van de THG,” Carré,
26, nr. 6 (2003); SIB-MvD, Bestandsopname 1988, d.d. 18 september 1987, Legerraad, 237/LR807.237, 723; SIB-MvD, KLplan 1989-1998, d.d. 17 september 1987, 293/LR807.239, Legerraad, inv nr. 723
43 W.N.A. van Brouwershaven, Turbulentie en strategisch vermogen: Strategievorming bij het ministerie van Defensie, 146; Interview
R. Reitsma 14 februari 2011; Interview A.K. van der Vlis, 23 september 1997; Interview G.J. Folmer, 21 maart 2011; Interview

45 De ideeën van de PvdA over taakspecialisatie waren vaag en volgens politicoloog en PvdA-ideoloog B.A.G.M. Tromp
onvoldoende onderbouwd om serieus te kunnen nemen. B.A.G.M. Tromp, “Commentaar: Verkiezingsprogramma’s en
defensieparagrafen”, 205
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M.J. Wilmink, 9 februari 2015
44 Interview W. Breeschoten, 14 juni 2002; R. de Winter en P.E. van Loo, Luchtmachtbevelhebbers geportretteerd, 1954-2005,
217-218; SIB-MvD, Notitie inzake mogelijke “ingrijpende” maatregelen ter afslanking van de KLU in de jaren negentig,
d.d. 23 oktober 1989, Afdeling materieel plannen, Archief Task Force 2000, 1990, doos nr. 7702; P.E. van Loo, Crossing the
border : De Koninklijke luchtmacht na de val van de Berlijnse Muur, 43; H.W.M. Satter, A.C.L. Adema, en J.G. van den Boogaard,
“Koninklijke luchtmacht en grond-lucht geleide wapens, een lange-termijnvisie”; G.H.A. Schrijver, “Luchttransport. Op
weg naar een gevarieerde, multifunctionele vloot,” 1993, 162 (1993); S.A. Netto, “Na 30 jaar luchtmacht Friendships” in:
Vlucht door de tijd : 75 jaar Nederlandse luchtmacht, A.P. de Jong (red.), (Houten: Unieboek, 1988), 384; Volgens Droste was het
vooral de verdienste van W. Breeschoten. Interview B.A.C. Droste 23 maart 2011; Interview W.C. Louwerse 19 juni 1995;
Interview H.J.W. Manderfeld, 5 december 1995

Breuklijn 1989

De luchtmacht had halverwege de jaren tachtig langetermijnvisies opgesteld voor haar
hoofdwapensystemen en hield daar nu aan vast. De drijvende krachten hierachter waren de
toenmalige kolonel H.W.M. Satter, de luitenant-kolonels W. Breeschoten, B.A.C Droste en
W.C. Louwerse, toen ze werkzaam waren op de afdeling plannen van de luchtmachtstaf. De
plannen richtten zich op het verbeteren van de inzetbaarheid van de luchtmacht voor operaties
in West-Europa en behelsden de Mid-life Update (MLU) van de F-16, de aanschaf van extra Patriot
en Hawk luchtverdedigingssystemen voor de bescherming van de Nederlandse havengebied
en vliegvelden en het vervangen van de relatief kleine Fokker F-27 transportvliegtuigen door
een gemengde vloot van transporthelikopters, middelgrote transportvliegtuigen en zware
transportvliegtuigen. Van groot belang achtten ze dat de zware transportvliegtuigen ook in
staat waren jachtvliegtuigen in de lucht bij te tanken.44
Het voorgaande maakt duidelijk dat de Defensietop geen rekening hield met het einde
van de Koude Oorlog. Het hoogst haalbare leek een vreedzame co-existentie. Het eerder
aangehaalde rapport van de AVV maakt duidelijk dat Defensie zeker geen uitzondering
was. Weinigen beseften dat wat gaande was in Oost-Europa wezenlijk anders was dan
eerdere perioden van ontspanning. Zoals de AVV terecht opmerkte in haar rapport was dat
voor tijdgenoten ook vrijwel niet te doorgronden. Wat daaraan bijdroeg was dat er geen
goed zicht was op wat er nu precies achter het IJzeren Gordijn gebeurde. Er was geen vrije
toegang tot het Oostblok en een onafhankelijke pers bestond daar niet. De ontwikkelingen
gingen bovendien snel. De verkiezingen in Polen waren een paar jaar daarvoor nog volstrekt
ondenkbaar geweest. Hoewel de AVV voorzichtig sprak van ‘sporen van een omwenteling’
pasten de ontwikkelingen nog steeds binnen de kaders van het Koude Oorlog paradigma.
Het Warschaupact bleef ondanks de toenadering nog steeds een formidabele militaire macht
en een existentiële bedreiging voor het Westen. De consensus over het defensiebeleid stond
dan ook niet ter discussie. Weliswaar was een aantal politieke partijen in het licht van de
ontspanning tussen Oost en West bereid te bezuinigen op Defensie. Geen van de partijen
was voornemens de uitgangspunten van het defensiebeleid fundamenteel te veranderen.
De PvdA en D66 legden zelfs de prioriteit bij het versterken van de landstrijdkrachten in
Centraal-Europa.45

4.3 Een ‘complete’ krijgsmacht op een wankele basis

Breuklijn 1989

De Nederlandse krijgsmacht stond er aan het einde van de Koude Oorlog ogenschijnlijk
goed voor. De marine was in omvang ongeveer een derde van de Britse vloot, de landmacht
evenaarde qua numerieke sterkte zelfs de Britse landmacht en de luchtmacht had aanzienlijk
meer jachtvliegtuigen dan de Belgische, Canadese, Deense of Noorse luchtmacht.46
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Figuur 5 Samenstelling van de Nederlandse krijgsmacht aan het einde van de Koude Oorlog47

Op basis van de bovenstaande samenstelling van de krijgsmacht concludeerde Honig dat: ‘If
the Cold War had not ended, the services could have looked forward with confidence to the next decade’.48
Ook Van der Vegt stelde dat de krijgsmacht er in de jaren tachtig beter voor stond dan ooit
tevoren.49 Hoffenaar was in het rapport Verkenningen voorzichtiger. Ook hij constateerde
dat de ‘complete krijgsmacht’ in 1989 nog fier overeind stond, maar dat de ‘achilleshiel’ de
financiering van de krijgsmacht bleef.50
Op papier was de Nederlandse krijgsmacht inderdaad nog nooit zo sterk geweest,
dat was echter, zoals Hoffenaar terecht opmerkte, één kant van de medaille. In praktijk
had de krijgsmacht grote moeite de ‘complete krijgsmacht’ in stand te houden. Terwijl
het defensiebudget in reële termen in de jaren tachtig gelijk bleef, kwam de krijgsmacht
46 Jachtvliegtuigen per land: Nederland 192, België 144, Canada 118, Denemarken 89 en Noorwegen 95. International
Institute for Strategic Studies, The military balance, 1989-1990, (London: The Institute, 1989), 56-79. J.W. Honig, Defense policy
in the North Atlantic alliance: The case of the Netherlands, 218
47 Van de 213 bestelde F-16’s waren door vredesverliezen nog 192 F-16’s beschikbaar. De luchtmacht beschikte ook nog NF-5’s,
maar die stonden op punt uit dienst gesteld te worden en zijn daarom niet vermeld.; Gegevens afkomstig uit: Ministerie
van Defensie en Ministerie van Buitenlandse Zaken, Defensienota 1991, (Den Haag: Sdu Uitgevers, 1991); Ministerie van
Defensie en Ministerie van Buitenlandse Zaken, Prioriteitennota, (Den Haag: Sdu Uitgeverij Plantijnstraat, 1993)
48 J.W. Honig, Defense policy in the North Atlantic alliance: The case of the Netherlands, 219
49 Q.J. van der Vegt, Take-off. De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973, 378
50 J. Hoffenaar, “Hoofdtaken en ambitieniveau”, 210-211

R.J.M. Beeres et al., “Country survey: An economic analysis of military expenditures in the Netherlands, 1990-2009,”
Defence and Peace Economics, 23, nr. 4 (2012)

52 J. Hoffenaar, “Hoofdtaken en ambitieniveau”, 21-22
53 De omvang van het defensiepersoneel varieerde in de jaren tachtig tussen de 130.000 en de 134.000 in plaats van de
afgesproken 125.000. J.W. Honig, Defense policy in the North Atlantic alliance: The case of the Netherlands, 203-205; T.J.G. van den
Hoogen, De besluitvorming over de defensiebegroting: Systeem en verandering- een onderzoek naar structuur, ontwikkeling en poging
tot ingrijpende verandering van de besluitvorming met betrekking tot de Nederlandse defensiebegroting in de jaren 1951-1980, 191-193
54 In het Tankrapport erkende Defensie dat dit te wijten was aan: ‘onvolkomenheden in de beheersing van het
logistieke proces van aanschaffing, onderhoud en bevoorrading, in samenhang met het gecompliceerder worden
van de technologie die zowel op materieel als op personeelsgebied nieuwe, niet gemakkelijk te vervullen eisen stelt’.
Handelingen der Staten-Generaal, 1982-1983, Tweede Kamer, 17 600 hoofdstuk X, nr. 38, 2 juni 1983, (‘Brief van de
minister en van de staatssecretarissen van Defensie’), 1; W. Smit, De Leopard 1 : Gepantserde vuist van de Koninklijke landmacht,
95-99
55 P.B.R. de Geus, Staatsbelang en krijgsmacht: De Nederlandse Defensie tijdens de Koude Oorlog, 198
56 Handelingen der Staten-Generaal, 1985-1986, Tweede Kamer, 19 221, nrs. 1-2. (‘Rapport van de Algemene Rekenkamer
inzake besluitvorming en uitvoering van het Walrusproject’), 88 en 124-125.
57 P.B.R. de Geus, Staatsbelang en krijgsmacht: De Nederlandse Defensie tijdens de Koude Oorlog, 198; D.C.L. Schoonoord, Pugno pro
patria. De Koninklijke marine tijdens de Koude Oorlog, 312-314; J. Hoffenaar, “Hoofdtaken en ambitieniveau”, 211
58 Defensieplan d.d. 24 januari 1983, inv. nr. AR 20/1B/83; Legerraad, d.d. 25 mei 1983, inv. Nr. 542; Bijgesteld KM-plan
1985-1993, 8 november 1984, 1C, Plannen lange termijn, Defensieplan/Krijgsmachtdeelplannen KM, KL, Klu, Inv nr.
AR/295/1C/84b
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voortdurend geld te kort.51 Een van de oorzaken was dat de door minister Vredeling ingezette
herstructurering van de krijgsmacht was mislukt.52 De bedoeling was kwantiteit in te
leveren in ruil voor kwaliteit, maar Defensie slaagde er niet in de omvang van het personeel
te reduceren met de gewenste 15%. Het verlaagde defensiebudget was daar echter wel op
gebaseerd.53 Verder bleek het moderniseren van krijgsmacht veel duurder en complexer dan
verwacht. Zo liep de modernisering van de Leopard 1 tanks volledig uit de hand. Het project
kostte 600 miljoen gulden meer dan begroot en het resultaat was teleurstellend. De tanks
voldeden niet aan de eisen en kenden een lage inzetbaarheid.54 Ook speelde de invoering
van nieuwe begrotingsregels Defensie parten. In de in 1976 ingevoerde compatibiliteitswet
was het niet langer toegestaan ongebruikte fondsen over hevelen naar het volgende
begrotingsjaar. Geld dat departementen aan het einde van het jaar overhielden, ging terug
naar de schatkist. Dit maakte een einde aan de mogelijkheid reserves op te bouwen.55
De voornaamste reden voor de aanhoudende financiële problemen was dat de
krijgsmachtdelen een krijgsmacht voor ogen hadden die ze in niet konden betalen. Volgens
voormalige minister van Defensie (1980-1981) en historicus P.B.R. de Geus (CDA) hielden de
krijgsmachtdelen hardnekkig vast aan de ‘bijna heilig verklaarde’, investeringsquote van
30 procent van het defensiebudget. Een van de weinige manieren toch geld te besparen
was het uitstellen van investeringen. Het nadeel hiervan was dat na verloop van tijd een
financiële ‘boeggolf’ van uitgestelde investeringen ontstond, die de begrotingsruimte in
de jaren daarna steeds kleiner maakte. Bovendien namen de instandhoudingskosten toe als
verouderd materieel langer werd gebruikt dan zijn technische levensduur en verminderde de
operationele inzetbaarheid.56 Een andere manier keuzes te vermijden was bezuinigen op de
exploitatiekosten.57 De krijgsmachtdelen gingen minder rijden, varen, vliegen en oefenen
en teerden in op de voorraden brandstof, reserveonderdelen en munitie.58 Dit ging direct ten
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koste van de geoefendheid en het voortzettingsvermogen. Minister van Defensie J. de Ruiter
erkende in de Defensienota 1984 dat Defensie inteerde op het exploitatiebudget en kondigde
aan dat hij de komende periode voorrang zou geven ‘aan herstel van het in gevaar komende
exploitatiebudget’.59
In praktijk kwam daar weinig van terecht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het Defensieplan 19891998 waarin de Defensiestaf eufemistische stelde dat de opbouw van munitievoorraden door
de krijgsmachtdelen te traag verliep. Nederland voldeed hierdoor in 1989 niet aan de NAVOnormen.60 Ook waren de geoefendheid, de inzetbaarheid en het voorzettingsvermogen
niet op niveau. Eenheden oefenden geregeld zonder munitie. Tanks waren bijvoorbeeld
gedwongen met lichtsignalen aan te geven dat ze schoten en infanteristen deden dat door te
roepen. Fregatten lagen geregeld aan de kade en voldeden niet aan hun oefennormen door
gebrek aan oefenmunitie en brandstof. 61 De toenmalige plaatsvervangend bevelhebber der
landstrijdkrachten Van der Vlis zei later over dit probleem:
‘Een van de meest geliefde objecten om op te bezuinigen, waren de munitievoorraden. Natuurlijk niemand
ziet het, maar we voldeden voor geen meter aan de eis die de NAVO gesteld heeft. Dan kun je natuurlijk
zeggen: prima, laat maar liggen, maar belangrijker is dat als het echt zou zijn geweest, ja, dan had dat
problemen veroorzaakt’.62

Ook uit de rapporten van de IGK in deze periode blijkt dat de krijgsmachtdelen met grote
problemen kampten. Als de ombudsman voor het defensiepersoneel bezochten de IGK en
zijn stafofficieren een groot aantal eenheden van de krijgsmacht, zowel op kazernes als
tijdens oefeningen en operaties. Naast de tekorten aan brandstof, reserveonderdelen en
munitie had elk krijgsmachtdeel ook zijn eigen specifieke problemen. De IGK rapporteerde
dat het marinepersoneel klaagde over de personeelstekorten en de vele reorganisaties. Bij de
landmacht constateerde hij dat naar aanleiding van de grootschalige oefeningen Donderslag
en Free Lion het personeel ernstig was gaan twijfelen of de landmacht wel in staat was te
voldoen aan haar NAVO-taak. Op papier klopte alles, maar tijdens de oefeningen bleek dat
het zeer twijfelachtig was of het mobilisabele deel van het Legerkorps – 70 procent van de
troepen – wel binnen twee tot drie dagen ter plekke en inzetbaar zou zijn. Alleen de VNtaak leek de landmacht naar behoren te kunnen uitvoeren. Dat laatste was een opmerkelijk
observatie, omdat de landmacht na Libanon op voorhand geen eenheden meer voorbereidde
voor VN-taken (zie paragraaf vijf). Bij de luchtmacht zorgden de vele reorganisaties en

59 Ministerie van Defensie en Ministerie van Buitenlandse Zaken, Defensienota 1984, 21 en 84
60 SIB-MvD, Defensieplan 1989-1998 d.d. 16 juni 1988, inv. nr. AR 219/1C/88, deel 5, inv. nr. 181; Graaff gaf de krijgsmachtdelen
in 1989 de opdracht de munitievoorraden aan te vullen, zodat Nederland in 1998 kon voldoen aan minimaal 80% van de
NAVO-eisen. SIB-MvD, Defensie Planningsmemorandum 1991-2005, Deel 1, Defensiestaf, d.d. 13 juli 1989, S89/023/2344
61 J.M.J. Bosch, “De operationele inzetbaarheid: Marges en knelpunten”, 144, D.C.L. Schoonoord, Pugno pro patria. De Koninklijke
marine tijdens de Koude Oorlog, 284 en 296
62 Interview A.K. van der Vlis, 3 juni 1997

In 1984 werd duidelijk dat de marine de kosten van de bouw van vier nieuwe onderzeeboten
van de Walrus-klasse structureel had onderschat. De boten waren begroot voor 350 miljoen
gulden per stuk, maar de werkelijke prijs liep op tot bijna 500 miljoen gulden.68 Na het
tankproject was dit het tweede defensieproject in korte tijd dat in problemen kwam. Daar
kwam nog bij dat de marine lange tijd had verzuimd de politieke leiding op de hoogte stellen
63 SIB-MvD, Verslag van de stafvergadering IGK, NR 89/13/C, d.d. 13 april 1989, Archief IGK, inv. Nr. 3
64 J. Hoffenaar, “Hoofdtaken en ambitieniveau”, 225 en 248-249; zie ook J. Hoffenaar, “Kans of verplichting, Nederlands complete
krijgsmacht in de Koude Oorlog”, zie ook H. Amersfoort, “Expeditionaire krijgsmacht en veldleger, ambities van een klein
land in een grote wereld”, 10; J. Anten, Navalisme nekt onderzeeboot: De invloed van buitenlandse zeestrategieën op de Nederlandse
zeestrategie, voor de defensie van Nederlands-indië, 1912-1942, (Pallas Publications, 2011), 665-671
65 D.C.L. Schoonoord, Pugno pro patria. De Koninklijke marine tijdens de Koude Oorlog, 314
66 Q.J. van der Vegt, Take-off. De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973, 364 en 374
67 J. Hoffenaar en B. Schoenmaker, Met de blik naar het Oosten: De Koninklijke landmacht 1945-1990; Zie ook G.J. Felius, Einde
oefening, infanterist tijdens de Koude Oorlog, 305-306
68 SIB-MvD, Bouwen voor de toekomst, overzichtsrapport KM-2000 project, McKinsey & Company, 1986, inv. Nr. DMA
83/024/4844, Deel 1E, Archief Ministerie van Defensie Materieel doos 83/024
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de personeelstekorten, in het bijzonder bij vliegers en technische specialisten, voor
problemen.63
Het beeld dat de krijgsmacht er eind jaren tachtig goed voorstond verdient dus
nuancering. In operationeel opzicht kan zelfs de vraag worden gesteld of de krijgsmacht
in staat was haar NAVO-taak in geval van oorlog lang vol te houden. De tekorten aan
munitie, reserveonderdelen, brandstof in combinatie met het versoberde oefenprogramma
maakten de operationele marges voor de krijgsmacht buitengewoon smal. De ‘complete
krijgsmacht’ stond op een wankele basis en bleek in praktijk alleen betaalbaar door in te
teren op exploitatiekosten en investeringen. In feite leefde de krijgsmacht boven haar
stand. Dit was geen nieuw probleem. Volgens Hoffenaar was de spanning tussen de ambities
van de krijgsmachtdelen en de beschikbare middelen een constante in het Nederlandse
defensiebeleid in de twintigste eeuw.64 Schoonoord kwam in zijn studie naar het marinebeleid
tijdens de Koude Oorlog tot dezelfde conclusie.65 Van der Vegt schrijft dat de luchtmacht
steeds geneigd was ‘prioriteit te geven aan het uitbrengen van slagkracht in de eerste uren
van een oorlog. Een hoge paraatheid was belangrijker dan het hebben van voldoende
voortzettingsvermogen’.66 Hoffenaar en Schoenmaker zijn in Met de blik naar het Oosten minder
uitgesproken. Wel wijzen ze op de fundamentele zwakheden van het Legerkorps, namelijk
de afhankelijkheid van de grote mobilisabele component, het maldeployment-probleem en de
reactietijd.67 Kortom de krijgsmacht kampte aan het einde van de Koude Oorlog met een
aantal structurele problemen en de ruimte financiële tegenvallers op te vangen was beperkt.
Ook zonder de val van de Muur zouden derhalve ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn
geweest voor het betaalbaar en inzetbaar houden van de krijgsmacht.

van de problemen. Drie van de vier leden van de Admiraliteitsraad, onder wie de bevelhebber
der zeestrijdkrachten vice-admiraal J.H.B. Hulshof moesten als gevolg van de ‘Walrus-affaire’
aftreden.69
Naar aanleiding van de Walrusproject concludeerde de Algemene Rekenkamer dat de
politieke leiding te weinig greep had op de marine:

Breuklijn 1989

‘In de Defensie-organisatie is een breuklijn te zien tussen de marine-organisatie en de centrale organisatie,
met name waar het gaat om het doorgeven van informatie en het communiceren over beleidsbeslissingen
die de politieke verantwoordelijkheid rechtstreeks raken’.70

Hoofdstuk 4. To come in from the Cold

124

Een soortgelijke conclusie was terug te vinden in het Tankrapport van een paar jaar daarvoor.71
Het was duidelijk dat de politieke leiding onvoldoende grip had op de defensieorganisatie.
Er volgde een aantal maatregelen om de situatie te verbeteren. Zo voerde Defensie het
Defensie-Materieelkeuze Proces (DMP) in. De aanschaf van nieuwe materieel zou voortaan
via een vaste procedure verlopen, waarbij Defensie de Tweede Kamer stapsgewijs op hoogte
stelde van de voortgang van een project. Ook nam het DMP de instandhoudingskosten
van nieuwe materieel in beschouwing. De krijgsmachtdelen zelf zetten ook een aantal
herstructureringsprojecten in gang om de bedrijfsvoering en besluitvorming te verbeteren.72
De maatregelen en projecten losten de oorzaken van de problemen met de besturing van
Defensie niet op. Deze hadden vooral te maken met de matrixstructuur. Een van de oorzaken
was de onduidelijke besluitvorming. Een functionaris diende in de matrixstructuurrekening
te houden met zowel zijn of haar hiërarchische chef als met de functionarissen die vanuit hun
functiegebied aanwijzingen konden geven. Zo kon een functionaris van de landmacht die
zich bezighield met personeel opdrachten krijgen van zowel de Directeur Generaal Personeel
(de hiërarchische lijn) voor krijgsmachtbrede onderwerpen, als van de Directeur Personeel
van de Landmacht (de functionele lijn) voor zaken die specifiek de landmacht betroffen.
Er was hierdoor veel overleg nodig en relatief veel mensen waren bij de besluitvorming
betrokken. Defensie beoogde hiermee een meer integrale benadering van het defensiebeleid
te bereiken. In praktijk ontstond echter een stroperige, ondoorzichtige en op consensus
gerichte besluitvorming, waarbij vaak onduidelijk was wie de eindverantwoordelijkheid
had. 73 W.F. van Eekelen (VVD), minister van Defensie van 1986 tot 1988 beklaagde zich er
later over:
69 Ibid.; D.C.L. Schoonoord, Pugno pro patria. De Koninklijke marine tijdens de Koude Oorlog, 279-280
70 Handelingen der Staten-Generaal, 1985-1986, Tweede Kamer, 19 221, nrs. 1-2. (‘Rapport van de Algemene Rekenkamer
inzake besluitvorming en uitvoering van het Walrusproject’), 124-125
71 Handelingen der Staten-Generaal, 1982-1983, Tweede Kamer, 17 600 hoofdstuk X, nr. 38, 2 juni 1983, (‘Brief van de minister
en van de staatssecretarissen van Defensie’)
72 Herstructurering Onderhoud Nationale Sector (HONS) en DOEL’88 bij de landmacht; het project KM-2000 bij de marine;
De luchtmacht reorganiseerde haar staven. SIB-MvD, Rapport Veranderingsoperaties Defensie, d.d. 22 september 1989,
Defensieraad, doos 35D; SIB-MvD Eval.11/FHG/15-5-1989, Archief SG/DG, inv. Nr. 56
73 SIB-MvD, Definitief rapport herstructurering ministerie, Luchtmachtraad inv nr. 1545, 23 oktober 1990; W.N.A. van
Brouwershaven, Turbulentie en strategisch vermogen: Strategievorming bij het ministerie van Defensie, 18; R. de Winter en

‘Al dat gepraat was nog tot daar aan toe, maar erger was dat niemand zich verantwoordelijk voelde voor
een definitief besluit’.74

Intussen wisten de krijgsmachtdelen grip te houden op de planning. De centrale organisatie
was in de matrixstructuur namelijk nog steeds afhankelijk van de krijgsmachtdelen voor
informatie over de toestand van het personeel, de financiën en het materieel. Bovendien
hielden de krijgsmachtdelen informeel de 1:2:1 verdeling in stand door deze te blijven
gebruiken als het uitgangspunt van hun plannen.75 Zolang het kabinet en de Tweede Kamer
niet bereid waren de Nederlandse bijdrage aan de NAVO ingrijpend te herzien was er overigens
ook weinig ruimte hiervan af te wijken (zie hoofdstuk twee).
Een ander probleem met de besturing van Defensie was dat de matrixstructuur de
verstandhouding tussen de centrale organisatie en de krijgsmachtdelen en tussen de
militaire functionarissen en burgerambtenaren ernstig verstoorde.76 De plaatsvervangend
secretaris-generaal H.H. Hulshof rapporteerde hierover in 1989:
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‘De centrale organisatie en de krijgsmachtdelen wantrouwen elkaar over en weer. De krijgsmachtdelen
worden vanuit de centrale organisatie zeer kritisch bejegend, op het kleinerende af’.77
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Volgens Hulshof hadden de krijgsmachtdelen het vertrouwen in het verbeteren van de matrix
opgegeven en streefden ze naar de opheffing ervan.78 De politieke leiding vond dat een stap
te ver en zocht de oplossing in het verbeteren van de tekortkomingen. In 1988 presenteerde
minister Van Eekelen het rapport Projectgroep Verbetering Integrale Planning (PROVIP). De
belangrijkste verandering was de positie van de CDS. Hij kreeg een centrale rol als ‘corporate
planner’ in het eveneens vernieuwde planningsproces, het Integrale Defensieplanningsproces
(IDPP). Samen met de defensiestaf diende hij de plannen van de krijgsmachtdelen samen
te brengen tot een integraal defensieplan. Om de CDS in zijn nieuwe rol ter ondersteunen
werd de Defensiestaf uitgebreid en kreeg ze de beschikking over een Afdeling Toekomstvisie
(ATV). Deze afdeling ging zich buigen over conceptuele en strategische vraagstukken op de
lange termijn.79 Met deze maatregelen zou de politieke leiding beter in staat moeten zijn een
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E.H.J.C.M. Doreleijers, Luchtmachtstructuren in beweging : 80 jaar luchtmachtorganisatie, 94-95
74 W.F. van Eekelen, Sporen trekken door strategische jaren, (Ten Brink, 2000), 199
75 SIB-MvD, Beschouwing rond het Project Versterken Integrale Planning (PROVIP), symposium gehouden op 27 januari
1989 te Breda (KMA), Defensieraad, inv. Nr. D86/350/20925; R.B.J. Bongers en C.G.C.T. Wagemakers, “Defensieplanning in
de steigers, het integraal defensieplanningsproces”, 552; J.G. Siccama, “De toekomst van de Nederlandse defensie”, 39; T.J.G.
van den Hoogen, De besluitvorming over de defensiebegroting: Systeem en verandering- een onderzoek naar structuur, ontwikkeling en
poging tot ingrijpende verandering van de besluitvorming met betrekking tot de Nederlandse defensiebegroting in de jaren 1951-1980, 70
76 SIB-MvD, Bouwen voor de toekomst, overzichtsrapport KM-2000 project, McKinsey & Company, 1986, inv. Nr. DMA
83/024/4844, Deel 1E, Archief Ministerie van Defensie Materieel doos 83/024; SIB-MvD, Aantekeningen behorende bij
verslag stafvergadering IGK NR 89/12/C, d.d. 10 april 1989, Archief IGK, inv. Nr. 3;
77

SIB-MvD, Nota de Man, nader overleg met de chefs van staven, voortgang van het KLU-onderzoek, plv SecretarisGeneraal, d.d. 13 december 1989, Archief SG/DG, inv. Nr. 60

78 Ibid.
79 Interview H.W.M. Satter, 2 augustus 2002; Interview R. de Wijk, 19 april 2011
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integrale afweging te maken tussen de taken, plannen en uitgaven van de krijgsmachtdelen.
Op termijn zou ook de vaste budgetverdeling moeten verdwijnen.80
Een belangrijk verschil tussen het IDPP en het NDPP was dat Defensiestaf niet tien, maar
in het nieuwe Defensie Strategisch Plan (DSP) twintig jaar vooruit ging kijken. Op basis
van het DSP zou de CDS prioriteiten gaan stellen. Elk krijgsmachtdeel kreeg vervolgens van
de CDS in het DMP richtlijnen voor het opstellen van de krijgsmachtdeelplannen voor de
lange en korte termijn. Het Lange Termijn Plan (LTP), keek vijftien jaar vooruit, het Korte
Termijn Plan (KTP) vijf jaar.81 Nieuw in het IDPP was dat de eenheden van de krijgsmacht
waren verdeeld in Basis Planningseenheden (BPE). Een BPE bestond uit een zoveel mogelijk
autonome en organisatorisch herkenbare groep van middelen met dezelfde taak, zoals de
BPE jachtvliegtuigen. Aan elke BPE was een budget gekoppeld.
Het was de bedoeling dat Defensie in 1989 voor het eerst gebruik zou gaan maken van
het IDPP.82 Op een symposium over de nieuwe systematiek op de Koninklijke Militaire
Academie (KMA) bleek dat er op voorhand al kritiek was op het IDPP. Dit betrof in het
bijzonder de verschillen tussen de planningseenheden van de krijgsmachtdelen. Terwijl
de BPE van de marine en luchtmacht waren verdeeld over hun hoofdwapensystemen (de
groep escorteschepen, de groep operationele eenheden mariniers, de onderzeedienst, de
jachtvliegtuigen, het luchttransport en de groep geleide wapens) had de landmacht het Eerste
Legerkorps samengebracht in één groot BPE. Volgens de Plaatsvervangend Chef Defensiestaf
generaal-majoor P. de Weerdt (KLu) was daarvoor gekozen omdat het Eerste Legerkorps
een duidelijk afgebakende taak had en alle hoofdwapensystemen van de landmacht in
organieke verbanden van verbonden wapens in het legerkorps waren ondergebracht en dus
niet afzonderlijk waren te groeperen.83 Vanuit het perspectief van de landmacht was het
een begrijpelijk argument, maar het stellen van prioriteiten tussen de krijgsmachtdelen
bleef daardoor lastig en subjectief. Van der Vlis zag een andere onvolkomenheid in het
planningssysteem. Een planningshorizon van twintig jaar was alleen geschikt voor een
relatief stabiele en voorspelbare veiligheidssituatie, zoals de Koude Oorlog. Hij vroeg zich af
of het IDPP wel in staat was om schoksgewijze veranderingen te verwerken. Hij dacht daarbij
in het bijzonder ‘(…) aan de politieke gebeurtenissen op dit moment in de Sovjet-Unie’.84

80 W.N.A. van Brouwershaven, Turbulentie en strategisch vermogen: Strategievorming bij het ministerie van Defensie18; R.B.J.
Bongers en C.G.C.T. Wagemakers, “Defensieplanning in de steigers, het integraal defensieplanningsproces”, 558; SIBMvD, Beschouwing rond het Project Versterken Integrale Planning (PROVIP), symposium gehouden op 27 januari 1989 te
Breda (KMA), Defensieraad, inv. Nr. D86/350/20925
81 SIB-MvD, Rapport Veranderingsoperaties Defensie, d.d. 22 september 1989, Defensieraad, doos 35D
82 R.B.J. Bongers en C.G.C.T. Wagemakers, “Defensieplanning in de steigers, het integraal defensieplanningsproces”, 554560; R. de Winter en E.H.J.C.M. Doreleijers, Luchtmachtstructuren in beweging : 80 jaar luchtmachtorganisatie, 99
83 SIB-MvD, Beschouwing rond het project versterken integrale planning (PROVIP), symposium gehouden op 27 januari 1989
te Breda (KMA), Defensieraad, inv. Nr. D86/350/20925
84 Ibid.
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86 Het NAVO-verdragsgebied strekte zich uit van het grondgebied van de lidstaten tot het noordelijk deel van de Atlantische
Oceaan. Artikel 6, The North Atlantic Treaty, Washington D.C. - 4 April 1949
87 Handelingen der Staten-Generaal, 1988-1989, Tweede Kamer, 21 300 hoofdstuk X, nr. 2, (‘Rijksbegroting voor het jaar 1990,
Memorie van toelichting’), 21; W.F. van Eekelen, Sporen trekken door strategische jaren, 228-229
88 C. Klep en R.J.A. van Gils, Van Korea tot Kabul, de Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945, 255-256; A.J. van
der Peet, Out-of-area : De Koninklijke marine en multinationale vlootoperaties 1945-2001, 266-280
89 L. Koops, Relus ter Beek : Een handelsreiziger in de politiek (1944-2008): Een biografisch portret, (Assen: Koninklijke Van Gorcum,
2015), 99
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De Nederlandse krijgsmacht ging zich na de Koude Oorlog in korte tijd bijna volledig richten
op de deelname aan crisisbeheersing en vredesoperaties. Dit type militaire operatie was
tijdens de Koude Oorlog altijd ondergeschikt aan de bondgenootschappelijke verdediging.
Om een indruk te krijgen van de impact van deze verandering op het denken binnen de top
van de krijgsmacht onderzoekt deze paragraaf wat in de jaren tachtig de opvattingen waren
over de deelname aan crisisbeheersingsoperaties.
Eerst is het van belang te definiëren wat Defensie tijdens de Koude Oorlog verstond onder
het begrip crisisbeheersingsoperaties. Tijdens de Koude Oorlog onderscheidde de krijgsmacht
drie type crisisbeheersingsoperaties: ‘out-of-area’-operaties, crisisbeheersingsoperaties in
NAVO-verband en internationale vredesoperaties met een mandaat van de Veiligheidsraad
van de Verenigde Naties (VN).85 Het eerste type operatie was de ‘Out-of-area’-operatie. Dit
waren operaties waar NAVO-lidstaten aan deelnamen zonder de betrokkenheid van het
bondgenootschap en buiten het NAVO-verdragsgebied. Formeel bestond daar in het NAVOverdrag geen bezwaar tegen.86 Wel waren de lidstaten overeengekomen in voorkomend
geval elkaar te consulteren. Het onttrekken van eenheden aan de NAVO ten behoeve van
crisisbeheersingsoperaties betekende immers een verzwakking van de NAVO-verdediging.87
Dit was in de jaren tachtig actueel door de bedreiging van de internationale scheepvaartroutes
in de Rode Zee en in Perzische Golf als gevolg van de oorlog tussen Iran en Irak. Verschillende
Europese landen stuurden eenheden om een onbelemmerde doorvaart te garanderen. Ook
Nederland deed mee en stuurde in 1984 twee mijnenjagers en een F-27 Maritime en van 1987
tot 1989 vijf mijnenjagers om de scheepvaartroutes mijnenvrij te houden. De eerste operatie
vond plaats onder Nederlandse vlag op verzoek van Saoedi-Arabië. De tweede operatie vond
plaats onder de vlag van de West-Europese Unie (WEU).88 Overigens pleitte het toenmalige
PvdA-Kamerlid Ter Beek tegen de deelname aan de missie wegens het ontbreken van een
mandaat van de Verenigde Naties.89
Het tweede type operatie waren de crisisbeheersingsoperaties in NAVO-verband. Dit
waren operaties binnen het verdragsgebied, die tot doel hadden een oplaaiend conflict aan
de grens van het NAVO-verdragsgebied zo snel mogelijk te beteugelen. De krijgsmachtdelen
zouden in dat geval gebruik maken van NAVO-middelen, -procedures, -voorzieningen en
-structuren, maar opereerden buiten hun reguliere NAVO-operatiegebieden en verbanden.
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De NAVO verwachtte eind jaren tachtig dat door de ontspanning tussen Oost en West de
dreiging in de ‘Centrale Sector’ zou afnemen, maar dat de kans op conflicten op de flanken
zou toenemen. De behoefte aan snel inzetbare, mobiele en relatief zelfstandige eenheden
groeide daardoor. Voor de val van de Muur waren de Luchtmobiele Brigade en het amfibische
transportschip vooral bestemd voor dit soort operaties.90
Het derde en laatste type operatie waren de internationale vredesoperaties. Dit waren
crisisbeheersingsoperaties met een mandaat van de VN. De volkerenorganisatie kon zelf de
leiding op zich nemen, maar die ook delegeren aan een land of een regionale organisatie. De
belangrijkste typen internationale vredesoperaties waren: waarnemen, vredeshandhaving
of vredesafdwinging.91 Als gevolg van de tegenstellingen tussen Oost en West waren de
mogelijkheden van de Verenigde Naties tijdens de Koude Oorlog beperkt. Om de steun te
krijgen van de permanente leden van de Veiligheidsraad en de lokale strijdende partijen
waren waarnemingsoperaties of vredesbewarende operaties vaak het hoogst haalbare. De
enige uitzondering was de oorlog in Korea toen de Verenigde Naties met een internationale
troepenmacht de Zuid-Koreanen te hulp konden schieten, omdat de Sovjet-Unie in deze
periode de Veiligheidsraad boycotte. De aard van de waarnemings- en vredeshandhavende
operaties betekende dat de militairen op een andere manier moesten opereren dan in de
gevechtsoperaties waarvoor ze waren opgeleid. De militairen waren strikt neutraal en
bevonden zich duidelijk zichtbaar tussen de bevolking en de strijdende partijen. Ze kregen
bovendien te maken met ingewikkelde mandaten en regels om het gebruik van geweld te
minimaliseren en de lokale partijen niet voor het hoofd te stoten.
Voor alle krijgsmachtdelen gold dat de deelname aan crisisbeheersingsoperaties
ondergeschikt was aan de NAVO-taken. Desalniettemin nam de krijgsmacht tijdens de
Koude Oorlog deel aan dertien crisisbeheersingsoperaties. Afgezien van de operatie in
de Perzische Golf waren het allemaal internationale vredesoperaties. Het ministerie van
Buitenlandse Zaken was enthousiast over deze taak, omdat het mogelijkheden zag daarmee
het internationale aanzien en de positie van Nederland te verbeteren. Om invulling te geven
aan deze ambitie had ze in 1963 na het internationale debacle in Nieuw-Guinea troepen
aangeboden aan de Verenigde Naties, die stand-by stonden voor vredesoperaties. Binnen
Defensie hadden vooral de landmacht en de luchtmacht bezwaren tegen het ‘stand-by’
aanbod. Organisatorisch en operationeel waren ze als gevolg van de NAVO-taken het minst
toegerust op snelle inzet overzee. Bovendien ging deze taak ten koste ging van de verdediging
van de nationale en bondgenootschappelijke grondgebied. Ook betwijfelde de grotendeels
uit dienstplichten samengestelde landmacht, of ze wel voldoende vrijwilligers zou kunnen
90 SIB-MvD, Defensie Planningsmemorandum 1991-2005, Deel 1, Defensiestaf, d.d. 13 juli 1989, S89/023/2344; Conceptcontouren lange termijn plan Koninklijke marine, 1991-2005, d.d. 13 oktober 1989, AR 313/1C/89 inv.nr. inv. nr. Doos 1 van
13, 1989, deel 2
91 Overigens komt in het VN-Handvest het begrip peacekeeping niet voor. Dit concept ontstond in de jaren vijftig als een
tussenvorm tussen een vreedzame diplomatieke oplossing van een conflict (hoofdstuk zes van het handvest) en het
gebruik van militaire middelen om een conflict te beëindigen (hoofdstuk zeven van het handvest). Vredeshandhavende
operaties stond daarom ook wel bekend als hoofdstuk ‘chapter six-and-a-half’-operaties. C. Klep en R.J.A. van Gils, Van
Korea tot Kabul, de Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945, 16-21

93 C. Klep en R.J.A. van Gils, Van Korea tot Kabul, de Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945, 66
94 Het initiatief kwam wederom van het ministerie van Buitenlandse Zaken. B. Schoenmaker en H. Roozenbeek, Vredesmacht
in Libanon : De Nederlandse deelname aan UNIFIL 1979-1985, 66-74
95 Zie daarvoor ibid.
96 C. Klep en R.J.A. van Gils, Van Korea tot Kabul, de Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945, 98-99
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Naties” in: In de schaduw van de Muur : Maatschappij en krijgsmacht rond 1960, B. Schoenmaker en J. A. M. M. Janssen (red.),
(Den Haag: Sdu Uitgevers, 1997), 182-188; C. Klep en R.J.A. van Gils, Van Korea tot Kabul, de Nederlandse militaire deelname aan
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vinden. De Tweede Kamer was sinds de Korea-oorlog terughoudend met het uitzenden van
dienstplichtigen, ook al stond de grondwet dat na 1959 toe. De marine zag wel kansen, in het
bijzonder voor het Korps Mariniers, dat na het afscheid van Nieuw-Guinea geen NAVO-taken
had.92
Uiteindelijk bleken de Verenigde Naties alleen op kleine schaal gebruik te maken van het
aanbod. Eind jaren zeventig bereidden de krijgsmachtdelen zich dan ook niet meer serieus
op hun VN-taak voor.93 Het besluit van het kabinet in 1979 deel te nemen aan VN-operatie
United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) kwam dan ook tamelijk onverwacht. De top van
de landmacht was niet enthousiast over de missie, die ze als een hinderlijke, ingewikkelde en
gevaarlijke onderbreking van de NAVO-taak beschouwde. Bovendien vroeg de leiding van de
landmacht zich af of voldoende dienstplichtigen bereid waren vrijwillig naar Libanon te gaan.
De bevelhebber van de landmacht luitenant-generaal C. de Jager verklaarde dat de landmacht
in staat was de missie uit te voeren, maar vond het gezien de gevolgen ‘onverantwoord’.94
Ondanks deze bezwaren ging de ministerraad akkoord. De algemene stemming onder de
ministers was dat Nederland niet zonder goed fatsoen het VN-verzoek kon weigeren.
Het valt buiten het kader van dit boek om de deelname aan de UNIFIL uitvoerig te
beschrijven.95 Deze paragraaf beperkt daarom zich tot een drietal observaties die relevant
zijn voor het debat in de periode 1989-1993 over de deelname van de Nederlandse krijgsmacht
aan crisisbeheersing en vredesoperaties. De eerste observatie is dat de deelname aan UNIFIL
duidelijk maakte dat de landmacht door de afhankelijkheid van dienstplichtigen beperkt was
in haar mogelijkheden deel te nemen aan grotere internationale vredesoperaties. Hoewel
het merendeel van de dienstplichtigen bereid was vrijwillig te gaan moest de landmacht in
een aantal gevallen overgaan tot verplichte uitzending. Volgens de dienstplichtwet was dat
toegestaan, maar in de Tweede Kamer was de consensus dat dienstplichtigen de deelname
aan een missie tot op het laatste moment mochten weigeren. In 1987 nam het parlement
met algemene stemmen de motie van A.B.M. Frinking (CDA) aan. Hij riep het kabinet op
een uitzendbesluit, zeker als dat dienstplichtigen betrof, eerst voor te leggen aan de Tweede
Kamer. Het was een maatregel waar de landmachttop weinig problemen mee had. Eerder
had ze al met succes bij het kabinet aangedrongen op het verlagen van het stand-by aanbod.96
De tweede observatie is dat de landmacht de opgedane ervaring in Libanon niet
goed borgde. Hoewel DUTCHBAT goed presteerde en nuttige operationele ervaring
opdeed, was de UNIFIL-deelname in de ogen van de landmachttop vooral een hinderlijke
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onderbreking geweest van de NAVO-taak. Na afloop van de missie maakte de landmacht
het 44 pantserinfanteriebataljon daar dan ook zo snel mogelijk weer voor gereed zonder de
opgebouwde ervaring structureel vast te leggen. Het gevolg was dat de landmacht, maar ook
de andere krijgsmachtdelen, tijdens de vredesoperaties in de jaren negentig in veel opzichten
het wiel opnieuw moest uitvinden.97
De derde en laatste observatie was dat de krijgsmachtdelen verschillend dachten over
de deelname aan crisisbeheersing en vredesoperaties. Terwijl de landmacht deze taak
vooral beschouwde als een last, lobbyde de marine juist voor deelname. Zo reageerde de
marineleiding positief op het verzoek van Buitenlandse Zaken UNIFIL ter versterken na de
Israëlische inval in Libanon in 1982 en bood zij een marinierseenheid, een bevoorradingsschip
en een fregat aan.98 Hoewel ook voor de marine de NAVO-taken onomstreden waren, bood
de deelname aan crisisbeheersingsoperaties haar de kans haar ambitie te verwezenlijken
wereldwijd te blijven opereren.99 Daarbij merkte de historicus Van der Peet wel op dat ook de
marine minder enthousiast was over kleinschalige vredesoperaties.100 Uiteindelijk kreeg de
marine de kans haar ambitie waar te maken met de twee mijnenbestrijdingsoperaties in het
Midden-Oosten. Beide operaties verliepen zonder grote problemen en bevestigden dat de
marine in staat was out-of-area te opereren. De marineleiding was tevreden en in tegenstelling
tot de landmacht bleef ze pleiten voor de deelname aan crisisbeheersingsoperaties.101 Zo
wist de marineleiding in 1989 de DAB te overtuigen het belang van de deelname van de
marine aan operaties buiten het NAVO-verdragsgebied in het kader van ontspanning en
wapenbeheersing op te nemen in de Memorie van toelichting.102
De houding van de luchtmacht ten aanzien van de deelname aan crisisbeheersing en
vredesoperaties laat zich het beste omschrijven als ambivalent. De luchtmacht vond de
nadruk die marine legde op de deelname crisisbeheersingsoperaties maar overdreven, blijkt
uit de notulen van een vergadering van de Luchtmachtraad:
‘Hoewel in het KLu-plan niet zo nadrukkelijk genoemd als in het KM-plan, draagt de KLu terdege bij aan
crisisbeheersing. (…), maar maakt daar geen ophef over in het plan’.103
97 Handelingen der Staten-Generaal, 1995-1996, Tweede Kamer, 24 605, nr. 1-2, (‘Leren van vredesoperaties, Rapport
Algemene Rekenkamer’), 12; SIB-MvD, Voorlopig plan “structurele onderbrenging Sectie Lessons Learned”, d.d. 24 juni
1997, BLS-beraad, inv. Nr. 137; SIB-MvD, KL-plan 1989-1998, d.d. 17 september 1987, 293/LR807.239, Legerraad, inv nr. 723;
Korea Kabul, 94-99; B. Schoenmaker en H. Roozenbeek, Vredesmacht in Libanon : De Nederlandse deelname aan UNIFIL 19791985, 506-508; M.W.M. Kitzen en F.H. Thönissen, “Strategische vaagheid: Hoe het gebrek aan strategische visie het lerend
vermogen van de Koninklijke landmacht beperkt “ Militaire Spectator, 187, nr. 4 (2018)
98 Het kabinet vond dat Nederland al genoeg aan UNIFIL bijdroeg en zag af van het uitbreiden van de Nederlandse bijdrage.
D.C.L. Schoonoord, Pugno pro patria. De Koninklijke marine tijdens de Koude Oorlog, 351; A.J. van der Peet, Out-of-area : De
Koninklijke marine en multinationale vlootoperaties 1945-2001, 260
99 A.J. van der Peet, “Viceadmiraal Jean Baptist Maas (1914-1972), voorvechter van een Anglo-Dutch navy”, 39; D.C.L.
Schoonoord, Pugno pro patria. De Koninklijke marine tijdens de Koude Oorlog, 245
100 A.J. van der Peet, Out-of-area : De Koninklijke marine en multinationale vlootoperaties 1945-2001, 260
101 Ibid., 280
102 SIB-MvD, Memorie van Toelichting 1990, opgave van onderwerpen, d.d. 10 maart 1989, AR 65/1C/89, inv. nr. Doos 1 van 13,
1989, deel 1; Zie ook Notulen 1339e vergadering van de Admiraliteitsraad d.d. 9 mei 1989, inv. nr. Doos 1 van 13, 1989, deel 1
103 SIB-MvD, Aantekeningen over KMD-plannen, d.d. 29 februari 1989, Luchtmachtraad inv. nr. 1444

105 SIB-MvD, KL-plan 1989-1998, d.d. 17 september 1987, 293/LR807.239, Legerraad, inv nr. 723
106 SIB-MvD, Aantekeningen over KMD-plannen, d.d. 29 februari 1989, Luchtmachtraad inv. nr. 1444
107 SIB-MvD, Concept-KM-plan 1989-1998, legerraad 24/LR.808.024, inv. nr. 740
108 A.J. van der Peet, Out-of-area : De Koninklijke marine en multinationale vlootoperaties 1945-2001
109 PvdA, Kiezen voor kwaliteit, programma PvdA Tweede Kamerverkiezingen, (1989), 38
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Binnen de luchtmacht kreeg de deelname aan crisisbeheersing en vredesoperaties weinig
aandacht. De focus lag vrijwel volledig bij de bijdrage aan de bondgenootschappelijke
verdediging. De luchtmacht had hierdoor naar eigen zeggen zelfs een statisch karakter
gekregen, omdat de meeste eenheden vanaf vaste locaties opereerden. Daar kwam bij dat in
de Koude Oorlog de inzet van de hoofdwapensystemen jachtvliegtuigen en geleidewapens
niet voor de hand lag. De operaties waar de luchtmacht tijdens de Koude Oorlog aan deelnam
waren incidenteel en kleinschalig. Zo stelde het kabinet in 1967 een aantal maanden een
Fokker F-27 Friendship (later een Troopship) ter beschikking aan United Nations Truce Supervision
Organization (UNTSO) in Palestina en in 1984 een F-27 Maritime ter ondersteuning van de
mijnenbestrijdingsoperatie in de Rode Zee.104
Aan de vooravond van de val van de Muur stonden de krijgsmachtdelen dus verschillend
tegenover de deelname aan crisisbeheersing en vredesoperaties. Na UNIFIL leek de
landmacht verlost van grootschalige deelname aan dit soort operaties. Voor internationale
vredesoperaties hoefde ze alleen dertig marechaussees gereed te stellen. Andere eenheden
ter grootte van maximaal een versterkt bataljon konden afhankelijk van de aard van de
vredesoperatie wel worden aangewezen, maar alleen na een voorbereidingstijd van drie tot
zes maanden.105 De luchtmacht stelde voor internationale vredesoperaties één Fokker F-27
en drie Alouette-III helikopters beschikbaar. Voor crisisbeheersingsoperaties – dus binnen
het NAVO-verdragsgebied en in NAVO-verband – stelde de luchtmacht een squadron F-16’s
en geleidewapens beschikbaar. Deze waren wegens hun hoge paraatheid snel inzetbaar in
het geval van een crisis.106 De marine was de grootste voorstander van de deelname aan
crisisbeheersing en vredesoperaties en stelde al haar eenheden daarvoor beschikbaar,
ongeacht het type operatie.107 De verklaring voor dit verschil is dat de organisatie en
middelen daar niet alleen ‘van nature’ voor geschikt waren – in principe gold ook voor de
eenheden van de luchtmacht – maar dat de deelname aan crisisbeheersing en vredesoperaties
beantwoordde aan haar zelfbeeld van een op de wereldzeeën opererende marine. Voor de
marineleiding was dit dermate van belang dat ze hiervoor bleef pleitten en lobbyen, ook
toen het de marine weinig voordeel leek op te leveren.108 Zo was de PvdA, die samen met het
CDA de verkiezingen van 1989 zou winnen en de nieuwe minister van Defensie zou leveren,
faliekant tegen de deelname aan nieuwe ‘out-of-area’-operaties.109 Een standpunt dat de
nieuwe minister van Defensie Ter Beek als kamerlid nog had verdedigd tijdens het debat over
het uitzenden van de mijnenjagers naar de Perzische Golf halverwege de jaren tachtig.

4.6 Conclusie
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De plaatsvervangend bevelhebber der landstrijdkrachten Van der Vlis maakte op 17 januari
1988 voor zichzelf de volgende aantekening:
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‘de ruimte voor nieuwe plannen is gering. Planflexibiliteit is nauwelijks aanwezig. Naast de consequentie
dat een aantal operationele tekortkomingen pas in de tweede helft van de planperiode teniet worden gedaan, zullen ook kleine aanpassingen van het budget in de toekomst grote gevolgen hebben. Gezien het
feit dat de omvang van de sterk toegenomen exploitatiekosten een structureel karakter draagt, zie ik niet
hoe die trend door bezuinigingen, anders dan een substantiële reducering van de operationele capaciteit,
kan worden omgebogen. (…)’.110

Op papier was de Nederlandse krijgsmacht eind jaren tachtig sterker dan ooit, maar zoals de
notitie van de latere CDS duidelijk maakte was de situatie in werkelijkheid een stuk minder
rooskleurig. Er was een chronische discrepantie tussen de ambities en mogelijkheden
van de krijgsmachtdelen. De krijgsmacht leefde boven haar stand. Het gevolg was dat
de krijgsmachtdelen ook voor de val van de Muur voortdurend moesten bezuinigen
en reorganiseren. De IGK wees deze situatie eind jaren tachtig aan als een van de grote
knelpunten binnen de krijgsmacht.111
De politieke en militaire leiding waren zich bewust van deze problemen, maar waren
niet bereid ze structureel op te lossen. In plaats daarvan teerden de krijgsmachtdelen in op
hun oefenmogelijkheden, voorraden munitie, brandstof en reserveonderdelen en stelden
ze investeringen uit. Eind jaren tachtig waren de tekorten zover opgelopen dat het de vraag
was of de Nederlandse krijgsmacht in staat was een oorlog met het Warschaupact lang vol te
houden. Ook bouwden de krijgsmachtdelen met deze modus operandi een boeggolf op van
uitgestelde investeringen, die alleen oplosbaar was met het ter beschikking komen van extra
geld of ingrijpende keuzes. Het beeld dat de krijgsmacht er tot 1989 goed voorstond en dat de
bezuinigingen pas daarna begonnen is dus niet juist. De krijgsmachtdelen zaten gevangen in
het keurslijf van de ‘complete krijgsmacht’ en waren niet bereid een stap terug te doen. Het
grote verschil met de periode na de Koude Oorlog was dat ze deze modus operandi konden
volhouden zolang de kaders waarbinnen de krijgsmachtdelen functioneerden niet wezenlijk
veranderden.
Volgens de analyse van de defensietop, maar ook van anderen die zich vanuit hun
professie bezighielden met de internationale betrekkingen en defensiebeleid, zou dat
voorlopig ook niet gebeuren. Met enige verwondering werden de gebeurtenissen in OostEuropa gadegeslagen. Het hoge tempo en de beperkte informatiepositie maakte het echter
moeilijk de ontwikkelingen te duiden. De verwachting was dat de spanningen tussen
Oost en West de komende jaren zouden verminderen, maar dat de tegenstellingen ook het
110 Interview A.K. van der Vlis, 5 augustus 1997
111 SIB-MvD, Verslag van de stafvergadering IGK, NR 89/13/C, d.d. 13 april 1989, Archief IGK, inv. Nr. 3
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112 M. C. Brands, Verandering en verankering : Perestrojka en Europese veiligheid, 46-47
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komende decennia de internationale veiligheidssituatie zouden blijven domineren. Het
meest positieve scenario was een vreedzame co-existentie tussen Oost en West. Terecht ging
niemand ervan uit dat Gorbatsjov uit was op de ontmanteling van het communistische blok,
laat staan de Sovjet-Unie. De grootste verandering waar Defensie rekening mee hield was een
verlaging van het defensiebudget.
Op zichzelf was het een juiste analyse van de intenties van Gorbatsjov. Met de kennis
van nu kan wel de vraag worden gesteld waarom de krijgsmachtdelen geen rekening hielden
met alternatieve toekomstscenario’s. Daar is in de archieven in ieder geval geen bewijs
voor gevonden. De totale ineenstorting van de communistische regimes in Oost-Europa en
het einde van de Koude Oorlog kwam hierdoor als een volledige verassing. Toch waren er
signalen dat de situatie wezenlijk aan het veranderen was. Het AVV-rapport dat een maand
voor de van de Muur verscheen staat er vol van. Zo was het de vraag of het Warschaupact nog
wel in staat was het omvangrijke militaire apparaat op de been te houden door het failliet
van de Oostblok-economieën. Ook stelde de Adviesraad vast dat Gorbatsjov het proces dat
hij in gang had gezet niet volledig onder controle had. Misschien wel de meest fundamentele
waarneming was dat Gorbatsjov met zijn beleid voor een onoplosbaar probleem stond. De
alleenheerschappij van de communistische partij was zowel onderdeel van de oorzaak als van
de oplossing van het probleem. De AVV waarschuwde voor het risico van het uiteenvallen van
het Oostblok en mogelijk zelfs de Sovjet-Unie, maar ook voor het ingrijpen van conservatieve
krachten. Daarbij moest er rekening mee worden gehouden dat het Warschaupact– in ieder
geval op papier – nog steeds een formidabele militaire tegenstander was.112 Wie de signalen
– nogmaals met het voordeel van de kennis van nu – naast elkaar legt ziet wel degelijk een
aantal trends die duidelijk maken dat de situatie eind jaren tachtig wezenlijk verschilde
van eerdere perioden van ontspanning. Het grote verschil was dat dat de Sovjet-Unie zowel
economisch als politiek praktisch failliet was. Het scenario dat de communistische partij
haar macht relatief vreedzaam zou opgeven en dat daarmee de ideologische angel uit het
conflict zou verdwijnen was voor tijdgenoten echter niet voor te stellen. Zolang de signalen
nog konden worden verklaard binnen het denkkader van de Koude Oorlog paradigma bleef
dat het startpunt voor het denken over de internationale veiligheidssituatie en het daarvan
afgeleide defensiebeleid.
De krijgsmachtdelen bleven zich ondertussen richten zich op het uitvoeren van hun
NAVO-taken. Andere taken zoals crisisbeheersing en vredesoperaties bleven daaraan
ondergeschikt. Alleen de marine was daar, vooral uit institutionele overwegingen,
enthousiast over en pleitte voor een actievere rol. Het enige waar de defensietop echt op
anticipeerde was een daling van het defensiebudget. De plannen die ze daarvoor achter hand
hield waren weinig vernieuwend en gebaseerd op het vertrouwde recept van kaasschaven
en uitstel van nieuwe investeringen. Het defensiebeleid in de jaren tachtig had in het teken
gestaan van continuïteit en vernieuwing en wat de krijgsmachtdelen betreft zou dat ook in
de jaren negentig zo blijven.

Hoofdstuk 5

5. Defensienota 1991
De militaire planner had zich altijd beziggehouden met hoe kan ik met het beschikbare geld de maximale zware
uitrusting krijgen, goed georganiseerd om een verassingsaanval tegen te houden. Als het dan eigenlijk uit abrupt elkaar
valt dan is het nog best een flinke cultuurschok. Er waren grote optimisten van buiten de krijgsmacht, dat Defensie weg kan.
Maar wat je weggooit krijg je nooit meer terug.
Chef Defensiestaf, generaal P.J. Graaff, 15 januari 19961
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Onze Defensie-inspanning heeft altijd gehangen aan de draad van de dreiging.
Een draad die naar het zich thans laat aanzien erg dun en gerafeld is geworden.
Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal W.C. Louwerse, 19 januari 19902
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Bevelhebber der Landstrijdkrachten, luitenant-generaal M.J. Wilmink, 27 april 19903

Op 8 november 1989 trad de nieuwe minister van Defensie A.L. ter Beek aan. Onwetend van wat
een dag later in Berlijn zou gebeuren, kondigde hij meteen aan een nieuwe defensienota uit
te willen brengen. Hij vatte zijn initiatief later samen als ‘de gezonde ambitie van een nieuwe
minister’.4 Door de val van de Muur een dag later en de daaropvolgende gebeurtenissen
in Oost-Europa kwam de nota echter in een heel ander daglicht te staan.5 Van de door de
defensietop gewenste continuïteit en vernieuwing zou weinig terecht komen.
De Defensienota 1991 was het eerste antwoord van het ministerie van Defensie op de
ingrijpende veranderingen van de internationale veiligheidssituatie na de val van de Muur.
1

Interview P.J. Graaff, 15 januari 1996

2

SIB-MvD, Toespraak BDL tijdens CDT’n vergadering d.d. 19 januari 1990, Luchtmachtraad, inv. nr. 1514

3

SIB-MvD, Contouren Lange Termijn Plan 1991-2006, De voorzitter van de Legerraad Luitenant-generaal M.J. Wilmink, d.d.
27 april 1990, Admiraliteitsraad, inv. nr. AR/160/1C4/90

4

Interview A.L. ter Beek, 8 mei 1995

5

SIB-MvD, Defensienota 1990, d.d. 22 november 1989, D89/575, DAB, Archief Kabinet van de minister, inv. Nr. 21
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De noodzakelijke herstructurering dient langs evolutionaire weg plaats te vinden.
Daarbij zijn twee overwegingen van overheersend belang:
Ten eerste dient de KL tijdens de herstructurering steeds over de operationele capaciteiten te blijven beschikken die
nodig zijn om effectief te kunnen optreden in ieder verwachtbaar scenario óók wanneer onverhoopt de gunstige politieke perspectieven een minder voorspoedige ontwikkelingen vertonen.
Ten tweede dient de herstructurering op een kosteneffectieve wijze plaats te vinden.
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De wijze waarop de nota tot stand kwam, is het onderwerp van dit hoofdstuk. De drie centrale
onderzoeksvragen staan daarbij centraal. In hoeverre waren de politieke en militaire leiding
in staat de aard en omvang van de situatie te overzien, alternatieven te onderkennen en een
nieuwe koers uit te zetten? In welke mate hielden de politieke en de militaire leiding vast
aan de vertrouwde en bestaande denkkaders en hoe verschilden de krijgsmachtdelen daarin
van elkaar? Wat was de invloed van de militaire leiding was op de totstandkoming van de
Defensienota 1991? Waren er verschillen in invloed tussen de krijgsmachtdelen?
Om deze vragen te beantwoorden richt dit hoofdstuk zich op het handelen van de militaire
en politieke top van het ministerie van Defensie. Het hoofdstuk volgt de besluitvorming
chronologisch vanaf het aantreden van Ter Beek tot de presentatie van de Defensienota 1991
en bestaat vanwege de lengte uit twee delen. De eerste helft van het hoofdstuk beschrijft
de eerste reactie van de defensietop op de ontwikkelingen in Oost-Europa en de zoektocht
naar de betekenis daarvan voor de krijgsmacht. De tweede helft van dit hoofdstuk, vanaf
paragraaf dertien, staat in het teken van de besluitvorming over de nota. Een afzonderlijke
paragraaf is gewijd aan de Golfoorlog, de eerste grote crisisbeheersingsoperatie waar de
Nederlandse krijgsmacht na de val van de Muur aan deelnam. Het hoofdstuk eindigt met
een beschouwing over het handelen van de politieke en militaire leiding in deze turbulente
periode aan de hand van de drie centrale vragen. Het eindresultaat van de onderhandelingen,
de aantallen, de omvang en structuren van de krijgsmacht komen in het volgende hoofdstuk
aan bod.

5.1 Een nieuwe minister van Defensie
Het CDA en de PvdA waren de grote winnaars van de Tweede Kamerverkiezingen van
6 september 1989. Ze vormden samen het derde kabinet Lubbers. Voor wat betreft de
standpunten over de krijgsmacht stonden de partijen lijnrecht tegenover elkaar. De PvdA
wilde bezuinigen op Defensie, het CDA wilde de defensiebegroting juist laten groeien. PvdAleider W. Kok en CDA-leider R.F.M. Lubbers sloten een compromis. In het regeerakkoord
spraken ze af dat de groei van de defensiebegroting in de jaren 1990 en 1991 zou halveren tot
0,6 procent en dat in de jaren daarna de begroting in reële termen gelijk zou blijven.6 Concreet
betekende deze afspraak dat Defensie aan het einde van de regeerperiode structureel één
miljard gulden minder te besteden had. Het regeerakkoord ging verder niet inhoudelijk in
op het defensiebeleid.7
Bezuinigen op defensie, maar verder geen structurele wijzigingen, dat waren de twee
uitgangspunten waarmee Kok op 31 oktober Ter Beek benaderde voor de functie van minister
van Defensie. Lubbers koos partijgenoot B.J.M. baron van Voorst tot Voorst als staatssecretaris
van Defensie. Op 4 november verdeelden de nieuwe bewindslieden de taken. Ter Beek nam
6

Handelingen der Staten-Generaal, 1989-1990, Tweede Kamer, 21 132, nr.8, (‘Regeerakkoord 1989’), 51

7

Interview A.L. ter Beek, 3 april 1995

het veiligheids- en het personeelsbeleid onder zijn hoede. Dat laatste was ongebruikelijk,
maar de minister vond dat:
‘Als er straks ook allerlei verschillende boodschappen verteld moeten worden aan het defensiepersoneel
dan doe ik het liever zelf, dan ben ik daar liever zelf verantwoordelijk voor’.8

8

Ibid.

9

A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 19

10

Overigens was Ter Beek ook een van de kandidaten voor minister van Buitenlandse Zaken en had dat departement
eigenlijk zijn voorkeur. L. Koops, Relus ter Beek : Een handelsreiziger in de politiek (1944-2008): Een biografisch portret, 89-90

11

B.G.J. de Graaff, “Defensie in een veranderende wereld” in: Srebrenica, een ‘veilig’ gebied: Reconstructie, achtergronden,
gevolgen en analyses van de val van een safe area., J.C.H Blom (red.), (Amsterdam: Boom, 2002), 19; J.P. Rehwinkel en J.
Nekkers, Regerenderwijs: De PvdA in het kabinet-Lubbers/Kok, 99-100; Interview A.L. ter Beek, 3 april 1995

12 M. Patijn, 19 september 2014
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‘Gelukkig’ kregen de bewindslieden via de pers ongevraagd advies. Bolkestein adviseerde zijn opvolger behoedzaam te zijn: ‘Ik acht het uiterst onwaarschijnlijk dat de Sovjet-Unie de nationale ambities, die zij altijd
heeft gehad vaarwel zegt’.
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Van Voorst tot Voorst zou zich bezighouden met het materieelbeleid, de interne
bedrijfsvoering en de geestelijke verzorging.
Het ministerie van Defensie kreeg twee bewindslieden die weinig kennis van de
defensieorganisatie hadden. Alleen Van Voorst tot Voorst had zijn dienstplicht vervuld, al
was dat maar voor zeven weken.9 Beiden hadden zich in hun politieke carrière voornamelijk
beziggehouden met buitenlandse politiek, Ter Beek als kamerlid en Van Voorst tot Voorst
als staatssecretaris.10 Ter Beek verklaarde later dat hij het als een voordeel beschouwden
dat ze krijgsmacht niet goed kenden, omdat ze hierdoor met een onbevangen blik naar de
problemen van het departement keken. Het nadeel was echter dat ze de krijgsmacht, het
ministerie en de mensen eerst moesten leren kennen. Een vervelende bijkomstigheid
daarbij was dat de bewindslieden maar beperkt konden terugvallen op de twee belangrijkste
ambtenaren op het ministerie. De hoogste militair, de CDS generaal P.J. Graaff, was geveld
door een hernia en de hoogste ambtenaar op het ministerie, de Secretaris-Generaal (SG) M.
Patijn, was net aangetreden. Demissionair minister Bolkestein had hem namelijk tien dagen
voor zijn vertrek aangesteld. Het was een opmerkelijke benoeming geweest. Niet alleen
had hij over zijn graf geregeerd, hij had de keuze voor Patijn ook gemaakt zonder overleg
met de top van het ministerie.11 Daar kwam bij dat ook Patijn weinig kennis had van de
defensieorganisatie. Hij was afkomstig van het ministerie van Economische Zaken waar hij
directeur-generaal buitenlandse economische betrekkingen was geweest na een carrière bij
het ministerie van Buitenlandse Zaken.12

Hij gaf als bezuinigingsadvies de kaasschaaf te hanteren en een aantal fregatten en F-16’s van
de hand te doen.13 De voormalige minister van Defensie Vredeling (PvdA) waarschuwde de
nieuwe minister:
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‘Militairen zullen je nooit uit eigen beweging wijzer maken dan je bent. Vooral de marine niet. (…) Beslissend
is of Ter Beek de hardheid kan opbrengen te beslissen. Desnoods tegen de adviezen in’.14
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Kok had de defensiespecialist van de PvdA-fractie en voormalig minister van Defensie B.
Stemerdink gepasseerd door Ter Beek te vragen voor de ministerspost. Stemerdink leek daar
enigszins gefrustreerd over, want in een interview verklaarde hij geen hoog pet op te hebben
van Ter Beek, die hij nog nooit op een sprankelende gedachte over defensie had kunnen
betrappen.15
Stemerdink had daarin gelijk, Ter Beek had geen ideeën over de toekomst van defensie.
Daar stond tegenover dat de nieuwe minister ook niet kon terugvallen op de ideeën die
binnen zijn partij over Defensie leefden.16 De mede door Stemerdink geschreven PvdA-nota
Doelmatig defensiebeleid, legde nog de nadruk op de versterking van het Legerkorps. Dat was in
elk geval een door de veranderde veiligheidssituatie achterhaald plan.17 Ook binnen Defensie
waren zoals in het vorige hoofdstuk is geschetst weinig vernieuwende ideeën. De minister
kreeg bij zijn aantreden de door de DAB opgestelde Informatiebundel Nieuwe Bewindslieden, maar
deze beschreef vooral de stand van zaken.18 Voor Ter Beek één ding volstrekt helder: de wereld
was aan het veranderen en de krijgsmacht kon niet achterblijven. Hij zag het als zijn taak de
krijgsmacht daarop voor te bereiden. Op 9 november maakte de minister in de Defensiekrant
zijn standpunt duidelijk aan het defensiepersoneel:
‘Het is nu niet de tijd voor traditionele benaderingen. We moeten de tekenen des tijds goed verstaan en
mentaal de ontwikkeling doormaken naar een nieuwe tijd met nieuwe mogelijkheden.19

5.2 De aankondiging van een nieuwe defensienota
Op 8 november maakte Ter Beek kennis met de leiding van zijn ministerie. In zijn eerste
vergadering als voorzitter van de Defensieraad kondigde hij de komst van een nieuwe
13

R. Meines, “Bolkestein geeft opvolger Ter Beek bezuinigingsadvies”, NRC Handelsblad, 10 november 1989

14 T. Klein, “Militairen zullen je nooit wijzer maken dan je bent”, De Volkskrant, 11 november 1989
15 F. van Deijl en T. Meeus, “De verbeelding voorbij”, HP De Tijd, 10 november 1989; B. Stemerdink, Tussen dromen, daden en
twijfels : Dagboekaantekeningen over de sociaal-democratie in Nederland en daarbuiten 1986-1993, (Amsterdam: Van Gennep,
1993), 170
16 Interview A.L. ter Beek, 12 april 2002
17 Interview A.L. ter Beek, 8 mei 1995
18 A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 13-14; SIB-MvD, informatiebundels nieuwe bewindslieden 1989 en
1994, Archief Directie Algemene Beleidzaken, 1971-2000, doos nr. 40, map 272
19 “Interview met minister van Defensie Ter Beek”, Defensiekrant, 9 november 1989; Interview A.L. ter Beek, 8 mei 1995

20 A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 20; J.P. Rehwinkel en J. Nekkers, Regerenderwijs: De PvdA in het kabinetLubbers/Kok, 101
21 Interview P.J. Graaff, 15 januari 1996
22 Interview A.L. ter Beek, 3 april 1995
23 Interview A.L. ter Beek, 8 mei 1995; Interview A.L. ter Beek 13 november 1995
24 J.P. Rehwinkel en J. Nekkers, Regerenderwijs: De PvdA in het kabinet-Lubbers/Kok, 99; Interview A.L. ter Beek, 8 mei 1995
25 SIB-MvD, Brief Ter Beek aan Lubbers, d.d. 9 november 1989, inv. Nr. D89/401/28826, Archief Staatssecretaris van Defensie,
inv. Nr. 4
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‘De kern van deze Defensienota wordt gevormd door een nieuw meerjarenplan voor de samenstelling en
de opbouw van de krijgsmacht. (…) Hierin zullen de afspraken uit het regeerakkoord met betrekking tot de
defensiebegroting en de gevolgen van een eerste CSE-overeenkomst zijn verwerkt. Gezien het voorgaande
verwacht ik dat de Defensienota eind 1990-begin 1991 aan de Kamer kan worden gezonden’. 25
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defensienota aan. Volgens Ter Beek reageerden de militaire top gelaten en met enige
tegenzin.20 Graaff verklaarde later dat hij de behoedzame reactie van de militaire top op de
internationale ontwikkelingen als juist beschouwde. Hij vond dat de militairen de plicht
hebben behoudend te zijn. De ontwikkelingen vond hij positief, maar het was nog onduidelijk
hoe deze zich zouden ontwikkelen. Bovendien was de kans groot dat de krijgsmacht de
middelen en de expertise waar ze afscheid van nam, nooit meer terug zou krijgen. Ook voor
de CDS stond echter vast dat de nieuwe defensienota in een geheel ander daglicht stond. Het
ging niet langer om het bijschaven van bestaand beleid zoals in de decennia daarvoor, maar
om een heroriëntatie van het Defensiebeleid.21
Waarom doorbrak Ter Beek meteen op zijn eerste werkdag als minister de continuïteit
van de voorgaande jaren? Hij had immers geen concrete ideeën over de krijgsmacht en de
Muur was nog niet gevallen. Ter Beek gaf later toe dat hij een ‘sprong in het duister’ had
gemaakt, maar hij vond dat die stap genomen moest worden.22 Hij had daarvoor drie
redenen. Allereerst was hij op zoek naar een nieuwe richting voor de krijgsmacht. Hij vond
dat gezien de ontspanning tussen Oost en West het bestaande defensiebeleid zijn waarde
had verloren. In de tweede plaats moest de krijgsmacht een miljard gulden bezuinigen. De
militaire leiding hield hij voor dat de krijgsmacht maar beter zelf het initiatief kon nemen
voordat anderen dat zouden doen. Bovendien kon een structurele vernieuwing van het
defensiebeleid een dam opwerpen tegen rigoureuzere bezuinigingen waar in ieder geval een
deel van zijn eigen partij groot voorstander van was. De laatste reden was volgens Ter Beek
de gezonde ambitie van een nieuwe minister zijn stempel te drukken op de organisatie.23
Vredeling was voor hem nadrukkelijk een voorbeeld.24
Op 9 november formaliseerde de minister zijn besluit door een brief aan ministerpresident Lubbers te sturen waarin hij de komst van een nieuwe defensienota aankondigde:

Breuklijn 1989

5.3 De val van de Muur
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Op de dag dat Ter Beek de brief aan Lubbers verstuurde, gaf G. Schabowski, de secretaris van
het politbureau van de Oost-Duitse communistische partij, een persconferentie om toe te
lichten waarom E.E.P Honecker was afgetreden als leider van Oost-Duitsland.26 Tot éénieders
verbazing deelde hij ook mee dat iedere Oost-Duitser vrij mocht reizen. Op de vraag van een
journalist wanneer dit besluit zou ingaan, antwoordde hij, met enige aarzeling: ‘Das tritt nach
meiner Kenntnis… ist das sofort, unverzüglich’.27 Na de persconferentie verschenen al snel de eerste
Oost-Duitsers bij de grensovergangen in Oost-Berlijn en eisten dat de grenzen opengingen.
De grenswachten hadden geen instructies gekregen van hun leidinggevenden en twijfelden
wat te doen. Ondertussen verzamelden zich steeds meer mensen bij de grensposten. Een
chaos dreigde waarna de grenswachten besloten de slagbomen te openen.28 Duizenden
Oost-Duitsers stroomden West-Berlijn in. De Berlijnse Muur, het symbool van de scheiding
tussen Oost en West was onverwacht, onbedoeld en zonder bloedvergieten geopend.
Op 3 december, nog geen maand na de opening van het IJzeren Gordijn, kwamen
Gorbatsjov en de nieuwe Amerikaanse president G.H.W. Bush op Malta bijeen om de
ontwikkelingen in Oost-Europa te bespreken. Na afloop van de top verklaarden beide
regeringsleiders dat de Koude Oorlog voorbij was. Ondertussen probeerden de meeste
communistische regimes tevergeefs met haastige hervormingen het tij te keren. De OostDuitse regering besloot de Muur af te breken, hief de gehate staatsveiligheidsdienst STASI
op en voerde een meerpartijenstelsel in. Eind november kondigden ook de regeringen van
Hongarije, Tsjecho-Slowakije en Bulgarije het einde aan van de alleenheerschappij van de
communistische partij. In Roemenië verjoeg de bevolking de president N. Ceaușescu uit
zijn paleis. Polen, waar de communisten als eerste afstand hadden gedaan van hun macht,
werd in december 1989 een democratische republiek. In Oost-Europa was het point of no return
gepasseerd.29
Een cruciaal vraagstuk voor de veiligheid van Europa was de toekomst van Duitsland.
Reeds op 28 november 1989, twee weken na de val van de Muur, nam de West-Duitse
bondskansellier H.J.M. Kohl het initiatief en presenteerde een tienpuntenplan voor de
hereniging van Duitsland. Hij verwachtte dat het herenigingsproces vijf tot tien jaar in beslag
zou nemen. De meeste West-Europese leiders reageerden terughoudend en in enkele gevallen

26 Honecker had grote moeite met het beleid van Gorbatsjov en het groeiende verzet van de Oost-Duitse bevolking tegen het
communistische regime. De Communistische partij achtte hem niet in staat de problemen op te lossen en zette hem af.
27 West German News Program, “”Gunter Schabowski press conference” making the history of 1989,” no. Item #704 (1989),
http://chnm.gmu.edu/1989/items/show/704 Geraadpleegd op 27 mei 2012
28 C. Schnibben, “The guard who opened the Berlin wall”, geraadpleegd op 18 april 2018, www.spiegel.de/international/
germany/the-guard-who-opened-the-berlin-wall-i-gave-my-people-the-order-raise-the-barrier-a-660128.html
29 G.P. Mok, “Wodka Cola op de golven”, Elsevier, 9 december 1989; Zie ook R. Service, The end of the Cold War, 1985-1991, 414415; J. Lévesque, “The East European revolutions of 1989” in: The Cambridge history of the Cold War, Volume III, Endings, Melvyn
P. Leffler en Odd Arne Westad (red.), (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2010)

31 C. Volkery, “ The Iron Lady’s views on German reunification ‘the Germans are back!’ “, Spiegel Online, geraadpleegd op 18
april 2018, http://www.spiegel.de/international/europe/the-iron-lady-s-views-on-german-reunification-the-germansare-back-a-648364.html
32 D. Hellema, Nederland in de wereld : Buitenlandse politiek van Nederland, 352
33 K. Wiegrefe, “Germany’s unlikely diplomatic triumph an inside look at the reunification negotiations”, geraadpleegd op 6
november 2016, http://www.spiegel.de/international/germany/germany-s-unlikely-diplomatic-triumph-an-inside-lookat-the-reunification-negotiations-a-719848.html
34 D. Hellema, Nederland in de wereld : Buitenlandse politiek van Nederland, 352-353
35 R. Service, The end of the Cold War, 1985-1991, 448-449
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zelfs afwijzend.30 Thatcher waarschuwde: ‘we beat the Germans twice, and now they’re back’.31 Ook
Lubbers vond dat gevaren waren verbonden aan de hereniging van Duitsland en dat praten
over ‘één Duits volk’ onverstandig was.32 In december namen de kansen voor het plan van
Kohl toe, toen de Amerikaanse regering duidelijk maakte zij het plan steunde, mits Duitsland
lid bleef van de NAVO. Gorbatsjov aarzelde. Enerzijds wilde hij de goede betrekkingen met
het Westen niet op het spel zetten, anderzijds was Oost-Duitsland nog steeds lid van het
Warschaupact en waren daar nog veel Russische troepen gestationeerd. Een alternatief was
een neutraal Duitsland. Dit was voor de NAVO-lidstaten echter onbespreekbaar, omdat ze
vreesden dat dit het einde zou betekenen van de Amerikaanse aanwezigheid in Europa en
uiteindelijke van de NAVO.33 Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken voorzag
bovendien het risico dat een neutraal Duitsland een destabiliserend effect zou hebben op
de veiligheid in Europa. Als grootste macht in Europa zou Duitsland zich betrekkelijk vrij
kunnen opstellen en opportunistisch gebruik maken van allerlei samenwerkingsverbanden
en gelegenheidscombinaties.34
Na lang aarzelen ging Gorbatsjov in de zomer van 1990 akkoord met de hereniging van
Duitsland. Veel keus had hij niet. De Sovjeteconomie stond er inmiddels zo slecht voor dat
ze binnen een half jaar bankroet dreigde te gaan. Op 14 juli 1990 wist Kohl Gorbatsjov te
overtuigen dat gezien de onzekere toekomst van Oost-Europa een herenigd Duitsland dat
lid was van de NAVO de beste manier vormde om de stabiliteit in Europa te garanderen.
Kohl was bovendien bereid het terugtrekken van de Sovjettroepen te financieren. De SovjetUnie kreeg daar vier jaar de tijd voor. Verder spraken ze af dat de omvang het Duitse leger
beperkt zou blijven tot 370.000 militairen, geen nucleaire, chemische en bacteriologische
wapens mocht bezitten en dat Duitsland zijn bestaande grenzen accepteerde. Ook stelde
Kohl 5 miljard Deutschmark aan nieuwe kredieten beschikbaar. De minister van Buitenlandse
Zaken van de Sovjet-Unie en vertrouweling van Gorbatsjov E.A. Shevernadze verklaarde
later dat de Sovjet-Unie door alle economische problemen weinig keuze had de hereniging
te accepteren. Afgezien daarvan waren de Sovjettroepen in Oost-Duitsland niet langer bij
machte zich te verzetten tegen een herenging. Door de desintegratie van het Warschaupact
waren ze volkomen geïsoleerd.35 Ook de andere bezettingsmachten, Verenigde Staten,
Groot-Brittannië en Frankrijk, gingen akkoord met de afspraken die Kohl en Gorbatsjov
hadden gemaakt. Op 12 september 1990 ondertekenden beide Duitslanden en de vier

bezettingsmachten, het ‘Treaty on the final settlement with respect to Germany’, waarmee ze de
hereniging formeel bekrachtigden. Op 3 oktober 1990, minder dan een jaar na de val van de
Muur was Duitsland weer één land.36

Breuklijn 1989

5.4 De reacties van de defensietop op ‘die Wende’37

Hoofdstuk 5. Defensienota 1991

142

Ter Beek verklaarde later dat hij bij zijn aantreden overtuigd was dat het allemaal niet zomaar
bij het oude kon blijven en dat het bestaande defensiebeleid was achterhaald. Maar dat het
allemaal zo snel zou gaan had ook hij niet voorzien.38 Volgens Patijn was in de aanloop naar
de val van de Muur wel duidelijk dat ‘het oude systeem op kraken stond’. De daadwerkelijke
val van de Muur beschouwde hij achteraf als de meest onbegrijpelijke en tegelijkertijd
meest verheugende gebeurtenis in zijn carrière.39 Graaff vond de val van de Muur een
behoorlijke schok.40 De sous-chef operatiën en militair-strategische aangelegenheden van
de Defensiestaf brigade-generaal der mariniers H.G.B. van den Breemen stelde dat iedereen
wel zag dat het daar rommelde, maar wat echt gaande was en met welke snelheid verraste
iedereen.41 De sous-chef plannen van de landmacht brigade-generaal Folmer zag ‘heel vaag
iets aankomen, maar dat het zo snel zou gaan, dat had niemand verwacht’.42
Binnen de militaire top bestond weinig twijfel dat de val van de Muur ingrijpende gevolgen
zou gaan hebben voor de krijgsmacht. Van der Vlis, verwachtte na de val van de Muur dat
de twee Duitslanden zich snel zouden herenigen en dat alle oorlogsplannen het archief in
konden.43 De bevelhebber van de marine, vice-admiraal Van Foreest en de bevelhebber van de
landmacht luitenant-generaal Wilmink verklaarden later dat ze ervan overtuigd waren dat er
geen weg meer terug was.44 De bevelhebber van de luchtmacht luitenant-generaal Louwerse
verklaarde medio januari 1990 dat de dreiging uit het Oosten in feite was verdwenen en dat
de luchtmacht zich moest gaan richten op andere taken, welke dat dan ook gingen worden.45
De sous-chef plannen van de luchtmacht commodore Breeschoten concludeerde dat door de
val van de Muur het front twaalfhonderd kilometer naar het Oosten was verplaatst. De kans
op een conflict met de Sovjet-Unie was daardoor in zijn ogen ‘ontzettend klein’ geworden.46
36 K. Wiegrefe, “An inside look at the reunification negotiations” ; ibid.; R. Havenaar, Van Koude Oorlog naar nieuwe chaos
(1939-1993), (Amsterdam: Van Oorschot, 1993), 352-353
37 De Duitse benaming van de omwenteling van de communistische regimes naar een parlementaire democratieën in OostEuropa in de periode 1989-1990.
38 Interview A.L. ter Beek, 8 mei 1995
39 Interview M. Patijn, 19 september 2014
40 Interview P.J. Graaff, 15 januari 1996; Interview H.A. Couzy, 22 februari 2011
41 Interview H.G.B. van den Breemen, 29 maart 2011
42 Interview G.J. Folmer, 21 maart 2011
43 Interview A.K. van der Vlis, 23 september 1997
44 Interview jonkheer H. van Foreest, 15 april 2002; Interview M.J. Wilmink, 9 februari 2015
45 SIB-MvD, Toespraak BDL tijdens CDT’n vergadering d.d. 19 januari 1990, Luchtmachtraad, inv. nr. 1514
46 Interview W. Breeschoten, 14 juni 2002

5.5 De DAB trekt het initiatief naar zich toe

Hij besefte dat dit mogelijk tot bezwaren zou kunnen leiden van de militaire top. De minister
zou in dat geval kunnen overwegen een vertegenwoordiger van de Defensiestaf te benoemen
47 Ibid.
48 Ibid.
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‘Eén persoon moet worden belast met het organiseren, coördineren en redigeren van de defensienota. Dat
is ook in 1983-1984 gebeurd en heeft een goed resultaat opgeleverd. Gelet op de centrale rol die DAB traditioneel speelt bij het tot stand komen van defensienota’s dient dit een ambtenaar uit deze directie te zijn’. 48
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Op het ministerie van Defensie waren de voorbereidingen begonnen voor het schrijven van
de nieuwe defensienota, aangeduid als de Defensienota 1990. De directeur van de Directie
Algemene Beleidszaken, D.J. Barth, blikte ter voorbereiding op de nieuwe nota in een brief
aan de minister nog eens terug op zijn ervaringen met de totstandkoming van de Defensienota
1984. De krijgsmachtdelen probeerden toen begrijpelijkerwijs zoveel mogelijk invloed uit te
oefenen op de inhoud van de plannen. Ze deden dat door in de ontwerpteksten van de nota
zoveel mogelijk de eigen opvattingen en belangen naar voren te laten komen en hadden vaak
met succes de Defensiestaf voor hun opvattingen weten te winnen. Dat laatste kwam volgens
Barth omdat alle militairen op de Defensiestaf afkomstig waren van de krijgsmachtdelen en
daar voor hun vervolgcarrière afhankelijk van waren. Een rolconflict was hierdoor volgens
Barth onvermijdelijk. Verder constateerde hij dat er grote verschillen in opvattingen waren
geweest tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie. Het ambtelijk overleg met
de tegenhanger van de DAB bij Buitenlandse Zaken, de Directie Atlantische Samenwerking
en Veiligheidszaken (DAV) was destijds erg moeizaam verlopen. Tot slot vond Barth dat de
NAVO-consultatie veel te lang had geduurd en weinig had opgeleverd, behalve negatieve
ongefundeerde kritiek.47
Barth verwachtte om twee redenen dat het opstellen van de Defensienota 1990 nog
moeizamer zou verlopen dan in 1984. Ten eerste twijfelde niemand destijds aan de dreiging
van de Sovjet-Unie, dat was nu volledig anders. Het zou deze keer veel moeilijker worden
het defensiebeleid in het parlement overtuigend te rechtvaardigen. Ook verwachtte hij
daarom aanzienlijke meningsverschillen met Buitenlandse Zaken. De tweede reden was de
bezuinigingsopdracht van één miljard gulden. In tegenstelling tot de vorige nota kon een
bescheiden bijstelling van de plannen niet volstaan, maar stond een ingrijpende verandering
van het Defensiebeleid voor de deur. Mogelijk kwamen daar nog aanvullende reducties bij
als de CSE-onderhandelingen waren afgerond. Barth waarschuwde de minister er rekening
mee te houden dat de krijgsmachtdelen, meer dan in 1984, hun stempel zouden proberen te
drukken op de inhoud van de nota.
Op basis van de bovenstaande constateringen gaf Barth de minister het advies de DAB
een centrale rol te geven in het opstellen van de nieuwe defensienota.
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om de coördinator te ondersteunen. Dit zou bij voorkeur een officier van hoge rang moeten
zijn.49
Barth trok met dit advies het initiatief voor het schrijven van de Defensienota 1990 naar
zijn afdeling toe en plaatste de krijgsmachtdelen nadrukkelijk buiten de besluitvorming
over de toekomst van de krijgsmacht. Volgens hem was de DAB bij uitstek geschikt voor
deze rol aangezien zij vrijwel uitsluitend uit burgerambtenaren bestond en rechtstreeks
voor de politieke leiding werkte. Ze was daarom minder vatbaar voor de druk van de
krijgsmachtdelen. Ook onderhield zij traditioneel het contact met Buitenlandse Zaken.50 Veel
militairen wantrouwden om precies die reden de DAB. De directie zou vooral het politieke
belang dienen en te weinig rekening houden met militaire overwegingen. De Defensiestaf
ging dan ook niet akkoord met de claim van Barth op de redactie van de defensienota en eiste
een grotere rol.51
Ter Beek nam het advies van Barth over, maar kwam ook de Defensiestaf tegemoet. Hij
stelde zowel een militair als een vertegenwoordiger van de DAB aan als coördinator van de
Defensienota 1990. J.H.M. de Winter, de plaatsvervangend directeur van de DAB en Van den
Breemen (KM) van de Defensiestaf kregen de opdracht de totstandkoming van de nota in
goede banen te leiden. Ze werden toegevoegd aan het hoogste besluitvormende orgaan
binnen het ministerie van Defensie, het Politiek Beraad, dat bestond uit de bewindslieden,
de secretaris-generaal, de CDS en de directeur van de DAB. Het politiek beraad ging fungeren
als Stuurgroep van de Defensienota 1990.52 Verder verhoogde Ter Beek de vergaderfrequentie
van de Defensieraad van twee keer per maand naar wekelijks om daarmee ook de andere
spelers de ruimte te geven mee te denken over de toekomst van Defensie.53
Ondanks het toevoegen van Van den Breemen aan de Stuurgroep had de DAB een unieke
invloedspositie tijdens de totstandkoming van de nota. De DAB was namelijk de enige afdeling
die direct voor de minister werkte. Deze positie werd versterkt door de onbekendheid van Ter
Beek met het ministerie van Defensie. Hij kende weinig mensen en viel begrijpelijkerwijs
terug op de afdeling die volledig tot zijn dienst stond. Hij noemde ze naderhand dan ook niet
voor niets zijn ‘ministers men’.54

49 Ibid.
50 Ibid.
51 Interview G.J. Folmer, 21 maart 2011; W.N.A. van Brouwershaven, Turbulentie en strategisch vermogen: Strategievorming
bij het ministerie van Defensie, 213; Interview A.K. van der Vlis, 13 januari 1998; Interview H.P.M. Kreemers, 9 maart 2011
52 Interview A.L. ter Beek, 10 januari 1996; Interview H.G.B. van den Breemen, 29 maart 2011; Interview J.H.M. de Winter, 18
april 2002; Interview H.P.M. Kreemers, 9 maart 2011; Interview A.L. ter Beek, 10 april 1996
53 Verslag van vergadering Defensieraad gehouden op donderdag 23 november 1989, Defensieraad, inv. Nr. DR 25/89
54 E. Nysingh, “Anti-held Ter Beek overwon veel weerstand op Defensie”, De Volkskrant, 17 december 1994; Interview A.L. ter
Beek, 3 april 1995
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Op 29 november 1989 presenteerde premier Lubbers in de Tweede Kamer de
regeringsverklaring. Hierin kondigde hij aan dat het kabinet eind 1990 met een nieuwe
defensienota zou komen om te reageren op de ontwikkelingen in Oost-Europa. In het
daaropvolgende debat kondigde hij aan dat het kabinet de discussie over de toekomst van
defensie in drie fasen zou benaderen. De eerste stap was het verwerken van de bezuinigingen
uit het regeerakkoord in de lopende plannen. In januari 1990 zou de minister van Defensie
aan de Tweede Kamer melden hoe hij dat van plan was te doen. De tweede fase was een
evaluatie van de internationale situatie. Een geschikt moment boden de voorbereidingen
op de begroting van 1991, vanaf medio 1990. Volgens de premier kon het kabinet dan in de
kaderbrief voor de begroting van 1991 duidelijk maken hoe zij de internationale situatie
op dat moment inschatte en wat de gevolgen daarvan waren voor Defensie. De kaderbrief
was tevens een geschikt moment om te bepalen of het verstandig was een defensienota
uit te brengen. De laatste fase was de Defensienota 1990 die aan het einde van het jaar moest
verschijnen.55
De gefaseerde opzet was een initiatief van de minister-president. Binnen Defensie werd
niet gesproken over fases. Lubbers zette Defensie hiermee flink onder druk, aangezien er
geen tijd was om de bezuinigingen van één miljard gulden met een weloverwogen plan te
verwerken. Op 6 december kwam de Stuurgroep bij Graaff thuis bijeen om te praten over
de gevolgen van de regeringsverklaring. Ter voorbereiding had Barth een notitie opgesteld
over de internationale ontwikkelingen. Hij concludeerde dat de Koude Oorlog voorbij was.
De ‘afbrokkeling van de oude machtstegenstellingen’ was volgens hem onomkeerbaar.
Vervolgens stelde hij een aantal fundamentele zaken ter discussie. Betekende de
ontwikkeling in Oost-Europa het einde van de vakverdediging in West-Duitsland? Betekende
dat ook de terugtrekking van de NAVO-troepen naar het eigen grondgebied? In hoeverre
was een mobiele en flexibele krijgsmacht een alternatief voor de bestaande krijgsmacht?
Wat als de verhoudingen in Europa weer verslechterden? Kon Europa nog wel rekenen op de
betrokkenheid van de Verenigde Staten bij de veiligheid van Europa en in het bijzonder de
nucleaire garanties van de Verenigde Staten voor de bescherming van Europa? Bestond het
risico dat de stelling ‘no nukes, no troops’ wordt omgedraaid tot ‘no troops, no nukes’? In hoeverre
bleef de aanvoer van versterkingen uit de Verenigde Staten gegarandeerd bij eventuele
reducties van de maritieme strijdkrachten?
Een van de grote gevolgen van de verminderde dreiging uit het Oosten was volgens Barth
de verlaging van het defensiebudget. Hij vond dat Defensie fundamentele keuzes moest
maken:
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‘De roep tot reële verlaging van de begroting wordt luider. Daarnaast stijgen de kosten voor met name
personeel en nieuw materieel en zijn extra uitgaven te verwachten voor verificatie en verschroting [in het
kader van het CSE-akkoord]. (...) De in het regeerakkoord opgenomen vermindering van de defensie uitgaven met f 1 miljard dwingt reeds tot fundamentele keuzes. Een verdere verlaging van het budget maakt die
problemen nog groter’.56
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Dit alles vroeg volgens de directeur van de DAB om ingrijpende maatregelen, zoals het
afstoten van taken en het afzien of uitstellen van investeringen en moderniseringen.
Ook stelde Barth de dienstplicht ter discussie. Overwogen moest worden om de diensttijd
te verkorten of zelfs de dienstplicht af te schaffen. Tot slot stelde hij de verdeling van de
bezuinigingen over de krijgsmachtdelen ter discussie. Welke criteria moest de Stuurgroep
daarvoor hanteren?57
Van de bijeenkomsten van de Stuurgroep zijn helaas geen notulen gemaakt. De notitie
van Barth toont echter aan dat de Stuurgroep amper een maand na de val van de Muur de
uitgangspunten van het bestaande defensiebeleid fundamenteel ter discussie stelde en
nadacht over wezenlijke ingrepen in de krijgsmacht, zoals het afstoten van taken, andere
verhoudingen tussen de krijgsmachtdelen en zelfs het afschaffen van de dienstplicht. Voor
de minister ging dat laatste een stap te ver. Eind januari 1990 liet hij op een bijeenkomst
van Algemene Vereniging van Nederlandse Militairen (AVNM) weten dat hij daar niet
verantwoordelijk voor wilde zijn.58 Een maand later maakte hij in een interview met Elsevier
zijn standpunt nogmaals duidelijk:
‘Het is ondenkbaar dat in deze kabinetsperiode de dienstplicht wordt afgeschaft De krijgsmacht moet niet
een op zichzelf staande organisatie zijn. Er dient een stevige relatie te blijven met de rest van de samenleving’.59

In zijn memoires legde hij later uit dat hij in deze periode vooral vanuit het sociaaldemocratische gedachtegoed het afschaffen van de dienstplicht onbespreekbaar vond:
‘Er zijn rechten in ons land, maar ook plichten. Dat weegt zwaar voor mij en toen geloofde ik in de onveranderde juistheid van de algemene dienstplicht, die geen onderscheid maakt tussen de zoon van een arbeider
en de zoon van een president-directeur’.60

56 SIB-MvD, Veranderingen verhoudingen Oost en West, notitie drs. D.J. Barth, d.d. 1 december 1989, DAB, Archief Kabinet
van de minister, inv. Nr. 21
57 Ibid.; W.N.A. van Brouwershaven, Turbulentie en strategisch vermogen: Strategievorming bij het ministerie van Defensie, 153
58 A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 135
59 C. Sanders, “Onze jongens, dienstplichtigen willen geen beroepsleger”, Elsevier, 3 februari 1990
60 A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 135

5.7 De eerste bezuinigingen op Defensie
Op 13 december 1989 informeerde Ter Beek de Defensieraad dat het Politiek Beraad versterkt
met De Winter en Van den Breemen ging functioneren als de Stuurgroep van de Defensienota
1990. Vervolgens constateerde de minister dat Defensie voor een politiek-strategisch dilemma
stond door de toezegging van Lubbers dat Defensie in januari bekend zou maken hoe het de
bezuiniging uit het regeerakkoord ging invullen. Ter Beek waarschuwde dat wanneer:

De Directeur-Generaal Economie & Financiën (DGEF) M.H. Meijerink was voorstander van de
laatste optie. Door de bezuinigingen naar voren te halen werd het opstellen van de begroting
eenvoudiger. Wilmink verzette zich tegen deze benadering. Hij verklaarde:

De minister had begrip voor het standpunt van Wilmink, maar vond het ook een argument
om juist daarom zo snel mogelijk inzicht te krijgen in de ideeën over de toekomst van de
krijgsmacht.63 Aangezien de tijd ontbrak al in januari met een weloverwogen plan te komen,
besloot de minister gebruik te maken van de min-opties die in mei 1989 onder de leiding van
de Defensiestaf waren opgesteld (zie vorige hoofdstuk).64 Ter Beek drukte de militaire top
echter wel op het hart dat het hier niet bij kon blijven:
‘Er zullen enkele zeer ingrijpende beslissingen, verband houdende met de omvang van de krijgsmachtdelen
moeten worden genomen, die ook vergaande personele consequenties zullen hebben. Een aantal beslissingen zal al in de volgende maanden - vooruitlopend op de Defensienota 1990 - genomen worden’.65

Op 25 januari presenteerde Ter Beek de plannen in de Tweede Kamer. In het daaropvolgende
debat bleek dat de Kamer met deze bezuinigingen nog niet tevreden was gesteld. De PvdA61

SIB-MvD, Verslag van vergadering Defensieraad gehouden op donderdag 13 december 1989, Defensieraad, inv. Nr. DR
27/89

62 Ibid.
63 Ibid.
64 SIB-MvD, Defensie Plannings Memorandum, Deel II, 1991-1995, d.d. 15 december 1989, Luchtmachtraad, inv. nr. 1511;
Handelingen der Staten-Generaal, 1989-1990, Tweede Kamer, 32ste vergadering, 25 januari 1990, 32 1642
65 SIB-MvD, Verslag van vergadering Defensieraad gehouden op donderdag 20 december 1989, Defensieraad, inv. Nr. DR
28/89
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‘grote moeite te hebben met het feit dat er ingrijpende beslissingen genomen zullen worden terwijl er nu inhoudelijk nog niets duidelijk vaststaat’.62
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‘bezuinigingen al te probleemloos worden gerealiseerd de Tweede Kamer zich gemakkelijk op het standpunt zou kunnen stellen dat verdere bezuinigingen in het voorjaar zeer goed mogelijk zijn. Kiezen wij echter
voor zeer ingrijpende, “diep insnijdende” maatregelen, dan zijn de consequenties voor de lange termijn medio januari wellicht nog niet duidelijk te overzien’. 61
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fractie liet bij mondde van kamerlid M. van Traa (PvdA) weten meer te willen bezuinigen op
Defensie.66 Een aantal Kamerleden maakte bezwaar tegen de kaasschaafbenadering van de
krijgsmachtdelen. Zo wilde de marine ook bezuinigen op het Korps Mariniers, maar volgens
S. van Heemskerck Pillis-Duvekot (VVD), A.C.H.M. de Kok (CDA) en A.B.M. Frinking (CDA) was
dat in de huidige tijd ongewenst. De Kok voorzag de behoefte aan een mobiele en flexibele
krijgsmacht en daar hoorden volgens hem in ieder geval het Korps Commandotroepen en
het Korps Mariniers bij.67
Een paar dagen na het debat stuurde Ter Beek een brief aan de Tweede Kamer waarin hij
aankondigde dat hij de topstructuur van het ministerie van Defensie tegen het licht ging
houden. Gezien alle internationale ontwikkelingen verwachtte hij de komende jaren grote
veranderingen voor Defensie. Hij achtte de recente verbeteringen van PROVIP onvoldoende
om deze veranderingen in goede banen te kunnen leiden. Daarnaast golden de bezuinigingen
ook voor de centrale organisatie. Patijn kreeg van Ter Beek de leiding over het onderzoek.68
Met dit besluit zette de minister de eerste stap in de ontmanteling van de door velen binnen
de Defensie verfoeide matrixstructuur. Hij nam dit besluit op aandringen van de organisatie
zelf, waaronder het kritische rapport dat de voormalige Secretaris-Generaal P.C. de Man in
december 1989 presenteerde. Ook de bevelhebbers hadden de matrixorganisatie ter discussie
gesteld in de eerste beraadslagingen over de nieuwe defensienota.69

5.8 De richtlijnen en uitgangspunten voor de Defensienota 1990
Op 8 januari 1990 schreven De Winter en Van den Breemen op basis van de beraadslagingen
van de Stuurgroep een eerste opzet voor de uitgangspunten van de Defensienota 1990. Amper
twee maanden na de val van de Muur concludeerden ze dat het defensiebeleid uit de Koude
Oorlog niet meer voldeed. De Sovjet-Unie vormde geen wezenlijke bedreiging meer voor het
Westen. De ontwikkelingen in Oost-Europa vroegen om een fundamentele herdefiniëring
van het veiligheidsbeleid met grote gevolgen voor de krijgsmacht. Volgens de auteurs had de
strategie van voorwaartse verdediging haar betekenis verloren en was het gezien de ‘DuitsDuitse toenadering’ aannemelijk dat het Eerste legerkorps op termijn het verdedigingsvak
in Duitsland zou moeten verlaten. De sterk toegenomen waarschuwingstijd rechtvaardigde
een verschuiving van parate naar meer mobilisabele eenheden. Toch was volgens De Winter
en Van den Breemen het afschaffen van de dienstplicht niet aan de orde, aangezien een

66 Handelingen der Staten-Generaal, 1989-1990, Tweede Kamer, 32ste vergadering, 25 januari 1990
67 Ibid.
68 Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 300 X, nr. 40, 30 januari
69 SIB-MvD, Verslag van vergadering Defensieraad gehouden op donderdag 13 december 1989, Defensieraad, inv. Nr. DR
27/89; Zie ook SIB-MvD, Nota de Man, nader overleg met de chefs van staven, voortgang van het KLU-onderzoek, plv
Secretaris-Generaal, d.d. 13 december 1989, Archief SG/DG, inv. Nr. 60

De meer diffuse en minder acute dreiging en de fundamentele politieke veranderingen in
Europa vroegen volgens de coördinatoren namelijk om een andere krijgsmacht, met:
‘kleinere, multifunctionele, meer mobiele eenheden, die in uiteenlopende, moeilijk te voorzien situaties snel
kunnen worden ingezet, met daarop afgestemde uitrusting’.74

Een ander voordeel van de tweede benadering was dat de krijgsmacht snel duidelijkheid
had over haar toekomst. Van meet af kon het beleid inzake bijvoorbeeld het personeel en
materieel daarop worden afgestemd. Dit gaf de krijgsmacht zekerheid voor de komende
jaren. Een grondige herstructurering betekende dat later slechts graduele aanpassingen
nodig waren. In de conceptnota benadrukten De Winter en Van den Breemen de urgentie
van de situatie. De decennialange beleidsconsensus was verdwenen door sterke afname
van de dreiging. Het bestaansrecht van de huidige krijgsmacht was daardoor steeds minder
eenvoudig te beargumenteren. Om dat in de toekomst toch te kunnen blijven rechtvaardigen,
stelden ze aan de Stuurgroep voor de deelname aan vredesoperaties van de Verenigde Naties
70 SIB-MvD, Defensienota 1990, d.d. 8 januari 1990, DAB, Archief Kabinet van de minister, inv. Nr. 22
71 P.J.R. Baeten, “CFE: Een jaar onderhandelen over conventionele-wapensvermindering,” Militaire Spectator, 159, nr. 6 (1990)
72 SIB-MvD, Defensienota 1990, d.d. 8 januari 1990, DAB, Archief Kabinet van de minister, inv. Nr. 22
73 Ibid.
74 Ibid.
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‘De politiek-militaire veranderingen zijn zo fundamenteel dat met een herstructurering van de krijgsmacht
niet enkele jaren hoeft te worden gewacht – en misschien ook niet mag worden gewacht. (…) De daling van
de Defensie-uitgaven noodzaakt nu al tot een zekere herstructurering van de krijgsmacht: als dat het geval
is, waarom dan niet meteen grondig aangepakt? 73
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aanval op West-Europa voorlopig nog tot de mogelijkheden behoorde. Wel stelden zij een
aanzienlijke verkorting van de dienstplicht voor.70
De Winter en Van den Breemen onderkenden twee mogelijke benaderingen voor de
heroriëntatie van de krijgsmacht. De eerste mogelijkheid was wachten met herstructureren
tot de onderhandelingen over het CSE-verdrag waren afgerond. Lang hoefde dat niet te
duren, want de onderhandelingen verliepen voorspoedig. De verwachting was dat de landen
het verdrag eind 1990 konden ondertekenen.71 Volgens de coördinatoren was het voordeel
van deze benadering, dat duidelijk was welke delen van de krijgsmacht voor reductie in
aanmerking kwamen. Door het CSE-verdrag te volgen liep de Nederlandse krijgsmacht
bovendien in de pas met bondgenoten, waardoor een maanden durende consultatie van de
NAVO mogelijk kon worden voorkomen.72
De tweede benadering was onmiddellijk beginnen met ‘uitdunnen’ en herstructureren
van de krijgsmacht. Volgens De Winter en Van den Breemen verdiende deze benadering de
voorkeur.
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te overwegen als alternatief. Door de constructievere opstelling van de Sovjet-Unie in de
Veiligheidsraad verwachtten de coördinatoren dat de VN in de toekomst veel slagvaardiger
kon optreden. Bovendien verwachtten ze de komende jaren ‘geen gebrek’ aan conflicten in
de Derde Wereld.75
Op 26 januari hadden De Winter en Van den Breemen een tweede versie van de conceptnota
gereed waarin zij het commentaar van de Stuurgroep hadden verwerkt. Uit de nota blijkt
dat de Stuurgroep koos voor de tweede optie. De redacteuren vroegen de Stuurgroep deze
keuze te bevestigen en in te stemmen met het beginsel van herstructurering en de daaraan
te stellen kwantitatieve en kwalitatieve eisen. Deze eisen kwamen neer op:
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•
•
•

•

•

Een reductie van de krijgsmacht met 20 procent van het personeel in vijf jaar.
De krijgsmacht moest inzetbaar zijn in uiteenlopende en moeilijk te voorziene situaties,
binnen en buiten het NAVO-verdragsgebied.
Daarvoor diende de krijgsmacht te beschikken over kleinere, snel inzetbare, flexibele
eenheden, zogenaamde ‘brandweereenheden’. Nederland opereerde daarbij altijd met
andere landen. Er was geen behoefte aan een zelfstandige en dure Nederlandse ‘Rapid
Deployment Force’, die ver van huis kan opereren.
De afname van de dreiging betekende dat de waarschuwingstijd voor een aanval van
het Warschaupact was toegenomen. Hierdoor kon worden volstaan met minder parate
eenheden en een verhoudingsgewijs grote mobilisabele component. De eenheden in
Duitsland waren daar in het kader van de voorwaartse verdediging of anders niet.
Om de flexibiliteit en mobiliteit van de krijgsmacht te verbeteren waren investeringen
nodig, bijvoorbeeld in helikopters. Deze investeringen moesten defensief zijn en passen
binnen de afspraken die voortvloeiden uit de CSE-onderhandelingen.

De Winter en Van den Breemen adviseerden voorlopig af te zien van een nieuwe
prioriteitstelling tussen de krijgsmachtdelen, zolang de structuur, omvang en middelen van
de krijgsmachtdelen nog niet waren getoetst aan de kwalitatieve eisen. Het afschaffen van de
dienstplicht was niet aan de orde, wel een verkorting van de eerste oefening.76
De Stuurgroep besloot de internationale ontwikkelingen niet af te wachten, maar alvast
een grondig herstructurering van de krijgsmacht in gang te zetten. Dit betekende niet dat
Nederland een radicaal andere krijgsmacht kreeg, maar wel een krijgsmacht die voor een
diversiteit aan taken inzetbaar was en daardoor beter paste bij een diffuse internationale
veiligheidssituatie. Ook de wens meer nadruk te leggen op de mobiliteit en flexibiliteit van de
krijgsmacht was niet nieuw, wel dat die nadrukkelijk gekoppeld waren aan crisisbeheersing
en vredesoperaties, ook buiten het NAVO-verdragsgebied.

75 Ibid.
76 SIB-MvD, Defensienota 1990, tweede versie, d.d. 26 januari 1990, DAB, Archief Kabinet van de minister, inv. Nr. 22

De grondigheid van de herstructurering hing ook af van de hoogte van de bezuinigingen.
Uit een brief van De Winter en Van den Breemen aan de minister blijkt dat de discussie binnen
de Stuurgroep zich vooral toespitste op de omvang en het tempo van de herstructurering.
De Winter pleitte voor een reductie van het personeel met 20 procent in vijf jaar. Hij had
daarvoor vier argumenten. Ten eerste wees hij erop dat reductie en herstructurering nauw
met elkaar waren verbonden. Hij waarschuwde de minister als deze koppeling ontbrak van
beide niets terecht zou komen. De Winter stelde:

77 SIB-MvD, Defensienota 1990, coördinator, J.H.M. de Winter, d.d. 2 februari 1990, Archief Kabinet van de minister, inv. Nr.
22
78 Ibid.
79 Ibid.
80 Het daadwerkelijke besluit is niet in het archief teruggevonden. De datering is gebaseerd op de memo van De Winter van
8 februari 1990 waarin hij terugverwijst naar deze vergadering van de Stuurgroep Defensienota 1990 van 5 februari 1990.
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In de tweede plaats lag het volgens De Winter in de lijn der verwachting dat de defensieuitgaven komende jaren bleven dalen. Als de omvang van het personeel op korte termijn
onvoldoende was verminderd zouden de personele lasten een steeds groter beslag gaan
leggen op het defensiebudget waardoor onvoldoende geld overbleef om te kunnen investeren.
De krijgsmacht zou zichzelf dan steeds meer uithollen. Het derde argument was dat de
minister zich politiek kwetsbaar maakte als hij in de Defensienota 1990 minder bezuinigde dan
de bondgenoten. Hij waarschuwde dat dit in een aantal landen al het geval was. Zo had WestDuitsland besloten de krijgsmacht met 20 procent te verkleinen. Tot slot wees De Winter
het koppelen van omvang en het tempo van de herstructurering aan de resultaten van de
CSE-onderhandelingen van de hand. Volgens hem waren de uitgangspunten die aan de CSEonderhandelingen ten grondslag achterhaald, door het terugtrekken van de Sovjeteenheden
uit Oost-Europa, het uiteenvallen van de communistische regimes in Oost-Europa en de
mogelijke Duitse hereniging.78 In een aparte bijlage gaf Van den Breemen zijn mening. Ook
hij vond een ingrijpende herstructurering gezien de fundamentele politieke en militaire
veranderingen onvermijdelijk. Hij adviseerde echter voor de herstructurering meer tijd uit
te trekken. De krijgsmachtdelen kregen dan meer mogelijkheden kwantiteit te ruilen voor
kwaliteit. Van den Breemen pleitte daarom voor een periode van tien jaar en een reductie
van 25 procent. Dat was volgens hem voldoende om een herstructurering af te dwingen en
verschafte voldoende basis voor eventuele verdergaande reducties.79
Op 5 februari 1990 besloot de Stuurgroep bij wijze van compromis het personeel van de
krijgsmacht in de periode 1991-1995 met tenminste 15 procent te reduceren. Voor de complete
herstructurering van de krijgsmacht trok de Stuurgroep tien jaar uit.80 De Winter was het
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‘Reductie en herstructurering hangen nauw samen. Zonder de verplichting tot herstructurering zullen de
krijgsmachtdelen onvoldoende bereid zijn zich werkelijk structureel aan te passen aan de geheel nieuwe
politiek-militaire situatie. De eis van ten minste 20 procent reductie zal een schokwerking hebben en bevorderen dat “oud denken” plaats maakt voor “nieuw denken”’.77
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niet eens met dit besluit, zo blijkt uit de brief die hij een paar dagen later aan Ter Beek schreef.
Hij vond dat met dat percentage en tempo de noodzakelijke stok achter de deur ontbrak de
krijgsmachtdelen te dwingen tot een fundamentele herstructurering. Bovendien was een
periode van tien jaar om de krijgsmacht te reorganiseren veel te lang gezien ‘de zeer snelle en
zeer ingrijpende politiek-militaire veranderingen in Europa’. Hij waarschuwde de minister
voor het risico dat een over tien jaar uitgesmeerde herstructurering de krijgsmacht in zeer
grote problemen zou brengen als in de tussentijd extra moest worden bezuinigd terwijl de
herstructurering nog volop gaande was. De Winter pleitte er daarom nogmaals voor meer
en sneller te reduceren. Tot slot waarschuwde hij de minister dat dit het moment was om
het juiste besluit te nemen. Als het besluit te voorzichtig of onduidelijk was – en hij vond het
voorliggende besluit beide – dan kon dat in de komende maanden moeilijk meer worden
bijgesteld zonder het planningsproces grondig te verstoren.81
De brief van De Winter overtuigde de minister niet. Ter Beek legde later uit wat voor hem
de doorslag had gegeven:
‘De percentages en ook het tempo waarin gereduceerd werd, werd ook nog bepaald door een toch niet
onbelangrijke randvoorwaarde namelijk dat bij dat afbouwen, ik gedwongen ontslagen zoveel mogelijk
wilde voorkomen’.82

Als sociaaldemocraat beschouwde hij dat haast als een plicht, maar daarnaast besefte hij
ook dat sociale onrust het draagvlak voor de veranderingen zou aantasten.83 De Defensietop
maakte van deze randvoorwaarde slim gebruik. Graaff wist Ter Beek te overtuigen dat hij
alleen aan deze randvoorwaarde kon voldoen als de reductie beperkt bleef tot 15 procent. De
minister verklaarde later:
‘Als we 3% per jaar reduceren (5x3=15) dan kan dat op een vrij geleidelijke manier. (…) Maar ik heb zelf niet
het percentage verzonnen, maar ik had dus wel een aantal randvoorwaarden geformuleerd en toen is dus
vanuit de Defensiestaf dit aangereikt als een reëel scenario’.84

Op 9 maart 1990 presenteerde de Stuurgroep de Uitgangspunten en Richtlijnen voor de
Defensienota 1990. De nota nam als uitgangspunt dat er hoogstens nog sprake was van een
latente militaire dreiging van de Sovjet-Unie en het Warschaupact. Verder verwachtte de
Stuurgroep een spoedige hereniging van Duitsland waarna de voorwaartse verdediging
haar ratio zou verliezen. In de nieuwe veiligheidssituatie was de dreiging minder, maar
tegelijkertijd onvoorspelbaarder en gevarieerder. Een modern goed uitgeruste krijgsmacht
SIB-MvD, Defensienota 1990, d.d. 8 februari 1990, DAB, Archief Kabinet van de minister, inv. Nr. 22
81 Ibid.
82 Interview A.L. ter Beek, 8 mei 1995
83 A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 64
84 Interview A.L. ter Beek, 8 mei 1995

86 SIB-MvD, Uitgangspunten en Richtlijnen van de minister van Defensie voor de Defensienota-1990, Minister van Defensie,
Ter Beek, d.d. 9 maart 1990, Archief Kabinet van de minister, inv. Nr. 22; Meer gedetailleerde aanwijzingen zijn terug te
vinden in: SIB-MvD, Aanbieding DPM-I 1992-2006, Plaatsvervangend Chef Defensie Staf, Vice-Admiraal H.A.J. Nijenhuis,
d.d. 14 maart 1990, Admiraliteitsraad, inv. nr. AR/101/1C1/90
87 SIB-MvD, Uitgangspunten en Richtlijnen van de minister van Defensie voor de Defensienota-1990, Minister van Defensie,
Ter Beek, d.d. 9 maart 1990, Archief Kabinet van de minister, inv. Nr. 22
88 SIB-MvD, Defensienota 1990, d.d. 21 maart 1990, Admiraliteitsraad inv. nr. AR/110/1C1/90
89 Interview D.J. Barth, 1 maart 2011; Interview J.H.M. de Winter, 18 april 2011; Interview B.J.M. baron Van Voorst tot Voorst,
29 mei 2002
90 R. Sebes, “Generaal Graaff, behoedzaam beheerder van supertanker”, Binnenhof, 16 juni 1990
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85 De Stuurgroep anticipeerde op bezuinigingen tussen de 10 en 20 procent voor de marine en luchtmacht en tussen de
20 en 30 procent voor de landmacht in de periode 1996-2000. Voor beide percentages moesten de krijgsmachtdelen
bezuinigingsopties uitwerken.
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bleef volgens de Stuurgroep daarom ook in de nieuwe omstandigheden noodzakelijk. De
bondgenootschappelijke verdediging bleef de hoofdtaak van de krijgsmacht, maar de focus
verschoof naar crisisbeheersing en vredesoperaties, ook buiten het NAVO-verdragsgebied.
De herstructurering van de krijgsmacht beoogde daarom het verbeteren van de mobiliteit,
flexibiliteit, multifunctionaliteit en interoperabiliteit. De verminderde dreiging
rechtvaardigde een kleinere krijgsmacht. De komende vijf jaar reduceerde Defensie de
omvang van het personeel met 15 procent, evenwichtig verdeeld over de krijgsmachtdelen.
Verder kregen de krijgsmachtdelen de opdracht zich voor te bereiden op extra bezuinigingen
in de tweede helft van de jaren negentig door globale bezuinigingsopties uit te werken.85
Ook dienden zij de resultaten uit de CSE-akkoorden te verwerken in de plannen. De
dienstplicht bleef gehandhaafd, maar met een verkorte eerste oefening. Vanaf oktober 1990
ging de diensttijd van veertien naar twaalf maanden.86 De nieuwe taken en de bezuinigingen
betekenden een ingrijpende herstructurering van de Nederlandse krijgsmacht. De
Stuurgroep benadrukte dat de krijgsmachtdelen de verkleining en herstructurering derhalve
in samenhang dienden uit te voeren.87
De krijgsmachtdelen zouden de uitgangspunten en richtlijnen uitwerken in een Contouren
van hun Lange Termijn Plannen (CLTP) voor de periode 1991-2006. Elk krijgsmachtdeel
diende de contouren op 17 en 18 april afzonderlijk te presenteren in het Bilateraal Beraad
Bewindslieden Krijgsmacht (BBBK). Op 14 en 16 mei volgde een tweede ronde. Op basis van de
uitkomsten van deze bijeenkomsten konden de krijgsmachtdelen hun lange termijnplannen
opstellen, die op 6 juli gereed moesten zijn. Deze plannen dienden na beoordeling van de
Stuurgroep als basis voor de krijgsmachtdeelhoofdstukken in de Defensienota 1990. Het was de
bedoeling dat de nota vervolgens in de tweede helft van 1990 zou verschijnen.88
Zoals gezegd zijn van de gesprekken in de Stuurgroep geen verslagen gemaakt, daarom
is het moeilijk te achterhalen hoe de verhoudingen binnen de Stuurgroep lagen. Uit de
hiervoor beschreven documenten en interviews valt op te maken dat in ieder geval De Winter
en Barth pleitten voor een snellere aanpak. Ook Van Voorst tot Voorst verklaarde later dat
hij daar voorstander van was.89 Patijn nam naar eigen zeggen een neutrale positie innam.
De militairen in de Stuurgroep, Graaff en Van den Breemen waren behoudender. De CDS
omschreef zichzelf als een ‘behoedzaam beheerder’, die stap voor stap te werk ging.90 Hij

vond een ingrijpende herstructurering van de krijgsmacht noodzakelijk, maar er waren op
‘de korte termijn limieten aan de mogelijke verlaging van het defensiebudget en het tempo
waarin dit kan geschieden’. Ook hield hij vast aan de 1:2:1 verdeling.91 Ook Van den Breemen
was behoedzaam. In een interview met NRC Handelsblad omschreef hij de situatie als volgt:
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‘We zitten in een overgangssituatie, en het zou onverstandig zijn om oude schoenen weg te gooien voordat
wij nieuwe hebben. Een krijgsmacht opbouwen kost aanmerkelijk meer tijd en moeite dan het afbouwen.
Dat hebben we pijnlijk ervaren in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog’.92
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Een belangrijke reden waarom de Stuurgroep rekening bleef houden met een
grootschalig conflict was volgens Graaff dat de Sovjet-Unie ondanks de toenadering nog
steeds een militaire supermacht bleef.93 Volgens Patijn was het bovendien nog onzeker
hoe de conservatieve krachten in de Sovjet-Unie zouden reageren op de ontwikkelingen in
Oost-Europa.94 Ook De Winter, die in principe steviger wilde doorpakken, gaf later toe dat
de eerste maanden na de val van de Muur een periode van ‘zigzaggen’ was. Niemand wist
wat de toekomst zou brengen en het was een kwestie van voortdurend met elkaar praten
om te bepalen waar de krijgsmacht heen moest.95 Volgens Barth kan daarom ook niemand
claimen dat hij de uitgangspunten heeft bedacht voor wat uiteindelijk de Defensienota 1991
zou worden. Het was een gezamenlijk product van de Stuurgroep dat in een groeiproces tot
stand kwam. De elementen waren bovendien zelden of nooit origineel.96 Ter Beek, Van den
Breemen, Graaff en De Winter bevestigden dit later.97
Ook de minister had dus geen duidelijke visie over de toekomst van de krijgsmacht.
Hij manoeuvreerde behoedzaam rekening houdend met politieke overwegingen en het
draagvlak binnen de krijgsmacht. Het was zeker niet zijn bedoeling de krijgsmacht af te
breken en gedwongen ontslagen probeerde hij zoveel mogelijk te voorkomen. Hij steunde het
idee de deelname aan crisisbeheersing en vredesoperaties een volwaardige plaats te geven in
het takenpakket van de Nederlandse krijgsmacht.98 Hij nam daarmee een politiek risico. De
nieuwe oriëntatie van de krijgsmacht lag weliswaar voor de hand, maar was in deze periode
zeker geen vanzelfsprekendheid. Was er wel voldoende politiek draagvlak voor het uitzenden
van Nederlandse troepen en de investeringen die daarvoor nodig waren? En in hoeverre was
91 SIB-MvD, Verslag van vergadering Defensieraad gehouden op donderdag ‘20 december 1989, Defensieraad, inv. Nr. DR
28/89
92 W. Woltz, “Brigade-generaal der mariniers H.G.B. Van den Breemen, strateeg zonder vijand”, NRC handelsblad, 31 maart
1990
93 SIB-MvD, Herstructurering van de krijgsmacht, Chef Defensiestaf, Generaal der Genie, P.J. Graaff, d.d. 21 februari 1990,
Archief Kabinet van de minister, inv. Nr. 22; Zie ook interview A.L. ter Beek, 8 mei 1995
94 Interview M. Patijn, 19 september 2014
95 Interview J.H.M. de Winter, 18 april 2011
96 Interview D.J. Barth, 1 maart 2011
97 Interview A.L ter Beek, 10 januari 1996; Interview D.J. Barth, 1 maart 2011; Interview J.H.M. de Winter, 18 april 2011;
Interview H.G.B. van den Breemen, 29 maart 2011; Interview P.J. Graaff, 15 januari 1996
98 A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 22

de krijgsmacht in staat deze taak in praktijk te brengen? Zo was zijn eigen politieke partij
geen voorstander van militair optreden buiten het NAVO-verdragsgebied, zeker niet als dit
buiten VN-verband plaatsvond.99 Een standpunt dat hij zoals in het vorige hoofdstuk aan
de orde is geweest als Kamerlid nog had verdedigd. Gezien deze risico’s meenden Barth en
Graaff dat de minister veel krediet verdiende voor het accepteren van crisisbeheersing en
vredesoperaties als alternatief voor de algemene verdedigingstaak en dat hij ook bereid was
te investeren in de nieuwe hoofdtaak van de krijgsmacht.100 Uiteraard speelde voor Ter Beek
mee dat hij daarmee ook het draagvlak voor de veranderingen kon vergroten. Ter Beek zei
daar later over:

Toch was dat volgens Barth niet de enige reden. De minister toonde een grote betrokkenheid
bij Defensie en wilde absoluut niet dat de krijgsmacht als gevolg van de bezuinigingen zou
worden afgebroken. Zeker het personeel mocht geen slachtoffer worden van de komende
reducties.102

Zoals in het vorige hoofdstuk is besproken streefden de bevelhebbers van de
krijgsmachtdelen voor de val van de Muur naar voortzetting van het bestaande beleid. In
het geval van bezuinigingen wilden zij de last zoveel mogelijk gelijkmatig verdelen over
de gehele organisatie. Bij het opstellen van deze plannen hadden zij er geen rekening mee
gehouden dat de internationale veiligheidssituatie revolutionair zou kunnen wijzigen.
Van Foreest verklaarde later dat hij na de val van de Muur vrijwel meteen overtuigd was
van de onomkeerbaarheid van de veranderingen, maar toch vond hij het niet nodig de
uitgangspunten van het marinebeleid te veranderen.103 Volgens de souschef-plannen van
de marine commandeur L. Kroon was de reden dat de maritieme dreiging vooral afkomstig
was van de Sovjet-Unie. De gebeurtenissen in Oost-Europa hadden daar weinig invloed
op. Ook bleven de zeestrijdkrachten in de CSE-onderhandelingen buiten beschouwing.
Het voornemen van de Stuurgroep meer nadruk te gaan leggen op crisisbeheersing en
99 Zie hoofdstuk vier. Overigens erkent Ter Beek in zijn memoires deze draai. Ibid., 26; W.F. van Eekelen, Sporen trekken door
strategische jaren, 228-229; PvdA, Kiezen voor kwaliteit, programma PvdA Tweede Kamerverkiezingen, 38; L. Koops, Relus ter Beek :
Een handelsreiziger in de politiek (1944-2008): Een biografisch portret, 99
100 Interview D.J. Barth, 1 maart 2011; Interview P.J. Graaff, 15 januari 1996
101 Interview A.L. ter Beek, 13 november 1995
102 Interview D.J. Barth, 1 maart 2011; Ook anderen bevestigen dit beeld: Interview J.C. Kombrink, 24 maart 2011; Interview
G.J. Folmer, 21 maart 2011; Interview B.A.C. Droste, 23 maart 2011; Interview P.J. Graaff, 15 januari 1996; Interview H.W.M.
Satter, 2 augustus 2002
103 Interview jonkheer H. van Foreest, 15 april 2002
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5.9 De standpunten van de krijgsmachtdelen

Breuklijn 1989

‘Ik heb dat vaak tegen Graaff en Wilmink gezegd: Ik wil uit die Defensienota niet alleen maar dingen in de
“min”, maar ik wil ook iets in de “plus”. Er moet ook iets zichtbaars nieuw zijn’.101

vredesoperaties verwelkomde de marine.104 Zoals in het vorige hoofdstuk uiteengezet,
waren dat taken waar de marine tijdens de Koude Oorlog al voor had gepleit en de gehele
organisatie voor beschikbaar had gesteld.105
Ook de top van de luchtmacht nam snel afscheid van de Koude Oorlog. Begin januari
besprak Louwerse met zijn commandanten de toekomst hun krijgsmachtdeel. De
grondslagen van het defensiebeleid, zo betoogde hij:

Breuklijn 1989

‘Hadden altijd gehangen aan de draad van de dreiging. Een draad die naar het zich thans laat aanzien erg
dun en gerafeld is geworden’.
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De luchtmacht moest daarom veranderen, maar dat betekende volgens Louwerse niet dat
de ‘wezenskenmerken’ van de luchtmacht ter discussie stonden. Flexibiliteit, mobiliteit en
snelheid bleven onverminderd van belang.106 De luchtmachtstaf had eerder geconcludeerd
dat de huidige taken ongeacht wat zou gebeuren in Oost-Europa en het resultaat van de
CSE-onderhandelingen ook in de toekomst van belang zouden blijven. Wel verwachtte de
luchtmachtstaf dat toekomstige operaties minder plaats- en tijdgebonden zouden zijn.
Ook diende de luchtmacht zich van een zuivere ‘oorlogsmachine’ te hervormen tot een
‘crisisbeheersingsinstrument’ geschikt voor alle vormen van crisis, met als uiterste geval
oorlog.107 De voorliggende koers kon echter behouden blijven. Louwerse concludeerde
dat uit de nadruk in de bestaande plannen (zie hoofdstuk vier) op de verbetering van de
mobiliteit, snelheid en flexibiliteit.108
Waar de luchtmacht meer dan de andere krijgsmachtdelen op anticipeerde, was dat
het defensiebudget wel eens sneller zou kunnen dalen dan verwacht. Om hier een passend
antwoord op te vinden, richtte de Luchtmachtraad, op initiatief van de souschef plannen
Breeschoten eind december 1990 de Task Force 2000 op. Volgens Louwerse was het van cruciaal
belang dat de luchtmacht het initiatief behield, voordat de minister dat naar zich toe trok.109
De opdracht van de werkgroep onder leiding van kolonel A.G. Schoute was te onderzoeken
hoe de luchtmacht met een lager defensiebudget haar slagkracht en investeringsprogramma
toch zoveel mogelijk in stand kon houden. De Task Force 2000 inventariseerde een breed scala
aan veranderingen, van het samenvoegen van eenheden tot het integreren van opleidingen
en het sluiten van bases. Het meest ingrijpende voorstel was de 3e en 5e Groep Geleide Wapens
uit West-Duitsland terug te trekken naar Nederland. Daarmee zou een einde komen aan de

104 Interview L. Kroon, 2 september 2011; Zie ook Interview H.W.G. Buis, 6 juni 2011
105 Interview jonkheer H. van Foreest, 15 april 2002
106 SIB-MvD, Toespraak BDL tijdens CDT’n vergadering d.d. 19 januari 1990, Luchtmachtraad, inv. nr. 1514
107 SIB-MvD, Aantekening over uitgangspunten voor het KLU lange termijn beleid, d.d. 18 december 1989, Luchtmachtstaf
afdeling plannen, Archief Task Force 2000, 1990, doos nr. 7702
108 Interview W.C. Louwerse, 19 juni 1995
109 Interview W.C. Louwerse, 19 juni 1995

111 SIB-MvD, Aantekening m.b.t. de beleidsfilosofie KLu in de jaren negentig en de gewenste aanpassingen van de KLuorganisatie voor de lange termijn, Souschef Plannen Commodore W. Breeschoten, d.d. 4 januari 1990, Luchtmachtraad,
inv. nr. 1513
112 SIB-MvD, Korte Termijn Programma 1991-1995, Luchtmachtraad, d.d. 22 februari 1990, Admiraliteitsraad, inv. nr.
AR/82/1C5-deel 1/90
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110 R. de Winter en E.H.J.C.M. Doreleijers, Luchtmachtstructuren in beweging : 80 jaar luchtmachtorganisatie, 102-104; P.E. van Loo,
Crossing the border : De Koninklijke luchtmacht na de val van de Berlijnse Muur, 59-61; Interview H.J.W. Manderfeld, 5 december
1995; Ibid.; Interview W. Breeschoten, 14 juni 2002
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taak die de luchtmacht bijna drie decennia het meest concreet had verbonden met de Koude
Oorlog.110
Op 4 januari 1990 zette Breeschoten zijn eigen ideeën over de toekomst van de luchtmacht
op papier. Hij stelde vast dat de dreiging van de Sovjet-Unie nog niet was verdwenen, maar
wel sterk was afgenomen. Kleine regionale conflicten, ook buiten het NAVO-verdragsgebied,
vormden nu de belangrijkste bedreiging omdat ze konden uitgroeien tot grote conflicten.
Dit betekende dat de luchtmacht zich moest gaan voorbereiden op zowel klassieke militaire
operaties als op crisisbeheersing en noodhulp. Deze operaties zouden bovendien op veel
grotere afstand van de thuisbasis plaatsvinden dan tot nu toe het geval was. Breeschoten
pleitte daarom voor de aanschaf van zware transportvliegtuigen voor de lange afstand en het
toewijzen van een bijpassend deel van het luchtmacht budget. In zijn ogen zou luchttransport
op termijn moeten uitgroeien tot de derde volwaardige pijler van de luchtmacht, naast de
pijlers jachtvliegtuigen en geleidewapens. Het antwoord op de bezuinigingen moesten
volgens Breeschoten worden gevonden in het verminderen van de aantallen, niet in de
kwaliteit.111 De Luchtmachtraad nam het voorstel over. De hoogste prioriteit kreeg de MidLife Update (MLU) van de F-16. Daarnaast kregen transportvliegtuigen een hogere prioriteit,
hoewel ze ten dienste bleven staan van de jachtvliegtuigen. Conform de in de jaren tachtig
opgestelde lange termijn visies moesten de zware transportvliegtuigen de mogelijkheid
hebben jachtvliegtuigen in de lucht bij te tanken.112
Voor de landmacht waren de veranderingen in Oost-Europa het meest ingrijpend. De
taken, de middelen en de organisatie van de landstrijdkrachten waren vrijwel volledig
afgestemd op de verdediging van het Legerkorpsvak in het noorden van West-Duitsland.
Daarvoor beschikte de landmacht over een omvangrijk gemechaniseerd legerkorps, dat
door zijn aard ongeschikt was voor expeditionaire operaties. Met uitzondering van relatief
kleine eenheden als het Korps Commandotroepen beschikte de landmacht niet over kleine
snel inzetbare eenheden. Ook was de landmacht sterk afhankelijk van dienstplichtigen.
Door deze eigenschappen was ze maar zeer beperkt inzetbaar voor crisisbeheersing en
vredesoperaties buiten het NAVO-verdragsgebied. Veel meer dan de andere krijgsmachtdelen
stond de landmacht dus aan de vooravond van een wezenlijke verandering van de organisatie,
structuur, taken, middelen en op de lange termijn mogelijk zelfs van de legervorming.
De top van de landmacht besefte dat verandering op termijn noodzakelijk was, maar deze
veranderingen waren zo ingrijpend dat ze voorlopig wilde afwachten hoe de internationale
veiligheidssituatie zich zou ontwikkelen. Drie overwegingen speelden daarbij een rol.
Allereerst besefte de Legerraad dat de veranderingen moeilijk terug te draaien zouden zijn
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als de Sovjet-Unie toch weer een dreiging zou gaan vormen. Volgens Folmer overheerste de
gedachte dat zolang de Russische beer nog steeds op zijn achterste poten kon gaan staan, de
landmacht zich daartegen moest kunnen verweren.113 De tweede overweging was dat de top
van de landmacht zich zorgen maakte over het lot van het personeel en de organisatie. Wilmink
meende dat hij wel nieuwe ideeën kon hebben, maar dat hij ook een organisatie met mensen
achter zich aan te slepen had.114 De derde overweging hing hiermee samen en dat was het
geringe vertrouwen in de intenties van de politieke leiding en de DAB. Binnen de landmacht
heerste het beeld dat die vooral geïnteresseerd waren in de bezuinigingsmogelijkheden en
weinig oog hadden voor de militaire risico’s.115
In lijn met het bovenstaande nam Wilmink een behoudende houding aan ten aanzien
van de gebeurtenissen in Oost-Europa. In de Defensieraad van 23 november 1989 kwamen
de gevolgen CSE-onderhandelingen voor de landmacht aan de orde. Wilmink liet weten
de komende periode geen fundamentele wijziging in de taakstelling van de landmacht te
verwachten, omdat de CSE-onderhandelingen een evenwicht zou brengen in het aantal
conventionele wapens in Europa. Barth was het niet met de bevelhebber eens. Hij verwachtte
minder nadruk op de voorwaartse verdediging en meende dat de veranderingen vroegen om
meer flexibiliteit van de ‘inzetmiddelen’.116
Ter Beek vroeg aan Wilmink of er nog besluitvorming plaats moest vinden over grote
investeringen voorafgaand aan het verschijnen van de Defensienota 1990. De bevelhebber
antwoordde dat tankbestrijding snel moest worden verbeterd. Naast het moderniseren
van het tankbestand wilde de landmacht bewapende helikopters aanschaffen. De minister
vroeg waarom Wilmink zo’n nadruk legde op de bewapende helikopters? De bevelhebber
antwoorde dat onderzoek had uitgewezen dat de bewapende helikopter het meest effectieve
wapensysteem tegen tanks was door de flexibiliteit, de korte reactietijd en het bereik. Later in
de vergadering voegde hij hier nog aan toe, dat aangezien alleen de Nederlandse landmacht
nog niet over bewapende helikopters beschikte, het Eerste Legerkorps tot de zwakste schakel
in de NAVO-verdediging behoorde. Hij adviseerde de minister daarom niet later dan 1990
bewapende helikopters aan te schaffen en in 1991 de Leopard 1 tanks te moderniseren.117
Gezien de gebeurtenissen in Oost-Europa riep de prioriteit die Wilmink legde bij de
aanschaf van de bewapende helikopter ook bij anderen vragen op. Barth vond het ‘ongerijmd’
dat de aanschaf van transporthelikopter (zie vorige hoofdstuk) was geschrapt in de
plannen. Volgens Wilmink was deze keuze gebaseerd op de bijdrage aan de gevechtskracht.
Lichtbewapende infanterie in transporthelikopters was op het moderne gevechtsveld
kwetsbaarder dan een bewapende helikopter. Barth vond dat gezien de internationale
ontwikkelingen een verkeerde prioriteitsstelling. Defensie moest verder kijken dan de
113 Interview G.J. Folmer, 21 maart 2011
114 Interview M.J. Wilmink, 9 februari 2015
115 Ibid.; Interview G.J. Folmer, 21 maart 2011; Interview R. Reitsma, 14 februari 2011
116 SIB-MvD, Overleg Defensieraad/Legerraad m.b.t. Contouren Lange Termijn Plan gehouden op 23 november 1989, d.d. 6
december 1989, Legerraad inv. Nr. 810
117 Ibid.

Wel vond hij dat dat de Nederlandse brigade zolang mogelijk in Duitsland moest blijven en
de traditionele capaciteiten versterkt moesten worden met onder andere, een Luchtmobiele
Brigade, ‘drones’ om ver in het vijandelijke gebied te kunnen kijken en voldoende MLRSraketwerpers. Het latere hoofd van de herstructurering van de Koninklijke landmacht
brigadegeneraal Reitsma omschreef Wilmink later als stevig conservatief, maar voegde
eraan toe dat Wilmink met een kleine groep vertrouwelingen wel degelijk nadacht over
alternatieven.121 Reitsma doelde op het in het vorige hoofdstuk besproken ‘denktankje’ dat
Wilmink in de zomer van 1989 bij elkaar liet komen. Een van de uitkomsten was toen dat
de komst van een Luchtmobiele Brigade wenselijk was, ook als extra onderbouwing van
de bewapende helikopter. Opvallend genoeg gebruikte Wilmink dit argument niet in de
Defensieraad van eind november. De mogelijkheid bestaat dat hij vreesde niet meer terug te
118 Ibid.
119 A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 229
120 SIB-MvD, Concept (informeel) verslag van het bezoek van de Legerraad aan de PV NAVO, d.d. 1 maart 1990, Legerraad, inv.
Nr. 817
121 Interview R. Reitsma, 14 februari 2011
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‘“Out of area” optreden, peacekeeping, peace-enforcing, operaties op de flanken e.d.. Hoewel e.e.a. nog
zeer prematuur is, denkt spreker aan multifunctionele eenheden d.w.z. voor verschillende soorten opdrachten in klimatologische verschillende area’s’.120

Breuklijn 1989

huidige ronde van de CSE-onderhandelingen en rekening houden met de gevolgen van
een tweede en derde ronde. Hij verwachtte dat Nederland in de toekomst behoefte had
aan een ‘licht’ leger, dat veel mobieler was dan het huidige, omdat door alle reducties het
‘gevechtsveld’ flink zou uitdunnen. Transporthelikopters droegen daar juist aan bij. Ook Van
Voorst tot Voorst was kritisch op de plannen van Wilmink. Hij vroeg aan de bevelhebber hoe
hij het toekomstige optreden zag ten aanzien van transporthelikopters. Volgens Wilmink
sloot de landmacht zich aan bij de ideeën die binnen de NAVO leefden over het oprichten
van een Duitse, Engelse en Belgische multinationale luchtmobiele NAVO-divisie. Nederland
zou daar volgens de bevelhebber met een infanteriebataljon en bewapende helikopters een
bijdrage aan kunnen leveren.118
Wilmink leek in het overleg met de bewindslieden de revolutionaire ontwikkelingen
in Oost-Europa volledig te negeren door zijn nadruk op het versterken van
tankbestrijdingscapaciteit. Het bevestigt het beeld dat Ter Beek later neerzette van Wilmink
als een ‘klassieke ijzervreter voor wie de Koude Oorlog bepalend was in al zijn denken en
doen’.119 Toch zijn er ook aanwijzingen dat zijn houding deels tactiek was. Zo laat het verslag
van een bezoek van de Legerraad aan de Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij de
NAVO in maart 1990 zien dat hij in een ander gezelschap – dus zonder de minister en de DAB
en een aantal maanden later – meer open stond voor nieuwe ideeën. Wilmink verklaarde dat
hij meer flexibel optreden noodzakelijk achtte. Hij dacht daarbij aan:
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kunnen als hij eenmaal aan de gedachtegang van Barth en de zijnen had toegegeven. Daarbij
is het belangrijk om te benadrukken dat voor Wilmink veel meer op het spel dan voor de
andere bevelhebbers. Vanuit die gedacht kon het verstandig zijn, zijn kruit nog even hebben
droog te houden, maar met het risico dat Wilmink links of rechts gepasseerd zou worden.
Een andere reden waarom het voor Wilmink aantrekkelijk kon zijn om de kaarten
nog even voor de borst te houden was dat er binnen de top van de landmacht nog geen
overeenstemming was over de te volgen koers. Ook dit blijkt uit het verslag van het bezoek
van de Legerraad aan de NAVO. Zo plaatste de toenmalige directeur materieel generaalmajoor H.A. Couzy tijdens het overleg met de NAVO kanttekeningen bij de komst van een
luchtmobiele brigade. Hij verwachtte de komende jaren nog veel veranderingen en bovendien
vroeg hij zich af in hoeverre de bewapende helikopter in de toekomst nog nodig was.122
Later verklaarde Couzy dat in zijn ogen het concept van een luchtmobiele brigade in NAVOverband te veel op de Koude Oorlog situatie was gericht. De NAVO wilde dergelijke eenheden
inzetten om crises aan de rand van het verdragsgebied tijdig te beteugelen door snel en
mobiel optreden over grote afstanden. Ook vroeg hij zich af of een dergelijk kostbaar project
verstandig was in tijden van bezuinigingen.123 Volgens Van der Vlis was Couzy in deze periode
geen uitzondering binnen de top van de landmacht. Er waren uiteenlopende opvattingen
over de snelheid en onomkeerbaarheid van de veranderingen in de Centrale Sector. Hij
herinnerde zich verhitte discussies over de Luchtmobiele Brigade, de modernisering van de
tanks en de dienstplicht.124
Uiteindelijk besloot Wilmink toch te streven naar de komst van een Luchtmobiele Brigade.
Twee pragmatische overwegingen gaven daarbij de doorslag. Ten eerste bood deze eenheid
ongeacht hoe de ontwikkelingen in de Centrale Sector zouden uitpakken een hefboom om
de komst van de bewapende helikopter veilig te stellen en de mobiliteit van het Legerkorps te
vergroten. Ten tweede gaf deze organisatorische en operationele vernieuwing het personeel
een aantrekkelijk en toekomstbestendig perspectief.125 Vooral ten aanzien van dat laatste
was volgens Van der Vlis de Luchtmobiele Brigade van groot belang voor de landmacht:
‘Als we dan toch een veranderende tijd ingaan, laten we dan ook een element inbrengen wat die verandering
echt markeert. (…) Het was voor ons in eerste instantie een middel dat heel erg in dat “Legerkorps denken”
paste, maar we hebben ons in het achterhoofd altijd gerealiseerd dat er een veel bredere context mogelijk
was’.126

122 SIB-MvD, Concept (informeel) verslag van het bezoek van de Legerraad aan de PV NAVO, d.d. 1 maart 1990, Legerraad, inv.
Nr. 817
123 Interview H.A. Couzy, 22 februari 2011; Zie ook J.C.H. Blom et al., Srebrenica, een ‘veilig’ gebied: Reconstructie, achtergronden,
gevolgen en analyses van de val van een safe area, P. Bootsma (red.) (Amsterdam: Boom, 2002), 880-881
124 Interview A.K. van der Vlis, 23 september 1997; Ook interview G.J. Folmer, 21 maart 2011
125 Interview M.J. Wilmink, 9 februari 2015
126 Interview A.K. van der Vlis, 23 september 1997

1989 zou het eerste jaar worden dat Defensie gebruik zou gaan maken van het nieuwe
Integrale Defensieplanningsproces (IDPP). Door de komst van de Stuurgroep en de beperkte
beschikbare tijd kwam daar echter weinig van terecht. De Defensiestaf was niet langer de
spil in het planningsproces nu de Stuurgroep deze rol had overgenomen. Weliswaar hadden
Graaff en Van den Breemen daar namens de Defensiestaf zitting in, maar de leiding hadden
ze niet.127 Toch probeerde de Defensiestaf zoveel mogelijk invulling te geven aan haar rol
als corporate planner. Ze deed dat door de stappen uit het IDPP zoveel mogelijk te doorlopen
en daarmee het denken over de toekomstige rol en samenstelling van de krijgsmacht te
stimuleren.
Van 12 tot en met 15 februari 1990 organiseerde de Afdeling Toekomstvisie (ATV) op
het landgoed de Zwaluwenberg een colloquium voor de belangrijkste planners van de
Defensiestaf en de krijgsmachtdelen om na te denken over de toekomst van de krijgsmacht.
Om vrij te kunnen discussiëren waren de politieke en ambtelijke top niet uitgenodigd.128 Ter
127 Interview P.J. Graaff, 15 januari 1996
128 SIB-MvD, Mededelingen uit het COCSB van 22 januari 1990, Legerraad, inv. Nr. 814; SIB-MvD, Defensieplanningsproces IDPP, inv. nr. 778; Interview G.J. Folmer, 21 maart 2011; Interview R. de Wijk, 19 april 2011; Interview P.J. Graaff, 15 januari
1996; Interview H.W.M. Satter, 2 augustus 2002
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5.10 Brainstormsessie over de toekomst van de krijgsmacht

Breuklijn 1989

Hoewel de krijgsmachtdelen het revolutionaire karakter van de gebeurtenissen in OostEuropa onderkenden, was dat voor hen nog geen aanleiding de plannen aan te passen. De
marine en luchtmacht vallen op door hun snelle afscheid van de Koude Oorlog. Het conflict
dat veertig jaar voor een groot deel het wel en wee van de krijgsmachtdelen had bepaald deed
er zeker nog toe, maar beide krijgsmachtdelen omarmden snel het alternatief: deelname
aan crisisbeheersing en vredesoperaties. Er was wel een belangrijk verschil tussen de
luchtmacht en de marine. Voor de luchtmacht waren de gebeurtenissen aanleiding kritisch
naar de toekomst van de eigen organisatie te kijken. Bij de marine ontbrak daarvoor de
urgentie volledig. Voor beide vloeide het gemak waarmee ze de omslag konden maken voort
uit de overtuiging dat de bestaande en door de krijgsmachtdelen gekoesterde middelen en
structuren van ‘nature’ mobiel en flexibel inzetbare genoeg waren voor de nieuwe taken. De
marine, die altijd al voorstander was geweest van de deelname aan crisisbeheersingsoperaties
en achtte zich daar zonder grote aanpassingen voor geschikt. Dit voordeel had de landmacht
niet. De landmacht was volledig afgestemd op de verdediging van het NAVO-grondgebied,
een taak die wezenlijk verschilde van crisisbeheersing en vredesoperaties. Het vraagstuk was
voor de landmacht het meest urgent en ingrijpend, maar ze liep ook het meeste risico in het
geval van verkeerde keuzes. Dit verklaart de terughoudende reactie van de landmachttop op
de veranderingen. Toch was het contrast met de marine en luchtmacht minder groot dan
het lijkt, want alle drie probeerden de voor een grootschalig conflict bedoelde middelen en
structuren te handhaven en onomkeerbare beslissingen te voorkomen.

Breuklijn 1989

voorbereiding op het colloquium had de ATV het Memorandum met betrekking tot de toekomstige
Nederlandse krijgsmacht in een veranderende wereld geschreven. De Defensiestaf beschouwde
het memorandum en het colloquium als een alternatief voor het Defensie Strategisch
Plan (DSP) en het daarvan afgeleide Defensie Planningsmemorandum (DPM), de normale
startdocumenten voor het planningsproces. Volgens de Souschef Plannen van de Defensiestaf
commodore H.W.M. Satter had het colloquium ook tot doel de krijgsmachtdelen bewust
te maken van de noodzaak dat er iets moest gebeuren.129 In de openingstoespraak van het
colloquium kwam het hoofd van de Afdeling Toekomstvisie R. de Wijk daarop terug:
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‘De tijd dringt om te praten over herstructurering. In het voorjaar wil de Minister de contouren reeds presenteren. Indien wij niet op korte termijn met ideeën komen, dan wordt het voor ons bepaald. Hoe concreter
de ideeën zijn, des te beter het is’.130

Volgens De Wijk was ‘het van belang om een structuur te ontwikkelen waarin kan worden
aangegeven hoe conceptueel kan worden gereduceerd’. Hij wilde de komende dagen
nadenken over een structuur die geschikt was voor reductiepercentages van 15, 25 en 50
procent.131
Het verslag van het colloquium is bewaard gebleven en geeft verder inzicht in de ideeën
die de krijgsmachtdelen begin 1990 hadden over hun toekomst. Op de tweede dag van het
colloquium presenteerden de souschefs plannen van de marine, landmacht en luchtmacht
hun voorstellen. Kroon voorzag voor de marine een taakverandering, maar daar waren geen
andere middelen of structuren voor nodig. Hij verwachtte dat ‘vitale veiligheidsbelangen’ en
daar hoorde ook economische bij, steeds vaker door ontwikkelingen buiten Europa zouden
worden beïnvloed. Dit betekende dat de marine minder vaak op de Noord-Atlantische Oceaan
zou opereren. In plaats daarvan verwachtte hij een grotere betrokkenheid van de marine bij
het handhaven van de internationale rechtsorde en veiligheid, zowel binnen als buiten het
NAVO-verdragsgebied. Voor deze taken bleven een maritieme taakgroep, een taakgroep voor
mijnenbestrijding en het Korps Mariniers noodzakelijk.
Folmer stelde vast dat de landmacht vooral flexibeler moest worden. Het Legerkorps
bleef het hart van de organisatie, maar aangevuld met een Luchtmobiele Brigade. In
bondgenootschappelijk verband zou de landmacht zover mogelijk oostwaarts moeten blijven
optreden, bij voorkeur in het bekende Noord-Duitsland, eventueel in een groter gebied dan
nu. Voor de landmacht was het uitgangspunt dat Nederland een defensiebijdrage leverde,
die overeenkwam met zijn politieke status. Folmer vertaalde deze uitgangspunten in een
organisatie van twee divisies onder een legerkorpsstaf met brigades als kleinste eenheid van
verbonden wapens. Om de flexibiliteit van het Legerkorps te vergroten wilde de landmacht
129 Interview H.W.M. Satter, 2 augustus 2002
130 Archief G.J. Folmer (AF), Defensiestaf, afdeling toekomstvisie, Bijlage A, Verslag colloquium 12 t/m 15 februari 1990, d.d. 20
februari 1990, behorende bij brief, nr. S90/122/520
131 Ibid.

een Luchtmobiele Brigade oprichten, samengesteld uit ‘luchttransportabele’ eenheden,
transporthelikopters en bewapende helikopters. De ‘luchttransportmiddelen’ waren volgens
Folmer ook noodzakelijk voor vredesoperaties. Een breuk met de Koude Oorlog was dat alle
eenheden van de landmacht in de toekomst inzetbaar moesten zijn voor vredesoperaties. Hij
maakte daarbij wel de kanttekening dat de eenheden van de Luchtmobiele Brigade:
‘In principe naar hun aard minder geschikt voor peace-keeping operaties. Alleen in een initiële fase zouden
zij kunnen worden ingezet’.132

133 Ibid.
134 Het verslag noemt geen namen
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De laatste opmerking maakt duidelijk dat de landmacht in overeenstemming met Wilminks
opvattingen, de Luchtmobiele Brigade nog steeds primair als een snel inzetbare mobiele
gevechtseenheid van het Legerkorps beschouwde, geschikt om een gebied veilig te
stellen en de orde te herstellen in het geval van crisis, maar niet bedoeld voor langdurige
vredesoperaties.
Breeschoten maakte duidelijk dat de luchtmacht de bestaande organisatie met
enige aanpassingen wilde handhaven. De jachtvliegtuigen waren ook in de nieuwe
veiligheidssituatie van belang aangezien ze geschikt waren voor zowel defensieve als
offensieve operaties. De luchtmacht wilde de komende jaren samen met andere landen de
F-16 moderniseren met een ‘Mid-Life Update’. Om grotere afstanden te kunnen overbruggen
had de luchtmacht de behoefte aan capaciteit om de jachtvliegtuigen in de lucht te kunnen
bijtanken. Verder voorzag Breeschoten een grotere behoefte aan transportvliegtuigen.
De belangrijkste verandering betrof het voornemen de squadrons van de Groep Geleide
Wapens (GGW) die in Duitsland waren gelegerd terug te trekken. Anders dan de landmacht,
beschouwde de luchtmacht de Centrale Sector niet langer als conflictgebied. Tot slot ging
Breeschoten in op de Groep Lichte Vliegtuigen (GPLV). Hij steunde het voornemen van
de landmacht transporthelikopters en bewapende helikopters aan te schaffen voor de
Luchtmobiele Brigade. Wel pleitte hij ervoor de GPLV volledig bij de luchtmacht onder te
brengen.133
Op de derde dag stond het ontwerpen van een nieuwe structuur voor de toekomstige
krijgsmacht op het programma. De krijgsmachtdelen moesten aangeven hoe zij dachten dat
hun organisatie eruit zou komen te zien bij reducties van 15, 25 en 50 procent. Sommige
aanwezigen hadden moeite met de opzet en wilde er niet aan meewerken.134 De Wijk besloot
de vergadering te schorsen en drie uit vertegenwoordigers van alle drie krijgsmachtdelen
samengestelde werkgroepen te maken om de voorstellen verder uit te werken. Veel
nieuwe inzichten leverde dit niet op. Zelfs bij een halvering van de krijgsmacht wilden de
krijgsmachtdelen de bestaande structuren ongemoeid laten. In dat geval zou de marine de
kaasschaaf gebruiken en een of twee bataljon mariniers opheffen, de mijnendienst verkleinen
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en vier tot zes fregatten, een onderzeeboot en enkele maritieme patrouillevliegtuigen
afstoten. De landmacht volgde dezelfde benadering. Het Legerkorps zou worden gereduceerd
tot twee logistiek zelfstandige divisies met elk vijf gelijkvormige brigades en een halvering
van het aantal tanks, pantserinfanterievoertuigen en stukken artillerie. Folmer voegde
daaraantoe dat ook in dat geval een Luchtmobiele Brigade onverminderd van belang was
om het verlies aan gevechtskracht op het sterk ‘uitgedunde gevechtsveld’ te compenseren.
Ook Breeschoten nam de bestaande organisatie als het uitgangspunt, waarbij volgens hem
het behoud van kwaliteit vooropstond. In het geval van reducties zou de luchtmacht afzien
van de GGW-NL, het aantal jachtvliegtuigen verminderen tot minimaal 117 en een vliegveld
sluiten. De aanschaf van transportvliegtuigen zou in de plannen van luchtmacht blijven
staan.135
Op de laatste dag van de bijeenkomst werden de uitkomsten van het colloquium gedeeld
met de militaire top: Graaff, Van Foreest, Wilmink, Louwerse en Van den Breemen. De
Wijk concludeerde dat de uitkomsten van het colloquium belangrijke aanknopingspunten
boden om goed in te kunnen spelen op toekomstige politieke situaties en reducties. De
bevelhebbers spraken hun waardering uit voor het initiatief na te denken over de toekomst
van de krijgsmacht, maar benadrukten wel de vrijblijvendheid van de discussie. Er lag
immers nog niets vast, behalve dat de Stuurgroep de omvang van de krijgsmacht met 15
procent wilde reduceren. Van Foreest benadrukte ‘dat het hier gepresenteerde natuurlijk nog
nadere studie vereist’. Ook waarschuwde hij voor het verschil tussen de mogelijkheden van
de tegenstander en zijn bedoelingen. De militaire leiding had de verantwoordelijkheid de
politieke leiding te wijzen op het operationele risico dat dit verschil kon opleveren, zeker
omdat de politiek volgens de admiraal geneigd was vooral naar het laatste te kijken. Wilmink
vond dat Nederland moest wachten met herstructureren totdat duidelijk was wat de NAVO
van plan was. Ook volgens Louwerse was het onverstandig voor de muziek uit te lopen. Van
Foreest onderkende wel dat het essentieel was dat de krijgsmacht maatschappelijk draagvlak
behield. Om die reden vond hij het een goed idee als de krijgsmacht zich nu vooral ging
richten op crisisbeheersing en vredesoperaties. Niet toevallig was dat een richting die de
marine goed uit zou komen.136
Graaff sloot de bijeenkomst af met de waardering voor de harmonieuze wijze waarop de
krijgsmachtdelen en de Defensiestaf met elkaar hadden gediscussieerd over de toekomst
van defensie. Volgens de CDS bleef deze samenwerking ook in de toekomst onmisbaar. Hij
verzekerde de aanwezigen dat het colloquium een brainstormsessie was, ‘niet meer en niet
minder’.137 Ondanks de beleefde woorden van Graaff vielen de resultaten van het colloquium
tegen. Het was niet gelukt om een toekomstbestendige structuur te ontwikkelen die
bestand was tegen aanhoudende bezuinigingen. Wel gaf het colloquium een goed inzicht
135 AF, Defensiestaf, afdeling toekomstvisie, Bijlage A, Verslag colloquium 12 t/m 15 februari 1990, d.d. 20 februari 1990,
behorende bij brief, nr. S90/122/520
136 Ibid.
137 Ibid.

In zijn memoires kwam Ter Beek tot een vergelijkbare conclusie.140
Kroon – die in 1998 zelf CDS zou worden – verklaarde in 1996 dat het volgens hem weinig
nut de drie krijgsmachtdelen bij elkaar te zetten. Het probleem was dat Nederland geen eigen
militaire strategie had op basis waarvan beredeneerde keuzes gemaakt kunnen worden
over middelen en aantallen.141 Louwerse onderschreef de conclusie van Kroon. Volgens
de bevelhebber van de luchtmacht kon je wel ’eeuwig’ blijven discussiëren over hoeveel
squadrons de luchtmacht moest hebben. Uiteindelijk was het allemaal arbitrair’.142 Volgens
Kroon was de enige oplossing om de discussie zuiver te houden de besluitvorming naar een
hoger niveau in de organisatie te tillen. Het was dan aan de krijgsmachtdelen om de minister
te overtuigen.143 Het was dus ieder voor zich.
Folmer en Breeschoten lieten zien dat samenwerken ook voordeel kon opleveren. Door
de steun die ze uitspraken voor de Luchtmobiele Brigade en het volledig onderbrengen van
de helikopters bij de luchtmacht maakten ze de kans groter dat de brigade er zou komen. Dit
138 Interview G.J. Folmer, 21 maart 2011, Interview W. Breeschoten, 14 juni 2002; Interview B.A.C. Droste, 23 maart 2011
139 Interview H.W.M. Satter, 2 augustus 2002
140 A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 242
141 Interview L. Kroon 8 februari 1996; Interview L. Kroon 2 september 2011
142 Interview W.C. Louwerse, 19 juni 1995
143 Interview L. Kroon 8 februari 1996
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‘De ervaring bij defensieplanners in Nederland is (helaas) dat wanneer je aangeeft op welke punten reducties plaats kunnen vinden c.q. besparingen mogelijk zijn (…) de politieke realiteit vaak heeft uitgewezen dat
hetgeen je zélf aangeeft als mogelijke reducties: direct wordt omarmd en dus is opgegeven’.139
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in de dynamiek en verhoudingen tussen de krijgsmachtdelen en de Defensiestaf. Het
gebrek aan vertrouwen valt daarbij op. De krijgsmachtdelen waren zeer terughoudend met
het doen van concrete toezeggingen of het opperen van alternatieven en laat staan dat er
sprake was van samenwerking. Zelfs in afwezigheid van de politieke en ambtelijke leiding
hielden de krijgsmachtdelen de kaarten voor de borst. De enige uitzondering was de steun
van de luchtmacht voor de aanschaf van transport- en bewapende helikopters. Folmer en
Breeschoten waren achter de schermen tot de conclusie gekomen dat beide krijgsmachtdelen
profijt zouden hebben van de komst van de Luchtmobiele Brigade.138
De discussie op het niveau van de Defensiestaf en de top van de krijgsmachtdelen
was dermate gepolitiseerd dat een integrale benadering een illusie was. Op zichzelf was
het een begrijpelijke reactie. Er waren weinig gedeelde belangen en de uitgangspositie
van de krijgsmachtdelen verschilde wezenlijk. Bovendien hadden de krijgsmachtdelen
veel te verliezen. In de dynamiek van bezuinigingen kon winst voor de een al snel verlies
voor de ander betekenen. Aangezien de onderhandelingen nog moesten beginnen was
het begrijpelijk dat de krijgsmachtdelen terughoudend waren nu al open kaart te spelen.
Souschef Plannen van de Defensiestaf commodore H.W.M. Satter zei hier later over:
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was echter een uitzondering en lang niet iedereen was overtuigd van de voordelen. Vanuit
beide organisaties kwam later kritiek op het initiatief. De luchtmacht was bang te moeten
opdraaien voor de kosten van de helikopters waardoor het project ten koste zou gaan van
luchtmacht-projecten. De landmacht vreesde vooral de zeggenschap kwijt te raken over de
helikopters en was het er niet mee eens dat de luchtmacht de helikopters ook ter beschikking
wilde stellen aan het Korps Mariniers.
Wat het verslag van het colloquium tot slot ook duidelijk maakt is dat de urgentie en
de wil om fundamentele keuzes te maken bij de krijgsmachtdelen ontbrak. De gewijzigde
internationale verhoudingen en de aangekondigde bezuinigingen van 15 procent waren geen
reden af te wijken van het bestaande beleid en ambities. De Winter kreeg gelijk. Toen hij later
het voor het colloquium gebruikte ‘Memorandum met betrekking tot de toekomstige Nederlandse
krijgsmacht in een veranderende wereld’ onder ogen kreeg waarschuwde hij voor de laatste keer de
minister voor de consequenties van de plannen van de militaire top:
‘Tegen de achtergrond van de grootste verandering op veiligheidspolitiek gebied sinds 1945 meent de CDS,
in het voetspoor van de krijgsmachtdelen, de eerste vijf jaar te kunnen voldoen met niets doen. Stemt u
hiermee in, dan moet de Defensienota-1990 op voorhand als mislukt worden beschouwd’.144

Ook de minister was kritisch over de resultaten van het colloquium zo blijkt uit de
aantekeningen die hij bij het verslag maakte. Hij was het oneens met de lage prioriteit van
crisisbeheersing en vredesoperaties in vergelijking met de oorlogstaken. Hij vond dat die
een gelijkwaardige prioriteit moesten krijgen. Verder concludeerde hij dat de medewerking
van landmacht aan de herstructurering kennelijk afhankelijk was van de inwilliging van de
eisen op materieelgebied. Ook kreeg hij de indruk dat gezocht was naar het bestaansrecht
van bestaande middelen.145 Toch was de minister niet bereid de krijgsmachtdelen verder
onder druk te zetten. Zijn eerder gekozen uitgangspunt dat hij gedwongen ontslagen zoveel
mogelijk wilde voorkomen woog voor hem zwaarder.

5.11 De toetsing van de krijgsmachtdeelplannen
Begin maart 1990 besprak de militaire top in het Comité Chefs van Staven en Bevelhebbers
(COCSB) de richtlijnen van de Stuurgroep en de resultaten van het colloquium. De
bevelhebbers waren kritisch. Vooral Wilmink vond dat de voorstanders van verandering
veel te hard van stapel liepen. ‘De inkt van de oude plannen en programma’s is nauwelijks
droog’, zo stelde hij. Bovendien vroeg hij zich af hoe de minister beslissingen kon nemen op
basis van onzekerheid. Ook was hij het oneens met het besluit van de Stuurgroep de omvang
144 SIB-MvD, Defensienota-1990, De Winter, d.d. 5 maart 1990, Archief Kabinet van de minister, inv. Nr. 22
145 SIB-MvD, Memorandum met betrekking tot de toekomstige Nederlandse krijgsmacht in een veranderende wereld
(waarin opgenomen resultaten van het colloquium van 12 t/m 15 februari 1990), d.d. 1 maart 1990, Afdeling Toekomstvisie,
Defensiestaf, Archief Kabinet van de minister, inv. Nr. 22

schalige aanpassingen zijn daarvoor niet vereist’.149

146 SIB-MvD, Uittreksel notulen COCSB-beraad, d.d. 5 maart 1990, behandeling memorandum m.b.t. de toekomstige NL
krijgsmacht in een veranderende wereld, inv. Nr. S90/448/635, 2 februari 1990, Archief MARSTAF, inv. Nr. S1003, doos nr.
S988
147 SIB-MvD, Contouren Lange Termijn Plannen 1992-2006, voorzitter comité plannen, commandeur L. Kroon, d.d. 10 april
1990, Admiraliteitsraad, inv. nr. AR/129/1C2/90
148 AdW, Samenvatting contourenbespreking Koninklijke Marine, 19 april 1990
149 Contouren voor het LTP (1991) 1992-2006, Luchtmachtraad, d.d. 26 april 1990, Admiraliteitsraad, inv. nr. AR/156/1C5-deel
2/90
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‘De gewijzigde taakstelling vereist weliswaar enige aanpassingen en accentverschuivingen, maar groot-
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van het personeel als instrument te gebruiken voor de reducties, omdat de bezuinigingen
daarmee los kwamen te staan van de uitkomsten van de CSE-onderhandelingen, die de
personeelsomvang juist buiten beschouwing lieten. De enige juiste benadering was volgens
Wilmink de bestaande taken als uitgangspunt te nemen en vervolgens binnen het budget te
bezien welke daarvan nog uitvoerbaar waren. Op dat laatste punt deelde Louwerse de mening
van de bevelhebber van de landmacht. De Wijk vond echter dat het daar niet bij kon blijven,
herstructureren en verkleinen moesten hand in hand gaan. Hij deed een nieuwe poging een
ontwerp te maken voor een toekomstige krijgsmacht en stelde voor zijn afdeling een schets
te laten maken van de krijgsmacht in 2000 en op basis daarvan te bepalen wat de minimale
omvang van de krijgsmacht zou moeten zijn. Louwerse wees het voorstel af. De huidige
situatie was in zijn ogen daarvoor nog veel te onvoorspelbaar.146 De Plaatsvervangend Chef
Defensiestaf (PCDS) vice-admiraal H.A.J. Nijenhuis zette de deelnemers aan het overleg
weer met beide voeten op de grond toen hij de vergadering afsloot met de vaststelling dat
de minister nu eenmaal zijn besluit had genomen. De krijgsmachtdelen moesten terug in
omvang en de keuze was gevallen op personeelsreducties. Met deze instructies konden de
krijgsmachtdelen zich gaan voorbereiden op hun BBBK in april.
De marine was op 18 april 1990 als eerste aan de beurt. Kroon schreef ter
voorbereiding aan de Admiraliteitsraad dat de richtlijnen van de Stuurgroep nog geen
ingrijpende gevolgen hadden voor de marine. Dat punt was volgens hem nog niet bereikt.
Pas als de marine meer operationele eenheden diende af te stoten zouden de consequenties
‘onevenredig groot’ worden.147 De Stuurgroep was tevreden over het CLTP van de Koninklijke
marine, en concludeerde: ‘de KM vaart de juiste koers’. De marine deed volgens de Stuurgroep
concrete bezuinigingsvoorstellen en schoof de problemen niet voor zich uit. Het CLTP van
de marine was overigens weinig vernieuwend en in lijn met de al voor de Koude Oorlog
opgestelde plannen. De enige uitzondering was dat de marine niet langer bezuinigde op het
Korps Mariniers. Daarmee kwam de marine tegemoet aan de politieke wens de operationele
sterkte van het Korps ongemoeid te laten (zie paragraaf 5.8).148
Ook het plan van de luchtmacht kreeg de goedkeuring van de Stuurgroep. Louwerse
schreef in het voorwoord dat hij met vertrouwen naar de toekomst keek:
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Het plan van de luchtmacht lag in lijn met de reeds voor de val van de Muur uitgezette koers.
De grootste verandering was het voornemen de Groep Geleide Wapens uit Duitsland terug te
trekken. Dit scheelde volgens de luchtmacht aanzienlijk in de overhead. Gezien de prioriteit
die de Stuurgroep toeschreef aan de deelname aan vredesoperaties was opmerkelijk dat
de luchtmacht een bijdrage van haar belangrijkste wapensystemen, de jachtvliegtuigen en
geleidewapens, aan dergelijke operaties weinig waarschijnlijk achtte. Daarvoor was volgens
de luchtmacht vooral het luchttransport geschikt.150 De laatste opmerking laat zien dat op
dat moment het denken over de deelname aan vredesoperaties nog tamelijk abstract was.
Pas na de Golfoorlog van eind 1990 tot begin 1991 zou dat veranderen.
Wilmink presenteerde in het BBBK het raamwerk voor de reorganisatie van de
landmacht. In de begeleidende brief noemde hij de te verwachten uitkomsten van de CSEakkoorden en de op handen zijnde hereniging van Duitsland als de belangrijkste reden
voor de reorganisatie. Aan het plan, met de titel ‘KL-2000’, lagen vijf uitgangspunten ten
grondslag. De eerste vier waren weinig vernieuwend. Het eerste uitgangspunt was dat de
Sovjet-Unie ook na het uitvoeren van de CSE-akkoorden een latente dreiging bleef voor het
Westen. Het tweede uitgangspunt was dat door het CSE-akkoord de operationele omgeving
wezenlijk zou gaan veranderen. Het gevechtsveld zou door alle reducties namelijk flink
worden ‘uitgedund’. De landmacht moest daardoor met minder eenheden hetzelfde of
mogelijk zelfs een groter gebied bestrijken. Het belang van mobiliteit en flexibiliteit nam
hierdoor aanzienlijk toe. De Luchtmobiele Brigade en de eveneens nieuw op te richten Lichte
Brigade moesten in deze behoefte voorzien. Het derde uitgangspunt was dat de landmacht in
Duitsland aanwezig bleef, ook na de hereniging. Volgens de landmacht was dit van belang om
in geval van een grootschalig conflict voldoende diepte in de verdediging te behouden. Het
vierde uitgangspunt was dat de landmacht diende te blijven beschikken over de capaciteit ‘in
multinationaal verband een substantiële bijdrage’ te kunnen leveren aan een grootschalig
conflict.
De vernieuwing was terug te vinden in het vijfde en laatste uitgangspunt. Voor het eerst
erkende de landmacht crisisbeheersing en vredesoperaties als een van haar hoofdtaken. Er
was volgens het plan een:
‘Toenemende behoefte aan eenheden die inzetbaar zijn voor crisisbeheersing en eventuele inzet buiten Europa voor Nederlands belangen dan wel VN-operaties’.151

Om aan de nieuwe taken te kunnen voldoen diende de landmacht in staat te zijn op te treden
in multinationaal verband in grootschalig conflicten en in regionale conflicten. Volgens
de landmacht was de Luchtmobiele Brigade daarvoor de meeste geschikte eenheid. De
150 SIB-MvD, Contouren voor het LTP (1991) 1992-2006, d.d. 26 april 1990, Luchtmachtraad, inv. Nr. 1524; SIB-MvD,
Samenvatting contourenbespreking Koninklijke Luchtmacht, 18 april 1990, Archief Kabinet van de minister, inv. Nr. 22
151 SIB-MvD, Concept CLTP 91-2006, d.d. 12 april 1990, Legerraad, inv. Nr. 82; AdW, De contourenbriefings afgezet tegen het
Memorandum Toekomstvisie, HATV, R. de Wijk, 20 april 1990; SIB-MvD, Contouren Lange Termijn Plan 1991-2006, De
voorzitter van de Legerraad Luitenant-generaal M.J. Wilmink, d.d. 27 april 1990, Admiraliteitsraad, inv. nr. AR/160/1C4/90

brigade zou daarom, als enige landmachteenheid, volledig uit beroepsmilitairen bestaan
en een permante staf voor het plannen en uitvoeren van vredesoperaties krijgen. Voor een
krijgsmachtdeel, dat zoals in het vorige hoofdstuk aan de orde is geweest, een half jaar
daarvoor de deelname aan crisisbeheersing en vredesoperaties nog als een gesloten boek
beschouwde was het laatste uitgangspunt een wezenlijke verandering. Hetzelfde gold voor de
functie en samenstelling van de Luchtmobiele Brigade. Terwijl de landmachttop de brigade
had bedoeld als middel om de bewegelijkheid van het Legerkorps de kans op de aanschaf van
de bewapende helikopter te vergroten, ging de eenheid zo steeds meer het gezicht vormen
van de nieuwe expeditionaire landmacht.152
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•
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•

152 Ibid.
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De kern van de gevechtskracht bleef het Legerkorps. Om de flexibiliteit van het
Legerkorps te vergroten werden de twee divisie logistiek zelfstandig. Hierdoor waren de
divisies ook buiten het Legerkorps zelfstandig inzetbaar, bijvoorbeeld als onderdeel van
een multinationale strijdmacht. Het aantal brigades verminderde van tien naar acht.
Een pantserinfanteriebrigade werd omgevormd tot een lichte pantserinfanteriebrigade.
Deze eenheid was in staat relatief zelfstandig op te treden en geschikt voor een veelheid
aan taken, zoals de verdediging van de flanken van het Legerkorps. Deze brigade was
ook beschikbaar voor crisisbeheersing.
Een Luchtmobiele Brigade met bewapende en transporthelikopters. De brigade gaf
het Legerkorps meer flexibiliteit en kon ingezet worden als strategische reserve,
bijvoorbeeld om een doorbraak te voorkomen. De brigade moest in staat zijn één
bataljon in één keer in te zetten. De bewapende helikopters vormden de vuursteun
van de brigade, maar konden ook individueel ingezet worden voor het bestrijden
van vijandelijk tankeenheden. De bewapende helikopters maakten een ‘absoluut
noodzakelijk’ onderdeel uit van het plan.
Voor vredesoperaties waar ook ter wereld was een bataljon beschikbaar. Welke bataljon
dat zou zijn, hing af van de taak en de beschikbare reactietijd. In de nieuwe organisatie
was elke landmacht militair opgeleid voor de deelname aan vredesoperaties. De
Luchtmobiele Brigade kreeg een permante staf voor het plannen en uitvoeren van
vredesoperaties.
Voor snelle inzet ten behoeve van crisisbeheersing en vredesoperaties waren de
Luchtmobiele Brigade en het Korps Commandotroepen beschikbaar.
Bij de snel-inzetbare eenheden zouden veel functies omgezet worden van dienstplichtig
naar beroeps. Een belangrijke reden hiervoor was dat de door de voorgenomen
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Op hoofdlijnen zag het ‘KL-2000’ plan er als volgt uit:
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verkorting van de diensttijd met twee maanden de opleiding te kort was voor deze
specialistische eenheden.153
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De kanttekening hierbij is wel dat de landmacht onder de druk van de internationale en
nationale ontwikkelingen zich niet tegen de reorganisaties en de nieuwe taak kon blijven
verzetten. Echt van harte ging het nog steeds niet, blijkt uit de voorwaarde die Wilmink stelde
aan de ‘noodzakelijke’ herstructurering van de landmacht. Hij vroeg om voldoende tijd. De
veranderingen dienden volgens hem langs ‘evolutionaire’ weg plaats te vinden zodat de
landmacht tijdens de reorganisatie inzetbaar bleef mocht de internationale veiligheidssituatie
onverhoopt verslechteren. Ook diende de herstructurering op zorgvuldige wijze plaats te
vinden. Om die reden had de landmacht niet uitgewerkt wat de gevolgen zouden zijn van een
verdere reductie van 35 procent in de tweede helft van de jaren negentig.154 Een dergelijke
hoge reductie zou volgens Wilmink ingrijpende gevolgen hebben:
Zonder de indruk te willen wekken premature conclusies te trekken, lijkt zowel vergaande taakaanpassing
c.q. - afstoting in combinatie met het ter discussie stellen van het dienstplichtsysteem dan een dwingende
noodzaak’.155

Dat laatste was zeker niet wat hij wilde gezien zijn verzet twee jaar later tegen de afschaffing.
Het is daardoor aannemelijk dat hij probeerde in te spelen op de uitdrukkelijke wens van de
minister de dienstplicht te behouden.
De Stuurgroep had weinig waardering voor het standpunt van Wilmink. Van Voorst tot
Voorst vond het onacceptabel dat Wilmink weigerde de aanvullende bezuinigingsopdrachten
uit te werken. Hij vroeg om een nadere uitleg. Wilmink legde aan de staatssecretaris uit dat
een bezuiniging van 35 procent betekende dat de landmacht afscheid moest nemen van
vierduizend militairen. Dit betekende dat het Legerkorps, nog maar uit één divisie zou
bestaan. De reductie van 45 procent had nog veel grotere gevolgen voor de landmacht,
omdat die het einde zou betekenen van de dienstplicht. Ook Graaff was niet overtuigd.
Hij gaf Wilmink de opdracht in de volgende versie van het lange termijn plan ‘krachtig’ te
onderbouwen waarom de twee bezuinigingsopties niet mogelijk waren. Ter Beek had vragen
over de noodzaak van een Luchtmobiele Brigade. Hij was vooral kritisch over de investeringen

153 SIB-MvD, Eerste aanzet CLTP 92-2006, d.d. 29 maart 1990, Legerraad inv. Nr. 820; SIB-MvD, Contouren Lange Termijn Plan
1991-2006, De voorzitter van de Legerraad Luitenant-generaal M.J. Wilmink, d.d. 27 april 1990, Admiraliteitsraad, inv. nr.
AR/160/1C4/90; M. Elands, R.J.A. van Gils, en B. Schoenmaker, De geschiedenis van 1 Divisie ‘7 December’ 1946-1996, 257258
154 Wilmink doelde op de totale omvang van de bezuinigingen. De Stuurgroep onderscheidde twee rondes van reducties. De
Defensienota 1990 ging uit van 15 procent in de periode 1990-1995. In de jaren daarna hield de Stuurgroep rekening met
een tweede ronde van bezuinigingen van 20 of 30 procent voor de landmacht en voor de marine en luchtmacht 10 tot 20
procent in de periode 1995-2000. Zie paragraaf 5.8.
155 SIB-MvD, Contouren Lange Termijn Plan 1991-2006, De voorzitter van de Legerraad Luitenant-generaal M.J. Wilmink, d.d.
27 april 1990, Admiraliteitsraad, inv. nr. AR/160/1C4/90

Met het bespreken van de contouren van de krijgsmachtdelen rondde Defensie de eerste
oriënterende fase van de beleidsvorming af. De Stuurgroep besloot al enkele maanden na
de val van de Muur de ontwikkelingen niet langer af te wachten. De ontwikkelingen in OostEuropa waren volgens de Stuurgroep onomkeerbaar en het einde van de Koude Oorlog was
in zicht. Defensie moest er daarom rekening mee houden dat de traditionele en de laatste
decennia haast vanzelfsprekende onderbouwing vanuit het Koude Oorlog paradigma onder
druk zou komen te staan. Op 8 januari 1990, amper twee maanden na de val van de Muur
kwam de Stuurgroep tot de conclusie dat een alternatieve onderbouwing voor de krijgsmacht
nodig was, niet alleen wegens de verminderde militaire dreiging, maar nadrukkelijk ook om
al te rigoureuze bezuinigingen te voorkomen en het politieke initiatief te behouden. De
Stuurgroep besloot in plaats van alleen te bezuinigen ook de krijgsmacht te herstructureren.
De leidraad was dat de Nederlandse krijgsmacht in plaats van de algemene verdedigingstaak
zich ging richten op de deelname aan crisisbeheersing en vredesoperaties, ook buiten het
NAVO-verdragsgebied. Met deze nieuwe legimitatie legde de Stuurgroep de basis voor het
defensiebeleid van na de Koude Oorlog.
De positieve ontwikkelingen in Oost-Europa zette zich ondertussen in ongekend hoog
tempo door. In de zomer van 1990 hadden de meeste communistische partijen in Oost156 SIB-MvD, Ontwerp-verslag Overleg Bewindslieden - Legerraad m.b.t. CLTP 1991-2006, d.d. 20 april 1990, Legerraad inv. Nr.
823; SIB-MvD, Samenvatting contourenbespreking Koninklijke Landmacht, 18 april 1990, Archief Kabinet van de minister,
inv. Nr. 22
157 SIB-MvD, Concept CLTP 91-2006, d.d. 12 april 1990, Legerraad, inv. Nr. 822
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in de nieuwe helikopters en vroeg wat de kosten daarvan waren. Wilmink verwachtte dat daar
drie á vier miljard gulden voor nodig was. De minister vond dat aanzienlijke bedragen.156
Wilmink kreeg van de Stuurgroep de opdracht een nieuwe versie van zijn plan te maken,
omdat deze vond dat het zwaartepunt van de organisatie te veel gericht bleef op een
grootschalig conflict met het Warschaupact. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de investeringen in
het plan. Zo wenste de landmacht honderd extra Leopard 2 tanks aan te schaffen, de Leopard
1 tanks te moderniseren en achttien extra MLRS-raketwerpers te verwerven.157 De landmacht
had zich duidelijk nog niet los gemaakt van het Koude Oorlog paradigma, desalniettemin
zette de landmacht met het CLTP wel degelijk de eerste voorzichtige stappen in het
veranderen van de organisatie. Het legerkorps zou door het verzelfstandigen van de divisies
en de oprichting van de luchtmobiele en lichte brigades flexibeler inzetbaar worden. Ook
was het accepteren van crisisbeheersing en vredesoperaties als tweede hoofdtaak een breuk
met het verleden. Hetzelfde gold voor het beschikbaar stellen van de complete eenheden
voor dit soort operaties en het standaard opleiden van elke landmacht militair voor deze
taak. Dat de landmacht sneller en verder ging dan ze zelf wilde gaan laat zien dat zeker voor
de landmacht de het schrijven van een nieuwe defensienota van groot belang is geweest.
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Europa de macht verloren en waren Gorbatsjov en Kohl tot overeenstemming gekomen over
de voorwaarden van de Duitse hereniging. Het waren positieve ontwikkelingen, al zaten er
ook negatieve kanten aan. Het afscheid van het communisme betekende namelijk niet dat
het leven van de mensen achter voormalige IJzeren Gordijn direct verbeterde. Integendeel,
alle landen in Oost-Europa stonden na jaren van economische, bestuurlijke en politieke
stagnatie aan rand van de afgrond. Radicale veranderingen waren noodzakelijk om chaos in
deze landen te voorkomen en hen in staat te stellen de overgang te kunnen maken naar een
markteconomie, een omschakeling die onherroepelijk gepaard zou gaan met economische
problemen en die niet zonder risico was. Niet voor niets waarschuwde de Tsjecho-Slowaakse
president V. Havel in maart 1990 voor het gevaar dat Oost-Europa zou veranderen in een zone
van chaos, instabiliteit en wanhoop.158 In zijn land was dit probleem inmiddels realiteit.
Een meerderheid van de Slowaken eiste meer zelfstandigheid. In Joegoslavië probeerden
verschillende politieke leiders de aandacht af te leiden van de economische problemen
door een beroep te doen op het etnische bewustzijn met oplopende spanningen tussen
bevolkingsgroepen tot gevolg.159
Ondertussen slaagde Gorbatsjov er met zijn hervormingspolitiek niet in de
Sovjeteconomie uit het slop te trekken. Zijn beleid begon zich tegen hem te keren, omdat
hij met zijn hervormingen ook de positie van de communistische partij ondermijnde. Toen
op 7 februari 1990 de Sovjet-Unie een meerpartijenstelsel kreeg grepen nationalistische
partijen en lokale machthebbers hun kans en pleitten voor meer autonomie. Litouwen,
Estland en Letland voegden de daad bij het woord en verklaarden zich in de loop van 1990
onafhankelijk.160 De positie van Gorbatsjov kwam verder in de verdrukking toen B. Jeltsin,
een politieke tegenstander van Gorbatsjov, werd verkozen tot voorzitter van de Opperste
Sovjet in de republiek Rusland. In juni voerde Jeltsin de druk op Gorbatsjov op door de
onafhankelijkheid van Rusland uit te roepen. Tijdens de viering van de dag van de arbeid
op 1 mei waren er massale protesten tegen zijn beleid. In reactie op deze ontwikkelingen
begonnen ook de conservatieve krachten in de Sovjet-Unie zich te verzetten tegen de
hervormingen. Gorbatsjov verloor steeds meer de grip op de situatie in eigen land en begon
zich conservatiever op te stellen. Het recht op zelfbeschikking dat hij eind 1988 zo krachtig
had verdedigd in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (zie hoofdstuk vier) bleek
niet op te gaan voor de Baltische staten. Hun onafhankelijkheidsverklaring wees hij resoluut
van de hand.161 Toch was een terugkeer naar de oude Koude Oorlog situatie inmiddels vrijwel
niet meer mogelijk. Het Warschaupact functioneerde door de binnenlandse problemen
van de lidstaten niet meer en de Sovjet-Unie was economisch en politiek vrijwel failliet.
158 R. Havenaar, Van Koude Oorlog naar nieuwe chaos (1939-1993), 382
159 J.C.H. Blom et al., Srebrenica, een ‘veilig’ gebied: Reconstructie, achtergronden, gevolgen en analyses van de val van een safe area, 117119
160 Litouwen op 11 maart 1990, Estland op 30 maart 1990 en Letland op 4 mei 1990
161 A. Pravda, “The collapse of the Soviet union, 1990-1991” in: The Cambridge history of the Cold War, Volume III, Endings, Melvyn
P. Leffler en Odd Arne Westad (red.), (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2010), 359-360; R. Service, The
end of the Cold War, 1985-1991, 431-435 en 449-450

Tijdens de Koude Oorlog was de breed gedeelde overtuiging dat de Sovjet-Unie een existentiële
bedreiging vormde voor de Nederlandse bevolking de drijvende kracht achter de consensus
over het defensiebeleid. Polemologen B. Bomert en L. Weck onderzochten in oktober 1990
wat met dit vijandsbeeld was gebeurd na de val van de Muur. Ze hielden een steekproef onder
de Nederlandse bevolking en onder de beroepsmilitairen van de landmacht. De resultaten
waren verbazingwekkend. In korte tijd was het beeld volledig omgeslagen. Slechts 2 procent
van de Nederlandse bevolking en 9 procent van de militairen beschouwden de SovjetUnie nog als een bedreiging. Militairen hielden wel sterker dan burgers rekening met de
mogelijkheid dat de Sovjet-Unie in de toekomst weer een bedreiging zou gaan vormen. 17
procent van de militairen hield daar rekening mee, terwijl slechts 3 procent van de burgers
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Gorbatsjov bleef daarom toenadering zoeken tot het Westen. Nieuwe spanningen met het
Westen kon hij zich niet veroorloven.
De zorg van met name de landmachttop dat de Stuurgroep door al deze ontwikkelingen te
snel van stapel zou lopen bleek ongegrond. De Stuurgroep nam geen enkele onomkeerbare
beslissing. De noodzaak daartoe ontbrak omdat de reductie van de omvang van de krijgsmacht
beperkt bleef tot 15 procent. Een deel van de Stuurgroep vond dit een gemiste kans. De
Winter waarschuwde de minister herhaaldelijk voor het mislukken van de herstructurering
van de krijgsmacht als hij te weinig zou bezuinigen. De minister legde het advies naast zich
neer. Doorslaggevend voor Ter Beek was dat hij gedwongen ontslagen zoveel mogelijk wilde
voorkomen. De Defensiestaf gebruikte dit argument slim om Ter Beek ervan te overtuigen
om niet te snel en te veel te bezuinigen.
De Winter kreeg gelijk. De hoogte van de bezuinigingen gaf de krijgsmachtdelen
voldoende speelruimte keuzes te vermijden. Alle drie betoogden ze dat daar ondanks de
revolutionaire veranderingen geen aanleiding voor was. Het wezen van hun organisaties, de
harmonische vloot, het Legerkorps en moderne jachtvliegtuigen, stond niet ter discussie.
Terwijl de Defensiestaf ingrijpende maatregelen wist te voorkomen, mislukte het initiatief de
krijgsmachtdelen onder haar leiding te verenigen. De krijgsmachtdelen stelden net als in de
Koude Oorlog hun eigen veelal tegengestelde opvattingen en belangen voorop en die lagen
te ver uit elkaar om gezamenlijk op te trekken. Door het eigen belang voorop te stellen liet
de militaire top in deze cruciale beleidsvormende fase de kans liggen als één militair blok de
Stuurgroep en de DAB tegemoet te treden. Aangezien ze er samen niet uitkwamen maakten
ze zich afhankelijk van de Stuurgroep en van diens overtuigingskracht. Vooralsnog had dit
nog geen grote gevolgen, maar bij aanhoudende bezuinigingen zouden de bevelhebbers het
steeds moeilijker krijgen hun belangen te verdedigen.
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dat waarschijnlijk achtte. De grootste dreiging verwachtte de bevolking vanuit het MiddenOosten, maar volgens de onderzoekers kwam dat door de Iraakse bezetting van Koeweit.162
Politicoloog P. Everts stelde bijna twintig jaar later vast dat de meeste Nederlanders in
de eerste vijftien jaar na de val van de Muur geen rekening meer hielden met een oorlog
in Europa. Door deze omslag in het dreigingsbeeld was de traditionele grondslag voor het
Nederlandse defensiebeleid verdwenen.163 Het voortbestaan van de krijgsmacht stond niet
ter discussie: de meeste Nederlanders, zagen de noodzaak van een krijgsmacht in. Wel
betekende het verdwijnen van een concrete existentiële dreiging een sterke daling van de
maatschappelijke prioriteit van de krijgsmacht. De belangrijkste consequentie hiervan was
het brede draagvlak voor bezuinigingen op Defensie.164 Het kabinet maakte hier dankbaar
gebruik van om de rijksbegroting op orde te krijgen. Eind april kwam het kabinet met de
kaderbrief voor de begroting waarin het aankondigde 2,8 miljard gulden extra te bezuinigen.
Defensie leverde met 615 miljoen gulden het grootste aandeel aan deze operatie.
In financieel opzicht was de kaderbrief een keerpunt in het naoorlogse defensiebeleid,
omdat hiermee een einde kwam aan de permanente groei van het defensiebudget.165 Ook
maakte de kaderbrief een einde aan de discussie over het koppelen van de herstructurering
van de krijgsmacht aan de resultaten van de CSE-onderhandelingen. Dit was volgens Graaff
een gepasseerd station:
‘Door de inhoud van de kaderbrief, de internationale politieke ontwikkelingen, de huidige vooruitzichten op een
CSE-akkoord (en vervolgakkoorden) is synchronisatie van het tijdspad van de verkleining en de herstructurering
met dat van het CSE-proces nauwelijks meer mogelijk’.166

Ook dit was een breuk met het defensiebeleid tijdens de Koude Oorlog. Nederland ging veel
meer zijn eigen weg. Overigens was Nederland daar geen uitzondering in, zoals we later
zullen zien.167
Voor de militaire top waren de extra bezuinigingen een flinke tegenvaller. Graaff
beklaagde zich er bij de minister over. Volgens hem dwongen ze Defensie tot een te snelle en

162 B. Bomert en L. Wecke, Van vijandbeeld naar vriendbeeld! Van dienstplicht naar beroepsleger?: Verslag van opinie-onderzoek onder de
bevolking en binnen de krijgsmacht, 9-10
163 Tijdens de Koude Oorlog beschouwde gemiddeld 80 procent van de bevolking de krijgsmacht als noodzakelijk. Dit
percentage begon in de tweede helft van de jaren tachtig te dalen om na de van de Muur te stabiliseren rond 70 procent.
P.P. Everts, De Nederlanders en de wereld : Publieke opinies na de Koude Oorlog, 70-71 en 87
164 P.P. Everts en R. van Haren, “Publieke opinie en veiligheid”, 170-182; J.G. Siccama, “De toekomst van de Nederlandse defensie”,
26-27; J.S. van der Meulen, “Civiel-militaire betrekkingen in verandering: Wisselwerking tussen maatschappij en
krijgsmacht” in: Krijgsmacht en samenleving : Klassieke en eigentijdse inzichten, R. Moelker en J. Soeters (red.), (Amsterdam:
Boom, 2003), 72-73
165 SIB-MvD, Financiële kerngegevens Defensie, d.d. 12 mei 1993, Defensiestaf, inv. Nr. S93/023/1557;
166 AdW, Betreft vergadering Stuurgroep DN 90 2 mei 1990, Presentaties contouren globaal getoetst aan richtlijnen, CDS
167 SIB-MvD, Brief van Chef Defensiestaf aan Minister van Defensie, ter voorbereiding gesprek met ministerraad over de
uitgangspunten van de defensienota op 2 juli 1990, Archief Kabinet van de minister, inv. Nr. 23; AdW, Betreft vergadering
Stuurgroep DN 90 2 mei 1990, Presentaties contouren globaal getoetst aan richtlijnen, CDS

onvoldoende uitgewerkte besluitvorming.168 Eind mei kwam de Defensieraad bijeen om de
nieuwe bezuinigingen te bespreken. De landmacht vreesde dat de zij kind van rekening ging
worden omdat daar het gemakkelijkst op personeel kon worden bezuinigd. Graaff beaamde
dat:
‘– hoe zeer het hem spijt – de uitkomst van de ombuigingsexercitie per definitie wel eens in het nadeel van
de KL zou kunnen uitvallen’.169

Tot halverwege 1990 had het initiatief voor de nieuwe defensienota bij het ministerie van
Defensie gelegen. Dit was een ongebruikelijke situatie, aangezien het veiligheidsbeleid
een gedeelde verantwoordelijkheid was van de ministeries van Buitenlandse Zaken en
Defensie. Om die reden ondertekenden beide ministers een defensienota en was het eerste
hoofdstuk van een defensienota – de appreciatie van de internationale veiligheidssituatie –
een gezamenlijk product van de DAB en de DAV, haar tegenhanger bij Buitenlandse Zaken.
Door deze samenwerking had de DAV ook zitting in de Defensieraad.172 Onder de minister
van Buitenlandse Zaken H. van den Broek, die al sinds 1982 deze post bekleedde, had de DAV
168 SIB-MvD, Brief van Chef Defensiestaf aan Minister van Defensie, ter voorbereiding gesprek met ministerraad over de
uitgangspunten van de defensienota op 2 juli 1990, Archief Kabinet van de minister, inv. Nr. 23
169 SIB-MvD, Verslag vergadering Defensieraad gehouden op 31 mei 1990, inv. Nr. DR 12/90, Archief Defensieraad
170 W.N.A. van Brouwershaven, Turbulentie en strategisch vermogen: Strategievorming bij het ministerie van Defensie, 152
171 AdW, Betreft vergadering Stuurgroep DN 90 2 mei 1990, Presentaties contouren globaal getoetst aan richtlijnen, CDS
172 B.G.J. de Graaff, “Defensie in een veranderende wereld”, 47-48, B.J. van Eenennaam, Achtenveertig kruisraketten. Hoogspanning
in de Lage landen, (Den Haag: Staatsuitgeverij, 1988), 36-37, A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 167,
Interview J.G. Siccama 22 juni 2011; Interview D.J. Barth, 1 maart 2011
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Ondanks de bezwaren bleven de gevolgen van de nieuwe bezuinigingen op de korte termijn
beperkt. Ter Beek besloot namelijk vast te houden aan de plannen die in conceptvorm op tafel
lagen.170 De extra bezuinigingen kon Defensie ophoesten door het definitief schrappen van
de materieelprojecten die nog in plannen stonden, maar door de gewijzigde internationale
verhoudingen niet meer opportuun waren. Zo zag de marine af van het vervangen van de
Zwaardvis-klasse onderzeeboten, de landmacht van de aanschaf van extra MLRS en het
moderniseren van de tanks en de luchtmacht van het oprichten van een extra Groep Geleide
Wapens voor het Nederlandse grondgebied en het vervangen van F-16’s die in vredestijd
verloren waren gegaan.171
Wederom wisten de krijgsmachtdelen ingrijpende maatregelen te voorkomen. Toch was
ook hier sprake van een breuk. Met het schrappen van deze investeringen was de financiële
speelruimte in de plannen van de krijgsmachtdelen flink verminderd, waardoor het in een
volgende bezuinigingsronde veel moeilijker zou zijn om de bestaande organisatie te ontzien.
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een dominante positie gekregen binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken. De meeste
contacten tussen Defensie en Buitenlandse Zaken liepen in de periode 1989-1993 dan ook via
deze directie.173
Door de brede consensus over het defensiebeleid leverde de samenwerking tussen de twee
ministeries tijdens de Koude Oorlog weinig problemen op. Buitenlandse Zaken bewaakte
de eensgezindheid en de politieke verhoudingen binnen de NAVO. Defensie richtte zich
op het gereedstellen van de krijgsmacht voor het uitvoeren van de NAVO-strategie. Terwijl
Buitenlandse Zaken veel belang hechtte aan het oordeel van de NAVO over het Nederlandse
defensiebeleid had Defensie meer oog voor de binnenlandse politieke verhoudingen. Het
draagvlak in de Tweede Kamer voor het defensiebeleid bepaalde immers de taken en de
mogelijkheden van de krijgsmacht.174 Soms liepen de spanningen op als de belangen en
opvattingen van de ministeries uit elkaar kwamen te liggen. Tijdens de voorbereidingen
van de Defensienota 1984 was er bijvoorbeeld frictie geweest toen Buitenlandse Zaken een
maandenlange consultatie van de NAVO had afgedwongen.175 Ook had Buitenlandse Zaken
volgens Ter Beek de neiging zichzelf te beschouwen als de hoeders van de ‘grote politiek’ en
de krijgsmacht te zien als de leverancier van de ‘de bouten en moeren’. 176 Dat uitte zich tijdens
de Koude Oorlog bijvoorbeeld rond het in hoofdstuk vier gememoreerde deelname aan de
VN-operatie UNIFIL in Libanon. Daar waar Buitenlandse Zaken het aanbod zag als een kans
de internationale positie van Nederland te verbeteren, was Defensie minder enthousiast,
omdat dit betekende dat Nederland eenheden onttrok aan de bondgenootschappelijke
verdediging. Tevens leefde bij Defensie bezorgdheid over de risico’s van dit soort missies
voor de militairen.177
Barth waarschuwde Ter Beek eind november 1989 dat hij tijdens het opstellen van de
Defensienota 1990 rekening moest houden met meer conflicten tussen de twee ministeries
nu er geen consensus meer was over de internationale veiligheidssituatie. Hij verwachtte
toen dat Buitenlandse Zaken meer dan tijdens de Koude Oorlog greep zou willen houden
op de inhoud van de defensienota.178 De waarschuwing van Barth was medio 1990 nog niet
uitgekomen. De voorbereidingen voor de Defensienota 1990 waren tot dan toe vooral een
defensieaangelegenheid geweest. Deze ongebruikelijke situatie was het gevolg van het
initiatief van Ter Beek een nieuwe defensienota te schrijven. Hij had iedereen, inclusief
Buitenlandse Zaken, daarmee verrast. Na de aankondiging van Ter Beek had De Winter de
directeur van de DAV, A.J. Ettema benaderd met het verzoek of Defensie de redactie en het
173 B.G.J. de Graaff, “De organisatie en coördinatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken”, 8 en 9
174 B.G.J. de Graaff, “Defensie in een veranderende wereld”, 47; Interview B.J. van Eenennaam 20 augustus 2002; Interview D.J.
Barth, 1 maart 2011
175 SIB-MvD, Defensienota 1990, d.d. 22 november 1989, D89/575, DAB, Archief Kabinet van de minister, inv. Nr. 21
176 Interview A.L. ter Beek 2 mei 1996, B.J. van Eenennaam, Achtenveertig kruisraketten. Hoogspanning in de Lage landen, 37;
interview jonkheer J.P. de Savornin Lohman, 20 augustus 2002
177 W.F. van Eekelen, Sporen trekken door strategische jaren, 228-229; C. Klep en R.J.A. van Gils, Van Korea tot Kabul, de Nederlandse
militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945, 26-27; B.G.J. de Graaff, “Defensie in een veranderende wereld”, 49
178 SIB-MvD, Defensienota 1990, d.d. 22 november 1989, D89/575, DAB, Archief Kabinet van de minister, inv. Nr. 21

180 Interview B.J. van Eenennaam 20 augustus 2002
181 De Defensiekrant is het nieuwsblad voor het defensiepersoneel. “Forse inkrimping is onvermijdelijk”, Defensiekrant, 28
juni 1990
182 A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 68-70; J. Hoedeman, “Ik ben hier niet gekomen om oorlog te voeren
met de generaals”, Elsevier, 14 juli 1990; W. Nieuwenhuis, “Ter Beek gaat behoedzame Van den Broek net iets te snel”, NRC
Handelsblad, 3 juli 1990
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179 Correspondentie tussen B.P. Abbink en A.J. Ettema, 21-07-2002, B.P. Abbink, “Defensie op een breukvlak, de
totstandkoming van de Defensienota 1991” (Scriptie, Rijksuniversiteit Groningen, 2002); interview J.H.M. de Winter 18
april 2002
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schrijven van de nota voor haar rekening mocht nemen. Ettema ging daarmee akkoord. Hij
verklaarde later dat hij dat moment geen kandidaat beschikbaar had om mee te schrijven.179
B.J. van Eenennaam, die Ettema in augustus 1990 opvolgde, hield de werkverdeling in stand.
Hij vond deze geen probleem, omdat de DAV kritisch meelas en het recht hadden de tekst
aan te passen.180 Dit was juist, maar dat nam niet weg dat daardoor het initiatief bij Defensie
bleef liggen.
Eind juni 1990 leidde de voorgenomen Defensienota 1990 tot de eerste botsing tussen Ter
Beek en Van den Broek. Lubbers had in de regeringsverklaring toegezegd dat Ter Beek de
Tweede Kamer op de hoogte zou houden van de voortgang van de nota. Ter Beek loste die
belofte in door in juni 1990 een Hoofdlijnenbrief Defensienota voor te bereiden. Om tegelijkertijd
ook het defensiepersoneel meer duidelijkheid te geven over zijn toekomst besloot
Defensie ook een speciale editie van de Defensiekrant uit te geven met dezelfde informatie
als in de Hoofdlijnenbrief. Ter Beek stelde daarin het defensiepersoneel op de hoogte van de
uitgangspunten van de komende defensienota, inclusief de bezuinigingspercentages. De
boodschap was dat de tijd van permanente militaire dreiging tot het verleden behoorde
en dat hierdoor een forse inkrimping van de krijgsmacht onvermijdelijk was. Tegelijkertijd
wilde Ter Beek aan het personeel duidelijk maken dat Defensie gedwongen ontslagen zoveel
mogelijk zou proberen te voorkomen. Daarvoor kwam er een ‘Sociaal Beleidskader’ (SBK),
met voorzieningen voor omscholing, mogelijkheden om vervroegd de dienst te verlaten en
regelingen voor burgers en militairen om op elkaars functies solliciteren.181
Ter Beek had echter verzuimd Van den Broek op de hoogte te stellen van de inhoud van
de voorgenomen Hoofdlijnenbrief Defensienota. Toen de minister van Buitenlandse Zaken er
uiteindelijk kennis van nam, maakte hij onmiddellijk bezwaar tegen de inhoud. Hij vond
dat Ter Beek de internationale veiligheidssituatie veel te positief inschatte, zodat Defensie te
weinig rekening hield met de omkeerbaarheid van ontwikkelingen in Oost-Europa. Verder
vond hij het ongepast dat Buitenlandse Zaken niet betrokken was geweest bij de analyse van
de internationale veiligheidssituatie: dat was immers ook zijn beleidsterrein. Lubbers en Kok
besloten dat de bewindslieden eerst tot overeenstemming moesten komen voordat de brief
naar de Tweede Kamer kon gaan. Daarmee kwam Ter Beek in de problemen, aangezien de
Defensiekrant al onder het Defensiepersoneel was verspreid.182
In plaats van een duidelijke boodschap aan het personeel zorgde Ter Beek nu voor
verwarring. Deze onhandige actie – een ‘lelijke fout’ volgens Ter Beek – kwam hem op veel
kritiek te staan. Kok vond dat Defensie de omgekeerde weg bewandelde, want: ‘publicatie
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volgt op besluitvorming en niet andersom’.183 De fracties van de VVD en D66 in de Tweede
Kamer dienden een tweetal moties in waarin zij de gang van zaken afkeurden. Ter Beek
erkende zijn fout en maakte duidelijk de gang van zaken te betreuren. Hij benadrukte
wel dat er nog geen besluiten waren genomen.184 De kritiek was overigens niet helemaal
terecht. Weliswaar hadden de bewindslieden de uitgangspunten nog niet besproken, maar
de uitgangspunten en richtlijnen van de Defensienota waren wel degelijk met Buitenlandse
Zaken gedeeld en ook besproken in de Defensieraad, waar de DAV zitting in had.
Ter Beek en Van den Broek namen de onderlinge wrijving weg door samen een nieuwe
versie van de Hoofdlijnenbrief op te stellen. Op 3 juli stuurde Defensie deze versie naar de Tweede
Kamer. In samenspraak met Buitenlandse Zaken was de analyse over de internationale
veiligheidssituatie bijgesteld ten opzichte van die in de Defensiekrant. De permanente dreiging
van een groot conflict was niet langer verleden tijd, maar sterk verminderd. Ook benadrukte
Defensie in de brief de onzekerheden over het politieke en economische veranderingsproces
in de Sovjet-Unie. Het bezuinigingspercentage van 15 procent in de eerste vijf jaar bleef echter
ongewijzigd. Wel zou Defensie pas na een evaluatie van de veiligheidssituatie een besluit
nemen over de bezuinigen in de periode 1995-2000. Het was volgens de brief namelijk nog
niet mogelijk ‘thans reeds een vaste planning voor een periode van tien jaar te maken’. Alleen
als de internationale politieke situatie zich gunstig bleef ontwikkelen, ging het tweede deel
van de geplande reducties door.185
Inhoudelijk veranderde er weinig door de nieuwe tekst. De plannen voor de Defensienota
1990 maakten reeds onderscheid tussen de bezuinigingen van voor 1995 en die van daarna.186
Bovendien waren de opvattingen binnen de Stuurgroep niet veranderd door het incident. Ze
bleef ervan overtuigd dat de ontwikkelingen in Oost-Europa onomkeerbaar waren. De op
korte termijn te verwachten eenwording van Duitsland en het aanstaande CSE-akkoord waren
een bevestiging van de juistheid van deze inschatting.187 Het voorval maakte wel duidelijk
dat de bewindslieden verschillend dachten over de ontwikkeling van de internationale
veiligheidssituatie. Volgens Van den Broek liep Defensie veel te hard van stapel. Ook vond
hij dat Ter Beek te weinig verweer bood tegen de bezuinigingen die het kabinet Defensie
oplegde. In zijn ogen was bovendien niet de minister van Defensie, maar hij de ‘constante
waakvlam tegen het uitkleden van defensie’.188 Wat de relatie ook bemoeilijkte was dat Ter
183 “Kok verstoord over te vroege publikatie over bezuinigingen Defensie”, NRC Handelsblad, 30 juni 1990; “Kamer verwijt Ter
Beek slecht overleg kabinet”, NRC Handelsblad, 4 juli 1990
184 Handelingen der Staten-Generaal, 1989-1990, Tweede Kamer, 85ste vergadering, 3 juli 1990; Parlementsredactie, “Ter Beek
betreurt vroege publicatie afslankplan”, Trouw, 4 juli 1990; Interview A.L. ter Beek, 13 november 1995
185 Notitie over de uitgangspunten en de richtlijnen voor de Defensienota, Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 629, nr.
2, 3 juli 1990
186 Handelingen der Staten-Generaal, 1989-1990, Tweede Kamer, 3 juli 1990, 21 629, nr. 2, (‘Brief van de minister en de
staatssecretaris van Defensie, Notitie over de uitgangspunten en de richtlijnen voor de Defensienota’); Interview A.L. ter
Beek, 8 mei 1995
187 SIB-MvD, “DN, hoe nu verder?”, Nota bestemd voor de voorzitter en leden van de Stuurgroep DN, d.d. 6 juli 1990, Archief
Kabinet van de minister, inv. Nr. 23
188 D. Hellema, B. van der Zwan, en B. Zeeman, De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw: Vijfde
jaarboek voor de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek in de twintigste eeuw, (Den Haag: Sdu Uitgevers, 1999), 273;

‘vanuit de top van de krijgsmachtdelen nogal wat lijntjes liepen naar Buitenlandse zaken en naar DAV. En
ik heb weleens het gevoel gehad dat daar waar de krijgsmachtdelen in eigen huis niet konden winnen, toch
als het ware dan hun argumenten of hun zorgen of weet ik veel wat, (...) dan weer instaken bij Buitenlandse
Zaken om als het ware via die lijn nog een herkansing te krijgen’.193

Archief Buitenlandse Zaken (ABZ), Commentaar op de “Gevoeligheidsanalyse” betreffende de Defensienota, DAV, d.d. 20
december 1990, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Archief DAV, 1985-1994, inv. Nr. 01887
189 B.G.J. de Graaff, “Defensie in een veranderende wereld”, 23-24 en 49-50; Interview met A.L. ter Beek 13 november 1995; J.
Hoedeman, “Ik ben hier niet gekomen om oorlog te voeren met de generaals.”
190 Interview jonkheer J.P. de Savornin Lohman, 20 augustus 2002; Interview B.J. van Eenennaam 20 augustus 2002
191 B.G.J. de Graaff, “Defensie in een veranderende wereld”, 51-52; Interview J.H.M. de Winter, 18 april 2011; Interview B.J. van
Eenennaam, 20 augustus 2002; Interview jonkheer J.P. de Savornin Lohman, 20 augustus 2002
192 Ibid., 51 en 54; Interview L.F.F. Casteleijn, 30 september 2014; Interview J.H.M. de Winter, 18 april 2011;
193 Interview A.L. ter Beek, 13 november 1995
194 Interview jonkheer J.P. de Savornin Lohman, 20 augustus 2002; ABZ, Tussenstand voorbereiding Prioriteitennota Defensie,
DAV, d.d. 2 juli 1992, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Archief DAV, 1985-1994, inv. Nr. 01889; NA, Vertrouwelijk
memorandum van Chef DAV aan Minister, 28 februari 1991, Defensienota Ministerraad a.s. maandag 4 maart, Algemeen
rijksarchief depot/ministier van Buitenlandse Zaken/Collectie Minister H. van den Broek 1982-1993, Inv. Nr. 0002,
geciteerd in B.P. Abbink, “Defensie op een breukvlak, de totstandkoming van de Defensienota 1991”; Interview L.F.F.
Casteleijn, 30 september 2014
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Het vermoeden van Ter Beek wordt achteraf bevestigd door De Savornin Lohman en de
toenmalige medewerker en de latere directeur van de DAB L.F.F. Casteleijn. Dit blijkt ook uit
het archief. Zo meldde Van Eenennaam eind februari 1991 in een vertrouwelijk memorandum
aan zijn minister dat de militairen hem ‘(…) onderhands (…) interne en vertrouwelijke
informatie toestuurden’ waaruit bleek dat leden van de Defensiestaf ongerust waren over
nieuwe bezuinigingen.194 Ter Beek gaf later toe dat hij de tegenstellingen met het ministerie
van Buitenlandse Zaken erg lastig vond. Ze dwongen hem in een spagaat met aan de ene kant
de druk van het kabinet en de PvdA-fractie om meer te bezuinigen en aan de andere kant
de militaire top en Buitenlandse Zaken die probeerden de bezuinigingen zoveel mogelijk te
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Beek na jarenlang de fractiespecialist op Buitenlandse Zaken te zijn geweest, meende zich
ook op dat beleidsterrein te mogen begeven. Van den Broek was daar niet van gediend.189
De tegenstellingen beperkten zich niet alleen tot de bewindslieden. Zij leefden ook
binnen de belangrijkste afdelingen van beide ministers, de DAB en de DAV. In tegenstelling
tot de DAB reageerde de DAV met ‘gepaste voorzichtigheid’ op de ontwikkelingen in OostEuropa. Het plaatsvervangend hoofd van de DAV jonkheer J.P. de Savornin Lohman hield veel
meer rekening met de conservatieve krachten in Moskou.190 Daarnaast was er sprake van een
competentiestrijd tussen de twee directies. De DAV vond dat de DAB zich met haar analyses
van de internationale veiligheidssituatie gedroeg als een soort afdeling Buitenlandse Zaken
van het ministerie van Defensie.191 Andersom zocht de DAV tegen de afspraken in geregeld
direct contact met de krijgsmachtdelen.
Veel militairen zagen Buitenlandse Zaken als een politieke bondgenoot.192 Ter Beek was
zich hier terdege van bewust. Hij verklaarde later dat hij het sterke vermoeden had dat:

beperken.195 Daar kwam bij dat hij op weinig steun van zijn collega’s in het kabinet hoefde
te rekenen. In juli 1990 beklaagde hij zich in de Elsevier over zijn geïsoleerde positie in het
kabinet:
‘Er bestaat bij het merendeel van mijn CDA- en PvdA collegae een warme belangstelling voor de defensiebegroting. (…) Zij zien wat er internationaal aan de hand is en hopen als gevolg van de defensiebezuinigingen meer ruimte te krijgen voor eigen beleid’.196
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5.15 Verandering van het speelveld
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In juni 1990 vertrok de directeur-generaal Economie en Financiën van Defensie Meijerink
naar het ministerie van Onderwijs om daar secretaris-generaal te worden. Dit bood Ter Beek
de gelegenheid zijn positie op het ministerie te versterken door het Tweede-Kamerlid en de
oud-staatssecretaris van Financiën J.C. Kombrink (PvdA) te benoemen als de nieuwe DGEF.
Kombrink was een vertrouweling van Ter Beek. Hun vriendschap ging terug tot de jaren
zestig. Hij was voor Ter Beek van grote waarde als leverancier van betrouwbare financiële
gegevens. In een voor een groot deel door geld gedreven veranderingsproces was dat cruciale
informatie.197
Kombrink kreeg ook een plek in de Stuurgroep.198 Daar was hij regelmatig kritisch over
de plannen van de krijgsmachtdelen, waarbij zijn kritiek zich niet beperkte tot financiële
onderwerpen. Sommige militairen konden dat niet waarderen, omdat ze vonden dat hij
daarmee op hun terrein kwam.199 Ter Beek vond dat echter een uiting van betrokkenheid
en remde Kombrink niet af.200 Veel militairen wantrouwden Kombrink omdat zij
veronderstelden dat hij een verlengstuk was van de minister van Financiën, Kok.201 Satter
vond bijvoorbeeld dat Kombrink veel meer dan Ter Beek zijn best deed om de door Kok
gewenste bezuinigingen te realiseren.202 Of Kombrink werkelijk fungeerde als de lange
arm van Kok is de vraag. Kombrink had naar eigen zeggen weinig contact met Kok.203 In
de volgens velen opvallend nauwkeurige reconstructie in de Elsevier van de totstandkoming
195 Interview A.L. ter Beek, 13 november 1995
196 J. Hoedeman, “Ik ben hier niet gekomen om oorlog te voeren met de generaals.”
197 A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 72; L. Koops, Relus ter Beek : Een handelsreiziger in de politiek (1944-2008):
Een biografisch portret, 104-105; J.P. Rehwinkel en J. Nekkers, Regerenderwijs: De PvdA in het kabinet-Lubbers/Kok, 100
198 Interview Kombrink, 24 maart 2011; W.N.A. van Brouwershaven, Turbulentie en strategisch vermogen: Strategievorming bij het
ministerie van Defensie, 166-167
199 Interview H.J.W. Manderveld, 5 december 1995; Interview H.G.B. van den Breemen, 29 maart 2011
200 G. Van der Wal, “Hans kombrink”, De Volkskrant, 9 februari 2002 2002
201 W.N.A. van Brouwershaven, Turbulentie en strategisch vermogen: Strategievorming bij het ministerie van Defensie, 166; A.L. ter
Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 71-72; J. Hoedeman, “De worsteling, geheime onderhandelingen over de
defensienota op kamer A107.”
202 Interview H.W.M. Satter, 2 augustus 2002
203 Interview Kombrink, 24 maart 2011

‘De matrix moet – en kan – worden verlaten. De matrix heeft in termen van politieke bestuurbaarheid niet
opgeleverd wat ervan werd verwacht. (...) In het licht van de reductie van de krijgsmacht krijgen deze nadelige effecten steeds grotere proportie’. 206

204 J. Hoedeman, “De worsteling, geheime onderhandelingen over de defensienota op kamer A107.”, Van Foreest, Folmer en
Graaff vonden het artikel een opvallend nauwkeurige reconstructie.
205 G. Van der Wal, “Hans kombrink.”
206 Herstructurering Ministerie, d.d. 18 juni 1990, Secretaris-Generaal Mr. M. Patijn, Luchtmachtraad, inv. Nr.1531
207 Ibid.
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Volgens Patijn was het functioneren van de matrixstructuur samen te vatten met de begrippen:
‘moeizaam, traag, onduidelijk, star en duur’.207 Als alternatief voor de matrix presenteerde
Patijn de concernstructuur. In de nieuwe structuur, zoals hieronder weergegeven, ging
de centrale organisatie functioneren als een concernstaf en de krijgsmachtdelen als haar
werkmaatschappijen:
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van de Defensienota 1991 schreef de journalist J. Hoedeman dat Kombrink en Kok een slechte
persoonlijk verstandhouding hadden.204 Een interview met de Volkskrant met Kombrink in
2002 bevestigde dit beeld.205 Ook in het archiefonderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden
voor een directe relatie tussen Kok en Kombrink. Wel valt de kritische en proactieve opstelling
van Kombrink op.
Nu de DGEF was toegelaten tot de Stuurgroep, eisten ook de DGP W. Drees en de
DGM luitenant-generaal (KL) Van der Valk met succes een plek op in het overleg. Voor de
bevelhebbers bleef de deur echter gesloten. Een positieve ontwikkeling voor de positie van
de bevelhebbers was dat Patijn in zijn onderzoek naar de organisatie van het ministerie van
Defensie tot de conclusie was gekomen dat de positie van de bevelhebbers versterkt diende
te worden. De secretaris-generaal presenteerde op 18 juni de resultaten van zijn onderzoek.
Zijn conclusie liet weinig ruimte voor twijfel over het lot van de matrixstructuur:

Breuklijn 1989
Hoofdstuk 5. Defensienota 1991

182

Figuur 6 De concernstructuur

Een van de belangrijkste veranderingen was de versterking van de positie van de bevelhebbers
en de commandant van de Koninklijke Marechaussee. Patijn stelde:
‘De bevelhebber wordt de enige schakel tussen de centrale organisatie en zijn krijgsmachtdeel. Hij valt hiërarchisch onder de bewindslieden, heeft derhalve rechtstreeks toegang tot hen en is uiteraard rechtstreeks
voor en door hen aanspreekbaar’. 208

De bevelhebber was eindverantwoordelijke en tevens het enige aanspreekpunt voor de
functionele directeuren van de krijgsmachtdelen (personeel, materieel en economische
beheer). Zij hoefden niet langer verantwoording af te leggen aan de directeuren-generaal
personeel, materieel en economie & financiën. De functionele directeuren vielen nu
rechtstreeks onder de bevelhebber. De DGP, DGM, DGEF en de CDS gingen zich in de nieuwe
structuur toeleggen op het coördineren en sturen van het beleid op hoofdlijnen.209
Ter Beek ging akkoord met het voorstel en accepteerde daarmee ook het herstel van de
positie van de bevelhebbers, die in de nieuwe organisatie een aanzienlijk deel van de macht
terugkregen die zij in de jaren zeventig waren kwijtgeraakt. Daar was volgens hem ook alle
reden toe. Ten eerste wilde hij de bevelhebbers de ruimte geven de ingrijpende veranderingen
in goede banen te leiden. De tweede reden was dat de minister nu één aanspreekpunt had. Hij
verklaarde later dat hij helemaal ‘gek’ werd van de matrix. Die leidde volgens de minister tot
208 Ibid.
209 W.N.A. van Brouwershaven, Turbulentie en strategisch vermogen: Strategievorming bij het ministerie van Defensie, 318-319

eindeloze overleggen en vergaderingen in alle mogelijke comités en commissies zonder dat
duidelijk was wie verantwoordelijk was. ‘Het lijn-staf model maakte dat ik gewoon iemand
kon aanspreken’.210 Op 1 januari 1992 zou Defensie overgaan naar deze nieuwe structuur.

5.16 De afronding van de krijgsmachtdeelplannen

‘blijft de Admiraliteitsraad van oordeel dat er thans geen objectieve redenen bestaan om de omvang van
de Koninklijke marine te verkleinen. (…) De raad wijst er in dit verband op dat de maritieme Warschaupact
capabilities de facto synoniem zijn met de Sovjet- vloot’. 212

210 Interview A.L. Ter Beek, 3 april 1995
211 SIB-MvD, Concept LTP KM 92 (91) - 06, voorzitter comité plannen commandeur L. Kroon, d.d. 26 juni 1990, inv. nr.
AR/226/1C2/90
212 SIB-MvD, Concept Lange Termijn Plan Koninklijke marine 1992-2006, d.d.6 juli 1990, Admiraliteitsraad, inv. nr.
AR/232/1C2/90
213 SIB-MvD, Concept Lange Termijn Plan 1992-2006, Luchtmachtraad, d.d. 6 juli 1990, LUMARA 90/167, Archief Kabinet van
de minister, inv. Nr. 23; Hoewel van latere datum geeft dit document een overzicht van de planstrategie van de luchtmacht.
SIB-MvD, Bestuurlijke vernieuwing in de KLU, DEBKLU, afdeling Organisatie en Informatiebeleid, 5 september 1991,
Correspondentie 1992
214 AdW, Concept Lange Termijn Plannen (LTP), Defensiestaf, d.d. 9 juli 1990
215 SIB-MvD, Concept Langer Termijn Plan 1992-2006, Legerraad, d.d. 6 juli 1990, inv. Nr. LR/90.200/geh, Archief Kabinet van
de minister, inv. Nr. 23; AdW, Concept Lange Termijn Plannen (LTP), Defensiestaf, d.d. 9 juli 1990; SIB-MvD, Aantekening
inzake het Concept Lange Termijn Plan (CLTP) 1992-2006, Defensiestaf plannen, d.d. 13 juli 1990, Archief Kabinet van de
minister, inv. Nr. 23
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Ook de luchtmacht hield vast aan haar plannen. De belangrijkste prioriteiten voor de komende
vijftien jaar bleven de modernisering van de F-16 en de aanschaf van transportvliegtuigen.213
De Defensiestaf steunde de twee krijgsmachtdelen. Ze oordeelde dat de plannen van de
marine en luchtmacht voldeden aan de gestelde richtlijnen, en dat ze duidelijk, compleet en
goed bruikbaar waren voor de besluitvorming.214
De Defensiestaf was nog steeds niet tevreden over het lange termijnplan van de landmacht.
De landmacht bleef de nadruk leggen op een grootschalig conflict. De onderbouwing
van de plannen vond de Defensiestaf ‘uitermate summier’ en onvergelijkbaar met die van
de marine en de luchtmacht. De volgende stap in het planproces – het integreren van de
krijgsmachtdeelplannen tot één defensieplan – liep hierdoor ernstige vertraging op.215
Wilmink legde in het begeleidende schrijven bij het plan zijn dilemma op tafel. Aan de ene
kant stond de landmacht aan de vooravond van een periode van ingrijpende veranderingen.
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De krijgsmachtdelen presenteerden in juli 1990 de definitieve versies van hun lange
termijnplan. Voor de marine waren de recente internationale ontwikkelingen en de extra
bezuinigingen nog steeds geen aanleiding het beleid te wijzigen.211 Van Foreest schreef in
de toelichting bij het plan dat hij de extra bezuinigingen op de marine niet gerechtvaardigd
vond, ondanks alles:

Tegelijkertijd moest de landmacht als organisatie blijven functioneren. Hij vroeg om begrip
voor de situatie waarin de landmacht verkeerde:
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‘Ik hecht er zeer aan U deelgenoot te maken van mijn bezorgdheid omtrent het vrijwel tegelijkertijd in elkaar grijpen van een aantal activiteiten: de verkorting van de diensttijd met alle consequenties van dien in
de gehele KL-organisatie, de voorgenomen organisatie-aanpassingen in vrijwel alle ressorts van de KL,
alsmede de voorgenomen reductie van de Haagse staven. Het gehele organisatie veranderingsproces zal nu
moeten worden geleid door staven, die tegelijkertijd ieder voor zich aan ingrijpende reorganisaties zullen
worden onderworpen. 216

Hoofdstuk 5. Defensienota 1991

184

Er bestond binnen de Stuurgroep begrip voor de situatie van de landmacht verklaarde Graaff
en Ter Beek later, maar de Stuurgroep kon niet langer wachten met de besluitvorming. Aan
het einde van het jaar diende de Defensienota 1990 gereed te zijn.217 Op 20 juli deelde Nijenhuis
aan de krijgsmachtdelen mee dat de Stuurgroep:
•
•

•

•

Akkoord ging met de plannen van de marine en de luchtmacht
Had besloten dat de herstructurering van de krijgsmacht zich concentreerde op de
landmacht. Het was daarom van belang dat de landmacht alsnog een volledig en
‘zelfdragend’ lange termijnplan indiende.
In principe instemde met de ‘KL-2000’-structuur, inclusief de Luchtmobiele Brigade. Wel
diende de landmacht de nieuwe structuur beter te onderbouwen. De Stuurgroep was
vooral kritisch over de noodzaak van het handhaven van drie (pantser)infanteriebataljons
naast de Lichte en Luchtmobiele Brigade.
Had besloten transporthelikopters aan te schaffen.218

Op basis van deze besluiten moest het mogelijk zijn de Defensienota 1990 in de tweede helft
van december te publiceren.219
Halverwege augustus presenteerde de landmacht een beter onderbouwde versie van
haar lange termijnplan, dat voldeed aan de richtlijnen die in maart waren uitgevaardigd.
De Defensiestaf constateerde echter dat de actualiteit de landmacht had ingehaald. Door
de afspraken tussen Kohl en Gorbatsjov over de Duitse eenwording was die een kwestie
van maanden geworden. Ondertussen bleef de Sovjet-Unie gestaag haar troepen uit OostEuropa terugtrekken. De plannen van de landmacht hielden hier geen rekening mee en
waren gebaseerd op een veel instabielere situatie in Oost-Europa. Wat de situatie voor de
216 SIB-MvD, LTP (1991) 1992-2006, De voorzitter van de Legerraad Luitenant-generaal M.J. Wilmink, d.d. 6 juli 1990,
Admiraliteitsraad, inv. nr. AR/240/1C4/90
217 Interview P.J. Graaff, 15 januari 1996; Interview met A.L. ter Beek, 13 november 1995
218 SIB-MvD, CLTP KL (1991) 1992-2006, Plaatsvervangend Chef Defensie Staf, Vice-admiraal H.A.J. Nijenhuis, d.d. 20 juli 1990,
Admiraliteitsraad, inv. nr. AR/258/1C4/90
219 SIB-MvD, Tijdschema Defensienota, Directie Algemene Beleidszaken, J.H.M. de Winter, coördinator, d.d. 27 juli 1990,
D90/398

‘De toekomstige structuur van de KL staat in formele zin niet – direct – ter discussie. Dat na verschijning van
de Defensienota een politieke discussie hierin verandering zou kunnen brengen behoefte geen betoog, (...)
De KL bevindt zich wat dat betreft in een cruciale fase. Indien een afwachtende houding wordt aangenomen
gaat meer dan alleen kostbare tijd verloren’. 222

‘Jarenlang is betoogd dat zes onderzeeboten toch wel een minimum is om een onderzeedienst verantwoord
in stand te houden. Nu kan het ineens ook met vier. Voor de verre toekomst wordt vervanging van de Walrus-klasse niet voorzien. Waarom dan nu niet het mes erin?’223

Hij pleitte voor het stellen van prioriteiten in plaats van te kaasschaven. Voor wat betreft
de Marineluchtvaartdienst stelde hij voor de marine en luchtmacht te laten onderzoeken
wat de mogelijkheden waren voor een gezamenlijk helikopterbedrijf. Voor de luchtmacht
zag hij mogelijkheden voor internationale taakspecialisatie. Zou Nederland niet een
extra squadron F-16’s kunnen kopen, zodat Duitsland kon afzien van de aanschaf van de
Eurofighter? Als tegenprestatie zou Duitsland dan voor Nederland luchttransportcapaciteit
beschikbaar moeten stellen.224 Casteleijn vond net als de Defensiestaf dat de landmacht nog
220 Concept Lange Termijn Plan (1991) 1992-2006, Legerraad, d.d. 17 augustus 1990, Admiraliteitsraad inv. nr. AR/281/1C4/90;
SIB-MvD, CLTP 1991-2006 KL, Plaatsvervangend CDS, H.A.J. Nijenhuis, d.d. 24 augustus 1990, Archief Kabinet van de
minister, inv. Nr. 23; SIB-MvD, Gesprek Stasdef - CINCENT, d.d. 21 augustus 1990, Archief Kabinet van de minister, inv. Nr. 23
221 SIB-MvD, Contouren Lange Termijn Plan KL 1991-2006, Chef Defensie Staf, Generaal der Genie P.J. Graaff, d.d. 18 september
1990, Admiraliteitsraad, inv. nr. AR/299/1C4/90
222 SIB-MvD, Aantekeningen voor Vz en leden LR, Legerraad inv. Nr. 844, d.d. 25 september 1990
223 SIB-MvD, Concept Lange Termijn Plan Koninklijke marine 1992-2006, d.d.6 juli 1990, Admiraliteitsraad, inv. nr.
AR/232/1C2/90
224 SIB-MvD, Brief Lo Casteleijn aan Minister van Defensie Ter Beek, d.d. 12 juli 1990, Archief Kabinet van de minister, inv. Nr.
23
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De DAB bleef kritisch ten aanzien van de plannen van de krijgsmachtdelen. L.F. Casteleijn
wees in een brief aan de minister op de zwakke onderbouwing van de plannen. Over de
onderzeedienst schreef hij bijvoorbeeld:

Breuklijn 1989

landmacht verder compliceerde was dat binnen de NAVO nog geen nieuwe strategie was
overeengekomen. Het was daarom nog onduidelijk of er nog wel behoefte bestond aan een
Nederlands legerkorps. Ook was de Stuurgroep kritisch over de beperkte financiële ruimte
in het ‘KL-2000’ plan. In het geval van nieuwe bezuinigingen kon de landmacht alleen geld
vinden door investeringen uit te stellen of het aantal dienstplichtigen sterk te verminderen.
Beide opties waren ongewenst.220 Om verdere vertraging te voorkomen besloot de Stuurgroep
halverwege september de luchtmacht het volledige beheer over de GPLV te geven. Alleen als
de Luchtmobiele Brigade in legerkorpsverband werd ingezet, kreeg de commandant van
het Eerste Legerkorps het operationele bevel over de helikopters.221 In een separate memo
maande Graaff de Legerraad vaart te maken het opstellen van een realistisch plan om de
toekomst van de landmacht in eigen hand te houden:

te veel de prioriteit legde bij het grootschalige conflict. De landmacht maakte zich daarmee
ongeloofwaardig. Ook was het de DAB niet ontgaan dat de argumentatie voor de bewapende
helikopter was veranderd. Waarom was een dergelijke helikopter nodig in alle scenario’s,
terwijl die oorspronkelijk vooral bedoeld was als tankkiller? Casteleijn vroeg zich af:
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‘Wiens tanks dreigen waar door te breken? Anders gezegd: wat moeten we met een Apache of iets dergelijks’. 225
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Hij adviseerde de minister de landmacht eerst uit te laten leggen welke gevaren
transporthelikopters tegen konden komen in hun operaties. Op basis daarvan kon worden
besloten of ‘beschermende’ helikopters nodig waren en in voorkomend geval welk type.226

5.17 De worsteling van de landmacht
Met het besluit in te stemmen met de komst van de Luchtmobiele Brigade inclusief de
miljarden guldens kostende investeringen in helikopters op basis van een onvoldragen plan
van de landmacht nam de Stuurgroep een aanzienlijk financieel en politiek risico. Waarom
deed de Stuurgroep dit? Graaff verklaarde later dat hij de krijgsmachtdelen zoveel mogelijk de
ruimte gaf zelf de bezuinigingen in te vullen, behalve dat hij beslist wilde dat de landmacht
de beschikking kreeg over een Luchtmobiele Brigade. De CDS wilde het krijgsmachtdeel
daarmee ook perspectief bieden. Achteraf vond hij de komst van de Luchtmobiele Brigade
een ‘schot in de roos’. Tijdens het schrijven van de defensienota was dat echter lang niet
zo vanzelfsprekend. Nederland liep voor op de NAVO, waardoor er nog geen operationeel
concept was om de investeringen te verantwoorden.227 Ook Ter Beek had lange tijd twijfels
over de hoge kosten van de brigade en de politieke haalbaarheid van het project. Hij zei daar
later over:
‘Het is onmiskenbaar een feit (…) dat je toch ging afdingen op de gewone, de gemechaniseerde brigades, om
daarmee geld vrij te spelen om de investeringen voor de Luchtmobiele Brigade gedaan te krijgen. En dan dat
vrijgespeelde geld zou wegzakken in de algemene middelen via weer een nieuwe bezuinigingsronde. En ik
zou overblijven met twee keer een min. Namelijk afgeslankte KL met minder brigades en geen Luchtmobiele
Brigade. Dat is inderdaad een zorg voor mij geweest’. 228

Toch ging Ter Beek uiteindelijk overstag, allereerst omdat de Luchtmobiele Brigade een
flexibele eenheid was die zowel voor crisisbeheersing, vredesoperaties of een grootschalig
225 Ibid.
226 Brief Lo Casteleijn aan Minister van Defensie Ter Beek, d.d. 12 juli 1990, Archief Kabinet van de minister, inv. Nr. 23
227 Interview P.J. Graaff, 15 januari 1996
228 Interview A.L. ter Beek, 13 november 1995

conflict inzetbaar was. Hij hield daarmee als een goed politicus zijn opties open. Daarnaast
bood de Luchtmobiele Brigade ook Ter Beek de mogelijkheid de landmacht iets nieuws te
bieden en daarmee meer draagvlak te krijgen voor de ingrijpende veranderingen.
Ter Beek besefte dat de echte herstructurering bij de landmacht plaatsvond. De marine
en luchtmacht konden zich relatief eenvoudig aanpassen. Dat maakte de bezuinigingen niet
minder vervelend, maar wel gemakkelijker te accepteren. Voor de landmacht was dat veel
moeilijker. De top van de landmacht kon niet met kleine aanpassingen op de oude weg verder
gaan. In feite stonden daar alle tollen los. Volgens Graaff waren ‘de tragiek en dramatiek’
van alle veranderingen vooral van toepassing op de landmacht.229 Het was alles bij elkaar
genomen een fundamentele verandering volgens Ter Beek:

Overigens was de landmachttop zich daar volgens Ter Beek terdege van bewust. Hij zei daar
later over:

Wilmink verklaarde later dat hij echt wel de noodzaak voor verandering inzag, maar dat hij
zich in grote zorgen maakte over het lot van zijn mensen en de zorgvuldigheid van het proces.
‘Politici schrappen met een pennenstreep een eenheid, maar de eenheid bestaat wel uit
mensen’.232 Reitsma benijdde de positie van de bevelhebber niet. In 1989 was de landmacht
– zo zag Reitsma het – op het toppunt van haar kracht en juist ‘op dat moment begint men
aan de poten van je stoel te zagen’.233 De bezuinigingen en de gewijzigde taakstelling raakten
alle aspecten van de landmacht, van het bedenken en aanpassen van doctrines, tactieken,
voorschriften en opleidingsprogramma’s tot het samenvoegen van eenheden, sluiten van
kazernes en afstoten van materieel.

229 Interview P.J. Graaff, 15 januari 1996
230 Interview A.L. ter Beek, 13 november 1995
231 Ibid.
232 Interview M.J. Wilmink, 9 februari 2015
233 Zoals in het vorige hoofdstuk is vastgesteld viel op deze constatering een en ander af te dingen door de zwakke logistiek,
het ontoereikende voortzettingsvermogen en de boeggolf aan uitgestelde investeringen. Ook zonder het einde van de
Koude Oorlog waren reorganisaties noodzakelijk geweest. Interview R. Reitsma, 14 februari 2011
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‘De KL-top, was met alle mogelijke gradaties heus wel doordrongen van het feit dat zaken moesten veranderen. Dat was het punt niet. Maar het ging voortdurend om snelheid en maatvoering van die veranderingen. En daar heeft de KL-top natuurlijk - of natuurlijk, ja het is te begrijpen - zo lang mogelijk aan een zo
groot mogelijke organisatie willen vasthouden’.231

Breuklijn 1989

‘De KL heeft natuurlijk lange tijd bestaan uit, zelfs georganiseerd op, zekerheden. (…) De zekerheid van het
je ergens op kunnen voorbereiden. De zekerheid van het type oorlog zou ontstaan. (…) En de zekerheid heeft
razendsnel en ook onomkeerbaar plaatsgemaakt voor onzekerheid’. (…) De KL had alleen dat ene. (..) De
KL werd een andere KL’. 230
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Ondanks zijn conservatieve grondhouding en gebrek aan vertrouwen in de politieke top
maakte Wilmink wel degelijk werk van de herstructurering van de landmacht. In de zomer
van 1990 richtte hij een aparte projectorganisatie op met de opdracht een plan van aanpak te
maken voor de herstructurering van de landmacht en de begeleiding van de daaropvolgende
herstructurering. In 1995 moest de landmacht weer kunnen bouwen op een ‘stabiele
afgeronde organisatie’ bestaande uit een legerkorps, inclusief een Luchtmobiele Brigade.234
Wilmink gaf Reitsma de leiding over dit Projectbureau Herstructurering Koninklijke Landmacht.
In het najaar van 1990 kreeg Reitsma de ruimte voorafgaande aan zijn nieuwe functie in
alle vrijheid na te denken over de aanpak van de herstructurering. Zijn ideeën besprak hij
vervolgens met Wilmink, Van der Vlis en Folmer. Reitsma kreeg dus relatief de vrije hand van
Wilmink, met dien verstande dat de Legerraad uiteraard het laatste woord had.235 Eind oktober
1990 deelde Reitsma zijn eerste bevindingen met de Legerraad. Zijn conclusie liet weinig
ruimte voor twijfel. De afgenomen dreiging, het dalende defensiebudget en de resultaten
van wapenbeheersingsbesprekingen maakten een verkleining en herstructurering van de
landmacht onvermijdelijk. De landmacht moest een bijdrage kunnen blijven leveren aan de
verdediging van Europa in het geval van een grootschalig conflict, maar de komende jaren
zouden crisisbeheersing en vredesoperaties steeds meer aandacht vragen van de landmacht.
De herstructurering moest zich daarom daarop richten.236
Het eerder besproken ‘KL-2000’ plan en de oprichting van de projectorganisatie
herstructurering Koninklijke Landmacht tonen de twee gezichten van de landmacht en
Wilmink in deze periode. Enerzijds stelde Wilmink zich naar buiten toe conservatief op en
probeerde hij tijd te kopen om de ingrijpende veranderingen zorgvuldig te laten verlopen,
‘zonder menselijke brokken te maken’. Dit was niet alleen maar een spel, Wilmink had
oprecht weinig vertrouwen in de intenties van de Stuurgroep. Ook vond hij dat de landmacht
rekening moest houden dat er nog steeds Russische tanks in Oost-Europa aanwezig waren.237
Anderzijds zette hij een omvangrijke herstructureringsoperatie in gang, die de gehele
landmacht zou gaan raken en ingrijpender zou vernieuwen dan de overige krijgsmachtdelen.
Een complicerende factor daarbij was wel dat het voortbestaan van het Legerkorps – het
operationele hart van de organisatie – binnen de landmachttop niet ter discussie stond.
Deze capaciteit bedoelt voor een grootschalig conflict moest behouden blijven. Ook later
gaven onder andere Couzy, Reitsma, Folmer, Brinkman en Van der Vlis Wilmink veel krediet

234 Ibid.; Interview R. Reitsma, 14 februari 2011; Interview G.J. Folmer, 21 maart 2011; Interview H.A. Couzy, 22 februari 2011;
SIB-MvD, Verslag 1328e vergadering van de Legerraad, d.d. 24 juli 1990, Legerraad, inv. Nr. 836; SIB-MvD, Memorandum
Organisatorisch Kader Herstructurering KL, d.d. 19 juli 1990; SIB-MvD, Projectbureau Herstructurering Koninklijke
Landmacht, Landmacht in beweging, februari 1991, Den Haag, inv. nr. 866
235 Interview R. Reitsma, 14 februari 2011; Interview M.J. Wilmink, 9 februari 2015; R. van Broekhoven, “Generaal anno 1990”,
Nieuwe Revu, 4 maart 1991
236 SIB-MvD, Memorandum Organisatorisch Kader Herstructurering KL, d.d. 19 juli 1990; SIB-MvD, Projectorganisatie
Herstructurering KL, d.d. 26 oktober 1990, Legerraad, inv. Nr. 849; Zie ook: SIB-MvD, KL-2000 Algemene briefing, d.d. 19
oktober 1990, Kolonel J.W. Brinkman, Archief afdeling plannen, Landmachtstaf Directie Operatiën KL, 1990-1993, 21.11,
doos 26
237 Interview M.J. Wilmink, 9 februari 2015

239 A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 218 en 229
240 Interview P.J. Graaff, 15 januari 1996
241 SIB-MvD, Contouren Lange Termijn Plan KL 1991-2006, Chef Defensie Staf, Generaal der Genie P.J. Graaff, d.d. 18 september
1990, Admiraliteitsraad, inv. nr. AR/299/1C4/90
242 SIB-MvD, Mededelingen uit de DR van 14 november 1990, Legerraad inv. nr. 854
243 De discussie die resulteerde uiteindelijk zelfs in een rapport van de Algemene Rekenkamer, dat adviseerde naar voorbeeld
van de andere landen de helikopters bij de landmacht onder te brengen als ‘army aviation’. Ter Beek legde het advies naast
zich neer, met als belangrijkste argument dat bij de luchtmacht de meeste luchtvaart expertise voorhanden was. Ook
Van der Vlis wees de wens van de landmacht af. Volgens hem was de reorganisatie van de landmacht zo complex dat de
oprichting van een complex vliegbedrijf te veel van het goede was. SIB-MvD, Notitie, d.d. 22 april 1991, inv. Nr. 21.5, Archief
reorganisatie KLU 1990-1997, doos 21.1-21.22; SIB-MvD, Onderzoek Groep Licht Vliegtuigen, Algemene Rekenkamer, d.d.
9 april 1992, Defensiestaf, inv. Nr. S92/242/1508, doos S92/242/diversen-KLU-plan; SIB-MvD, Onderzoek Groep Lichte
Vliegtuigen, brief Minister van Defensie aan de President van de Algemene Rekenkamer, d.d. 11 mei 1993, Defensiestaf,
inv. Nr. S92/242/1719, doos S92/252/diversen-KLU-plan; SIB-MvD, Dossier Army Aviation, d.d. 14 december 1994, Directie
Operatiën Koninklijke Landmacht, Conceptuele Planning, 1992-1995, inv. Nr. CP/8870, SIB-MvD, Doos 2; Antwoord van KLU
op ‘Army Aviation, d.d. 17 februari 1995, Directie Operatiën Koninklijke Landmacht, Conceptuele Planning, 1992-1995, inv.
Nr. CP/9038, Doos 2
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238 Interview G.J. Folmer, 21 maart 2011; Interview J.W. Brinkman, 15 maart 2011; Interview H.A. Couzy, 22 februari 2011;
Interview R. Reitsma 14 februari 2011; H.A. Couzy, Mijn jaren als bevelhebber, 77; Interview A.K. van der Vlis, 23 september
1997; Interview A.K. van der Vlis, 13 januari 1998
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voor zijn inzet het Legerkorps te behouden.238 Het probleem was echter dat deze structuur
ongeschikt was voor crisisbeheersing en vredesoperaties.
De tweede factor die de landmacht steeds meer in de problemen bracht was dat de tijd voor
een zorgvuldige reorganisatie ontbrak. De top van de landmacht liep hierdoor voortdurend
achter de feiten aan. Om tijd te kopen trapte Wilmink voortdurend op de rem, dat was een
begrijpelijke reactie, maar daarmee kwam hij regelmatig in conflict met de Stuurgroep. Ter
Beek vond dat Wilmink ‘bonkig en hoekig’ reageerde op de veranderingen.239 Volgens Graaff
vocht Wilmink ‘als een leeuw’ voor de belangen van de landmacht.240 De aanvaringen met
de Stuurgroep verzwakte zijn onderhandelingspositie. Graaff waarschuwde dat Wilmink
met zijn conservatieve houding het risico liep zichzelf buiten de discussie over de toekomst
van de krijgsmacht te plaatsen en het heft uit handen te geven. Dit was al gebeurd met het
eerdergenoemde besluit van de Stuurgroep de landmacht haar zeggenschap over de GPLV
te ontnemen.241 Breeschoten en Folmer hadden dit idee tijdens het colloquium van de
Defensiestaf in het voorjaar van 1990 op de agenda gezet, omdat ze dit zagen als een kans
voor beide krijgsmachtdelen. Wilmink was het daar echter niet mee eens te zijn. Toen hij in
de Defensieraad van 14 november bezwaar maakte tegen dit besluit maakte Ter Beek duidelijk
dat het besluit vastlag.242 Hoewel Wilmink er toen niet veel meer tegen kon doen, bleven hij
en later Couzy zich nog tot 1995 tegen dit besluit verzetten. 243
De vraag is of de Legerraad in deze fase betere alternatieven voorhanden had, die
Wilmink kon uitleggen en verantwoorden. Niets doen was geen optie door de toezegging
van Ter Beek aan de Tweede Kamer aan het einde van het jaar met een nieuwe defensienota te
komen. Ook in de concurrentiestrijd met de andere krijgsmachtdelen was het onverstandig
niet met een eigen plan te komen. Het andere uiterste was het opgeven van het legerkorps
en het overgaan naar een beroepskrijgsmacht. De landmacht kon zich dan volledig kon
gaan toeleggen op crisisbeheersing en vredesoperaties. Dit zou in feite een volledig

andere landmacht betekenen en leiden tot een zeer ingrijpende reorganisatie. Die zou de
mogelijkheden voor een grootschalig conflict ernstig beperken terwijl de dreiging weliswaar
sterk was afgenomen, maar nog niet was verdwenen. Bovendien zou dit besluit haaks staan
op de breed gedeelde overtuiging binnen de landmacht dat het legerkorps het hart vormde
van de landmacht.
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5.18 De Golfoorlog
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Tot de zomer van 1990 was het voornemen de taak van de Nederlandse krijgsmacht te
verleggen naar de deelname aan crisisbeheersingsoperatie een voor de hand liggend
alternatief voor de algemene verdedigingstaak geweest. Het gaf een algemene richting aan,
maar hoe dit in praktijk zou uitpakken was nog onduidelijk. Zoals in het vorige hoofdstuk
is beschreven, had de krijgsmacht tijdens de Koude Oorlog ervaring opgedaan met de
deelname aan crisisbeheersingsoperaties, maar dit was een wisselend succes geweest. Ook
was onzeker in hoeverre politieke draagvlak voor deze taak kon worden geschapen. Zoals
eerder vermeld, had nota bene Ter Beek zich in 1987 namens de PvdA-fractie nog gekeerd
tegen de uitzending van de mijnenjagers naar de Perzische Golf, een standpunt dat volgens
het verkiezingsprogramma van de PvdA nog niet was veranderd.244 Verder nam de Stuurgroep
aan dat de Verenigde Naties meer speelruimte zouden krijgen door het verdwijnen van de
Oost-West tegenstellingen, maar het was de vraag hoe dat in praktijk zou uitpakken als de
positie van Gorbatsjov in eigen land onder druk zou komen te staan. Op al deze vragen gaf de
Golfoorlog een antwoord.
Het conflict begon op 2 augustus 1990 toen Irak na een periode van oplopende spanning
het naburige Koeweit binnenviel. Het Iraakse regime rechtvaardigde de aanval met het
verwijt dat Koeweit de olieprijs onnodig laag hield en olie aan Iraakse olievelden onttrok.
De internationale gemeenschap aangevoerd door de Verenigde Staten accepteerde de inval
niet en eiste dat Irak Koeweit verliet. Irak weigerde en uiteindelijk kwam een internationale
coalitie in actie om Koeweit gewapenderhand te bevrijden. De Golfoorlog eindigde op 28
februari 1991. Dat tijdsverloop kwam overeen met de periode waarin Defensie de laatste
hand legde aan de Defensienota 1991. Om het nauwe verband tussen de Golfoorlog en de
besluitvorming over de toekomst van de Nederlandse krijgsmacht te doorgronden, is het
nodig eerst die oorlog en de Nederlandse betrokkenheid daarbij kort te beschrijven.
De algemene verwachting dat de Verenigde Naties na het einde van de Koude Oorlog
meer ruimte zou krijgen haar rol in te vullen werd snel bewaarheid. Nog op de dag van de
invasie veroordeelde de Veiligheidsraad unaniem met resolutie 660 de Iraakse inval en eiste
ze de onmiddellijke terugtrekking van de Iraakse troepen.245 Ook de Sovjet-Unie steunde
244 A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 26; PvdA, Kiezen voor kwaliteit, programma PvdA Tweede
Kamerverkiezingen
245 Alleen tijdelijk lid van de Veiligheidsraad Jemen onthield zich van stemming. R. Service, The end of the Cold War, 1985-1991,
476

Geen gevechtstroepen of gevechtsondersteunende eenheden;
Geen grote aantallen dienstplichtigen;
Geen onmiddellijke uitbreiding van het aantal marineschepen;
Bij voorkeur logistieke eenheden.248

In zijn memoires bracht Ter Beek het voorbehoud ten aanzien van het zenden van
gevechtstroepen niet ter sprake. Hier betoogde hij zelfs dat als een uit beroepspersoneel
bestaande gemechaniseerde brigade beschikbaar was geweest, hij die had uitgezonden, maar
246 A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 24-25; Archief Kreemers-Ter Beek (AKTB) Veenendaal, R.C., plv chef
van de marinestaf, Mogelijke inzet KM-eenheden in en rondom de Perzische Golf, d.d. 11 augustus 1990; A.J. van der Peet,
Out-of-area : De Koninklijke marine en multinationale vlootoperaties 1945-2001, 330
247 Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 664, nr. 1; Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 664, nr. 5
248 AKTB, Inventarisatie van mogelijkheden voor militaire steun door Nederland, 15 september 1990, richtlijnen minister,
Archief Kreemers-Ter Beek, NIMH; Meines, R. en Nieuwenhuis, W., Woede van Frankrijk jut Nederland op, in: NRC
Handelsblad, d.d. 19 september 1990
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het besluit net als de latere resoluties. Dit leidde wel tot spanning in het Kremlin, want
sommigen vonden dat ze hun voormalige bondgenoot Irak niet in de steek konden laten.
Uiteindelijk was voor Gorbatsjov het in standhouden van de goede relaties met de Verenigde
Staten doorslaggevend.
Vooral de Verenigde Staten maakten zich grote zorgen over de Iraakse bezetting van
Koeweit. Irak had nu niet alleen 30 procent van de wereldolievoorraad in bezit, maar
bedreigde het militair relatief zwakke Saoedi-Arabië. Toen op 4 augustus duidelijk was dat
Irak geen gehoor gaf aan resolutie 660 stelde de Veiligheidsraad een allesomvattend handelsen wapenembargo in tegen Irak (resolutie 661) en eind augustus gaf de Veiligheidsraad
de lidstaten toestemming het embargo met geweld af te dwingen (resolutie 665). In de
tussentijd stuurden de Verenigde Staten troepen naar het Midden-Oosten om SaoediArabië te verdedigen. Al snel volgden andere landen het Amerikaanse voorbeeld. Op 13
augustus besloot het kabinet dat ook Nederland met een luchtverdedigingsfregat en een
standaardfregat een bijdrage zou leveren aan het naleven van het embargo. Om het vertrek
van de schepen niet onnodig te vertragen, besloot het kabinet dat de verdere besluitvorming
over onder andere de taken, de commandovoering en het operatiegebied gaandeweg zou
volgen.246 Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunde het kabinetsbesluit. Alleen
GroenLinks was tegen, omdat het sturen van schepen in de opvatting van de partij kon leiden
tot een escalatie van het conflict.247
Begin september was duidelijk dat de resoluties van de Veiligheidsraad weinig invloed
hadden op de houding van de Iraakse regering. Verschillende landen begonnen daarom hun
militaire aanwezigheid in de regio uit te breiden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken vond
dat Nederland ook een bijdrage moest leveren, bij voorkeur met grondtroepen. Halverwege
september liet Ter Beek de Defensiestaf een inventarisatie maken van de mogelijkheden van
de Nederlandse krijgsmacht. Hij stelde daarbij de volgende beperking:
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dat de landmacht daar niet over beschikte.249 Wel was een bataljon mariniers beschikbaar,
dat was immers niet afhankelijk van dienstplichtigen. De Britten hadden Nederland zelfs om
de eenheid verzocht. Ter Beek wees het verzoek af. Achteraf stelde hij te hebben vertrouwd op
de opinie van Graaff, die hem had aangeraden geen mariniers in te zetten wegens hun lichte
bewapening, geringe bepantsering, geringe mobiliteit en afhankelijkheid van anderen voor
hun logistieke ondersteuning.250 Dit lijkt echter niet de enige overweging te zijn geweest
van de minister. Ter Beek liet in zijn boek achterwege dat de Amerikanen eveneens om
de mariniers hadden gevraagd.251 Meer dan hij wilde doen voorkomen, hield hij rekening
met de weerstand in zijn eigen partij tegen de inzet van Nederlandse grondtroepen in een
offensieve rol. Ook de vicepremier en minister van Financiën Kok verzette zich krachtig
tegen de inzet van mariniers. Hij stelde dat het opnemen van de mariniers in een Brits of
Amerikaans verband niet mogelijk was omdat de Nederlandse militairen dan in vreemde
krijgsdienst zouden opereren. Het was een bedrieglijk en oneigenlijk argument, omdat
opereren onder buitenlands bevel geen vreemde krijgsdienst inhield en zelfs een voorwaarde
was om in NAVO-verband te kunnen opereren, maar Ter Beek durfde zijn eigen partij niet te
bruuskeren.252
Verder hadden ook de verhoudingen tussen de krijgsmachtdelen invloed op de
Nederlandse bijdrage aan de Golfoorlog. Zo kort voor de besluitvorming over de Defensienota
1990 bood het conflict voor hen een uitgelezen mogelijkheid hun bestaansrecht aan te tonen
door te bewijzen dat ze geschikt waren voor de nieuwe taak. Ter Beek wees in zijn memoires
op de gretigheid van de kant van de krijgsmachtdelen een bijdrage te leveren. De landmacht
en luchtmacht keken met argusogen naar de marine die zich met haar schepen uitstekend
wist te profileren. Volgens Ter Beek leidde dit er zelfs toe dat Graaff niet langer toestond dat
Van Foreest rechtstreeks zaken deed met de minister over de inzet van de marineschepen,
omdat de andere krijgsmachtdelen bang waren dat hij tegelijkertijd de minister ervan zou
proberen te overtuigen de marine te ontzien in de komende defensienota.253 Volgens Van
Foreest had Graaff zich ook verzet tegen de inzet van het Korps Mariniers, omdat hij het als
generaal van de landmacht niet kon verkroppen dat de marine verantwoordelijk zou zijn
voor een eventuele Nederlandse inzet van grondtroepen.

249 A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 34 en 48-49
250 Ibid., 49
251 Interview Van Foreest in: VPRO/NPS, ‘Showing the flag’, Nederland en de Golfcrisis, Andere Tijden (2003). https://anderetijden.
nl/aflevering/517/Showing-the-flag-Nederland-en-de-Golfcrisis 07:00; A. ten Cate et al., Over grenzen : Het Korps Mariniers
na de val van de Muur, 1989-2015, (Amsterdam: Boom, 2015), 73
252 Overigens bleek het argument van te lichte bewapening niet relevant te zijn voor de wijze waarop de bevelhebber van
de anti-Iraakse coalitie, generaal N.H. Schwarzkopf, de mariniers in zou zetten. Ter Beek kon dat uiteraard niet weten,
maar de bevelhebber positioneerde de amfibische vloot voor de kust waardoor de Iraakse legerleiding gedwongen was
rekening te houden met een amfibische landing en daarvoor zes divisies achterhield. A. ten Cate et al., Over grenzen : Het
Korps Mariniers na de val van de Muur, 1989-2015, 73-74; L. Aspin en W.L. Dickinson, Defense for a new era : Lessons of the Persian
Gulf war, (Washington: Brassey’s, 1992); L. Koops, Relus ter Beek : Een handelsreiziger in de politiek (1944-2008): Een biografisch
portret, 101
253 A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 34 en 48-49; Interview A.L. ter Beek, 8 mei 1995

Een squadron F-16’s;
Twee of drie P3-C Orion maritieme patrouillevliegtuigen;
Een gespecialiseerde eenheid van de landmacht, zoals een geneeskundig detachement.

De terughoudendheid inzake het uitzenden van dienstplichtigen maakte het voor de
landmacht vrijwel onmogelijk een substantiële bijdrage te leveren aan de internationale
coalitie.257 De bijdrage bleef beperkt tot een medisch team van 31 militairen, dat begin
februari naar Saudi-Arabië vertrok. Halverwege september leek de luchtmacht eindelijk de
kans te krijgen een bijdrage te leveren aan het conflict toen het kabinet besloot een squadron
F-16’s uit te zenden om het embargo te bewaken.258 Al snel bleek echter dat geen enkel land
gebruik wilde maken van het Nederlandse aanbod. NAVO-partner Turkije had de voorkeur
van Nederland, maar liet weten geen behoefte te hebben aan de Nederlandse vliegtuigen.
Uiteindelijk leek na Amerikaanse bemiddeling alleen Oman geïnteresseerd. Een delegatie
van Buitenlandse Zaken en Defensie bezocht het land, maar keerde onverrichterzake terug.
De regering van Oman bleek bij nader inzien toch geen behoefte te hebben aan Nederlandse
hulp.259 Pas aan de vooravond van de daadwerkelijke oorlog in januari 1991 kreeg de
luchtmacht de mogelijkheid een bijdrage te leveren toen Turkije Nederland verzocht Patriot
254 VPRO/NPS, ‘Showing the flag’, Nederland en de Golfcrisis, 07:08
255 AKTB, Aantekening Kreemers, B., d.d. 17 september 1990
256 R. Nederlof, Blazing skies : De groepen geleide wapens van de Koninklijke luchtmacht in Duitsland, 1960-1995, 352 en 358-360
257 AKTB, Aantekening Kreemers, B., DAB, d.d. 17 september 1990
258 A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 34-35
259 W. Nieuwenhuis, “Nederland biedt aan F16’s te sturen”, NRC Handelsblad, 19 september 1990; P.E. van Loo, Crossing the
border : De Koninklijke luchtmacht na de val van de Berlijnse Muur, 489-490; A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4,
39; Interview B.A.C. Droste, 14 april 2011
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Van Foreest had op zichzelf wel begrip voor de argumenten van Graaff, maar vond ze
zakelijk niet juist.254 Ten dele had Van Foreest gelijk. De bezwaren van de CDS tegen de inzet
van het Korps Mariniers, zoals de afhankelijkheid van anderen, ging ook op voor de andere
eenheden.255 Zo moest de luchtmacht in januari 1991 voor het transport van de Patriot geleide
wapens naar Israël een beroep doen op – nota bene – Russische transportvliegtuigen en
leenden de Verenigde Staten de nieuwste Patriot PAC-2 raketten uit omdat de Nederlandse
PAC-1 raketten geen Scud-raketten konden onderscheppen.256 Het bezwaar van de lichte
bewapening sneed wel hout, want in een door tanks gedomineerde strijd in een open
woestijn maakten de lichtbewapende mariniers weinig kans. De Defensiestaf had Graaff
overigens voorgesteld de eenheid te versterken met anti-tank eenheden van de landmacht.
Dit advies kon hij naast zich neerleggen, aangezien de minister geen gevechtsteenheden
wenste te sturen.
Het bleek in praktijk niet eenvoudig de Nederlandse bijdrage aan de crisis in de Golf te
verdelen over de krijgsmachtdelen. De inventarisatie van de Defensiestaf leverde drie opties
op:
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geleidewapens voor de verdediging van de Turkse luchtmachtbasis Diyarbakir te leveren. Het
kabinet stemde in met het verzoek en stuurde twee Patriot-squadrons naar Turkije.
De mislukte missie naar Oman was voor alle betrokkenen een grote teleurstelling.
Dit gold niet in de laatste plaats voor Ter Beek, die had gehoopt met het squadron F-16’s
voldoende gehoor te geven aan de roep van Buitenlandse Zaken een grotere Nederlandse
militaire bijdrage te leveren. Naarmate de crisis in de Perzische Golf langer duurde,
kwam Ter Beek steeds vaker klem te zitten tussen aan de ene kant het ministerie van
Buitenlandse Zaken, gesteund door de krijgsmachtdelen die aandrongen op een grotere
militaire bijdrage en aan de andere kant de weerstand in zijn eigen partij tegen de inzet van
militairen in een gevechtsrol. Hoewel de krijgsmachtdelen en Buitenlandse Zaken nu een
gezamenlijk belang nastreefden, vergrootte de Golfoorlog op politiek niveau de al bestaande
tegenstellingen tussen de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken. Wederom leek
voor de buitenwereld de krachtdadige Van den Broek meer op te komen voor de belangen
van de krijgsmacht dan de behoedzaam opererende, schijnbaar weifelende minister van
Defensie. Ter Beek besefte naar eigen zeggen pas achteraf hoe deze situatie zijn positie en
geloofwaardigheid ondermijnden.260
De Golfoorlog leidde ook tot verdeeldheid tussen de twee regeringspartijen. De Verenigde
Staten leverden de meeste troepen en wilden onder geen beding onder bevel van de Verenigde
Naties opereren.261 Het CDA stond op het standpunt dat Nederland zich moest aansluiten bij
de door de Verenigde Staten geleide coalitie. De PvdA had juist moeite met de dominante
rol van de Verenigde Staten in het conflict en was tegen het sturen van grondtroepen.262 Een
deel van de partij was zelfs faliekant tegen elke vorm van militaire inzet. In zijn memoires
schreef Ter Beek:
‘Veel PvdA-leden vinden dat oorlog onder alle omstandigheden moet worden uitgesloten. Ik kon een deel
van mijn eigen partij niet overtuigen, niet binden. Achteraf denk ik dat het voor mij makkelijker was geweest als de Defensienota al vóór het uitbreken van de Golfoorlog was verschenen. Een krijgsmacht met
vredesbewarende en vredesafdwingende taken spreekt de PvdA aan, zo zou later blijken’. 263

Zolang de inzet defensief van aard was geweest, zoals de fregatten en de Patriots steunde
de PvdA-fractie het kabinetsbeleid. Dit veranderde echter toen de Veiligheidsraad op 29
november resolutie 678 aannam. Om het embargo kracht bij te zetten, stelden de Verenigde
Naties Irak een ultimatum. Als Irak na 15 januari 1991 Koeweit niet had verlaten, autoriseerde
de Veiligheidsraad het gebruik van alle noodzakelijke middelen om een einde te maken aan
de bezetting van het oliestaatje. Dit ultimatum zette de regeringscoalitie verder onder de
260 A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 55-58; J. Wanders, “Standpunt over Golf verontrust PvdA’ers”, De
Volkskrant, 25 januari 1991; B.G.J. de Graaff, “Defensie in een veranderende wereld”, 49; Interview J.H.M. de Winter, 18 april
2002; Interview jonkheer J.P. de Savornin Lohman, 20 augustus 2002
261 A. ten Cate et al., Over grenzen : Het Korps Mariniers na de val van de Muur, 1989-2015, 70-71
262 Ibid., 73-75
263 A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 53-54

265 Het waren de Kamerleden A. Stemerdink, J.M. Verspaget en M.J. de Visser; 40ste vergadering Vrijdag 11 januari 1991; zie
ook A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 49-52
266 De Iraakse aanvallen waren voor Nederland ook aanleiding de Patriot-eenheden in Turkije te versterken met twee
Hawk-squadrons. SIB-MvD, Verslag van een mondeling overleg Vastgesteld 6 februari 1991 De vaste Commissies voor
Buitenlandse Zaken’ en Defensie, 22 januari 1991, 21 664 Midden-Oosten-conflict, Nr. 46
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druk. De PvdA-fractie was verdeeld en wilde pas na het verstrijken van het ultimatum een
beslissing nemen over de Nederlandse deelname aan de bevrijding van Koeweit.264 De CDAfractie wilde daar niet op wachten aangezien ze tot de conclusie was gekomen dat de sancties
geen effect hadden. Gewapend ingrijpen was de enige manier was om het conflict op te
lossen en Nederlandse eenheden dienden daar hun bijdrage aan te leveren.
Voor de eenheden in het operatiegebied leidde de tegenstelling tussen de twee
regeringspartijen tot veel onduidelijkheid. Op 28 december hakten de meest betrokken
bewindslieden, Lubbers, Kok, Van den Broek en Ter Beek de knoop door. De Nederlandse
eenheden bleven na het verstrijken van het ultimatum in de Perzische Golf en Nederland
stelde haar eenheden vanaf dat moment onder operationeel bevel van opperbevelhebber
van de coalitie, generaal N.H. Schwarzkopf. Op 11 januari 1991 verdedigde Ter Beek het
kabinetsbesluit in de Tweede Kamer. Hij stelde dat het voor de bemanning van de schepen
duidelijk moest zijn waar ze aan toe waren bij het uitbreken van de oorlog. Er was dan geen
tijd te overleggen met Den Haag. Met tegenzin stemde een meerderheid van de PvdA-fractie
in de Tweede Kamer in met het kabinetsbeleid. Alleen GroenLinks en drie Kamerleden
van de PvdA stemden tegen. Hoe verdeeld de PvdA was, bleek op 15 januari, de dag dat het
ultimatum verstreek. Die dag stemde de helft van de Eerste Kamerfractie van de partij tegen
de deelname van Nederland aan de Golfoorlog.265
Op 17 januari, twee dagen na het verstrijken van het ultimatum, begon onder de naam
Desert Storm de bevrijding van Koeweit. De coalitie begon eerst met een groot luchtoffensief.
De Iraakse krijgsmacht kon daar weinig tegen inbrengen. Al snel had de coalitie de
heerschappij in de lucht veroverd. Dit belemmerde de Iraakse krijgsmacht echter niet
Scud-rakketten af te schieten op Israël, Saoedi-Arabië en Bahrein. Irak probeerde hiermee
tweedracht te zaaien in de coalitie, die immers ook uit Arabische landen bestond. Het risico
was aanwezig dat de Arabische landen de coalitie zouden verlaten als Israël betrokken zou
raken bij de oorlog. De aanvallen op Israël leidden in Nederland al snel tot de vraag of de
Nederland zijn Patriot-systemen ook niet kon inzetten voor de verdediging van Israël. Het
Patriot-systeem was immers het enige luchtverdedigingssysteem dat in staat leek te zijn de
Iraakse Scud-raketten te onderscheppen. Aangezien alleen Nederland, de Verenigde Staten en
Duitsland beschikten over dit luchtverdedigingssysteem lag een Nederlandse bijdrage voor
de hand.266
Van den Broek besloot niet te wachten op de politieke besluitvorming en zocht in het
geheim contact met Israël om de Nederlandse hulp aan te bieden. Het aanbod lekte echter
uit toen de Israëlisch regering in het openbaar duidelijk maakte geen gebruik te maken van
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het Nederlandse aanbod. Ter Beek las met verontwaardiging de volgende ochtend het nieuws
in de krant.267 Van den Broek had het aanbod gedaan zonder medeweten van Defensie. Voor
Ter Beek was dit de druppel. Hij had schoon genoeg van het activisme van de minister van
Buitenlandse Zaken en eiste diens excuses onder het dreigement dat hij anders zou aftreden.
Op 22 januari voldeed Van den Broek in de Tweede Kamer aan de eisen van zijn collega Ter
Beek.268 Hoewel Ter Beek in zijn memoires zegt dat daarmee de kous af was, bleef hij in latere
interviews regelmatig terugkomen op dit moment. Hij beschouwde het als een keerpunt in
de relatie tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie. De Golfoorlog maakte
duidelijk dat in de nieuwe internationale veiligheidssituatie de krijgsmacht een actievere
rol ging spelen, waardoor Buitenlandse Zaken niet langer de exclusieve zeggenschap kon
claimen over het veiligheidsbeleid.269 Toen de Iraakse Scud-aanvallen bleven aanhouden
veranderde de Israëlische regering overigens van standpunt en ging ze op 2 februari alsnog
in op het Nederlandse aanbod. Op 26 februari waren de Patriots operationeel inzetbaar, tien
kilometer ten zuiden van Jeruzalem.270
Op 28 februari kwam de Golfoorlog ten einde. Na een slechts honderd uur durend
grondoffensief gaf Irak te kennen de strijd te willen beëindigen en te zullen voldoen aan de
VN-resoluties. Na het staakt-het-vuren kwamen de Sjiitische en Koerdische minderheden in
Irak in opstand tegen het regime. Toen het Iraakse leger deze opstanden met veel geweld
onderdrukte kreeg de Golfoorlog een onverwacht vervolg. De internationale gemeenschap
besloot in te grijpen en de Koerden in Noord-Irak te beschermen. Deze keer leverde de
Nederlandse krijgsmacht wel een relatief grote bijdrage en ditmaal ook met grondtroepen.
Operatie Provide Comfort vond plaats na het verschijnen van de Defensienota 1991 en zal
daarom in het volgende hoofdstuk aan de orde komen. Daar volgt ook een uitgebreide
analyse van de gevolgen van de Golfoorlog voor het Nederlandse defensiebeleid. Voor nu
volstaat de constatering dat de Golfoorlog de verwachting waarmaakte dat de internationale
gemeenschap door het wegvallen van de Oost-West tegenstellingen meer ruimte zou krijgen
de internationale rechtsorde te handhaven. Ook in de Nederlandse politiek bleek onder
voorwaarden voldoende draagvlak te zijn voor een Nederlandse militaire bijdrage, hoewel
deze steun zeker niet vanzelfsprekend was. GroenLinks wees de Nederlandse deelname
volledig van de hand en de PvdA was ernstig verdeeld. Door het succes van de Golfoorlog
en de daaropvolgende operatie in Noord-Irak begonnen echter ook deze partijen anders
te denken over de nieuwe taak van de krijgsmacht. Illustratief voor deze kentering was
267 “Lubbers: Inzet Patriots in Israel niet uitsluiten”, NRC Handelsblad, 19 januari 1991; W. Nieuwenhuis, “Aanbod Patriots
buiten Defensie om”, NRC Handelsblad, 20 januari 1991
268 A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 57-59; B.G.J. de Graaff, “Defensie in een veranderende wereld”, 49;
Interview met A.L. ter Beek, 8 mei 1995; Interview B.J. van Eenennaam en H. van den Broek, VPRO/NPS, ‘Showing the
flag’, Nederland en de Golfcrisis, 09:45; SIB-MvD, Verslag van een mondeling overleg Vastgesteld 6 februari 1991 De vaste
Commissies voor Buitenlandse Zaken’ en voor Defensie hebben op 22 januari 1991, 21 664 Midden-Oosten-conflict, Nr.
46
269 A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 57-59; B.G.J. de Graaff, “Defensie in een veranderende wereld”, 49;
Interview met A.L. ter Beek, 8 mei 1995; Interview B.J.M. baron Van Voorst tot Voorst, 29 mei 2002
270 R. Nederlof, Blazing skies : De groepen geleide wapens van de Koninklijke luchtmacht in Duitsland, 1960-1995, 338-383

dat een overgrote meerderheid het PvdA-congres op 2 februari 1990 – twee weken na het
begin van de operatie Desert Storm – voor de Nederlandse deelname aan de oorlog stemde.
De Nederlandse deelname aan operatie Provide Comfort kon zelfs rekenen op de steun van de
gehele Tweede Kamer, inclusief GroenLinks. De Golfoorlog kan daarom als een keerpunt
worden beschouwd in de steun voor het nieuwe defensiebeleid.

5.19 De toekomst van de dienstplicht

272 Commissie Dienstplicht, Naar dienstplicht nieuwe stijl: Advies commissie dienstplicht, 31; Dienstplicht zin, tegenzin en toekomst: Een
onderzoek in drievoud, (Utrecht; Den Haag: VVDM; Stichting Maatschappij en Krijgsmacht, 1991), 15
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Terwijl in de zomer van 1990 de spanningen in het Midden-Oosten opliepen gingen de
voorbereidingen van de Defensienota 1990 door. De besluitvorming over de plannen
van de krijgsmachtdelen was begin september 1990 zo goed als afgerond. De actieve
betrokkenheid van de krijgsmachtdelen bij de totstandkoming van de Defensienota was
daarmee grotendeels voorbij. De volgende stap was de schrijffase. Eind oktober diende de
conceptnota gereed te zijn. Op basis daarvan kon de politieke leiding de laatste beslissingen
nemen. Na goedkeuring van het kabinet kon de minister eind december de Defensienota
1990 presenteren. Voordat het zover was diende de Stuurgroep nog twee belangrijke vragen
te beantwoorden: hoe zag de toekomst van de dienstplicht eruit en was het wenselijk de
plannen door de NAVO te laten toetsen?
Ter Beek had, toen de voorbereidingen op de Defensienota 1990 waren begonnen de
discussie over de toekomst van de dienstplicht op de lange baan geschoven. Het enige wat de
Stuurgroep over de dienstplicht had besloten, was dat de eerste oefening vanaf oktober 1990
van veertien naar twaalf maanden ging. Door de verdergaande ontspanning tussen Oost en
West en de verkleining van de krijgsmacht was duidelijk dat een fundamentele discussie over
de toekomst van de dienstplicht op den duur onontkoombaar zou zijn. In hoeverre was de
dienstplicht nog noodzakelijk nu Nederland zich niet langer zorgen hoefde te maken over
een concrete militaire dreiging? Ook betekende een kleinere krijgsmacht dat een kleiner
deel van de mannelijke bevolking de dienstplichtlast moest dragen. Tijdens de Koude Oorlog
ging gemiddeld een op de drie mannen daadwerkelijk in dienst. Deze verhouding dreigde
alleen maar onrechtvaardiger te worden.271 Deze ontwikkelingen hadden ook invloed op
het maatschappelijke draagvlak van de militaire dienstplicht. Opiniepeilers stelden vast
dat sinds de val van de Muur de steun voor de dienstplicht gestaag daalde. In 1989 steunde
nog een meerderheid van de bevolking de dienstplicht. In oktober van 1990 was nog maar
de helft van de bevolking voorstander van de dienstplicht en een jaar later was dit aandeel
verder gedaald tot een derde.272

Eind augustus 1990 schreef De Winter een notitie aan de minister over de mogelijkheid
een staatscommissie in te stellen voor het beantwoorden van het dienstplichtvraagstuk. Het
grote voordeel van een dergelijk commissie was volgens De Winter dat de minister tijd kocht
en dat het onderwerp de aandacht kreeg die het verdiende. Ook kon een commissie, als die
niet alleen uit militairen bestond, zorgen voor een breed draagvlak en voorkomen dat de
landmacht ‘zich over het vraagstuk ontfermt’. Volgens de Winter was het risico dat:
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‘de ongetwijfeld bij dit krijgsmachtdeel aanwezige deskundigheid vooral wordt gebruikt om duidelijk te
maken dat handhaving van de status quo de voorkeur verdient’. 273
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Verder zou een staatscommissie een dam kunnen opwerpen tegen de te verwachten kritiek
dat de verkorting van de diensttijd met twee maanden te weinig was. De Winter waarschuwde
de minister dat een staatscommissie ook kon worden uitgelegd als zwakte van de
bewindsman. Hij liet immers een vraag die hij zelf zou moeten beantwoorden, over aan een
ander. Ook kon een ‘onvoldoende doordacht’ advies van de commissie de minister beperken
in zijn mogelijkheden, omdat hij dit dan moeilijk naast zich neer kon leggen.274
De landmacht deed op haar beurt onderzoek naar de gevolgen van het besluit de diensttijd
met twee maanden te verkorten. Duidelijk was dat de verkorting ten koste ging van de
operationele inzetbaarheid. Er was namelijk onvoldoende tijd de dienstplichtigen degelijk
op te leiden, zeker voor specialistische eenheden als het Korps Commandotroepen en de
Luchtmobiele Brigade. Ook verwachtte de landmacht een tekort aan specialisten, als artsen,
monteurs, en computerdeskundigen.275 Dit alles had grote gevolgen voor de verhoudingen
binnen de landmacht. Er dreigde een tweedeling te ontstaan tussen goed opgeleide
eenheden met beroepsmilitairen en eenheden met overwegend dienstplichtigen met slechts
een korte basisopleiding. De landmacht hield daar in de ‘KL-2000’-structuur overigens wel
rekening mee door de beroepsmilitairen van de Luchtmobiele Brigade te laten rouleren met
de beroepsmilitairen van andere (pantser)infanterie-eenheden. Het doel was te zorgen voor
‘een positieve uitstraling naar de reguliere eenheden’ en het voorkomen van een ‘afroming
van kwalitatief goed personeel’.276
Ook buiten Defensie was er kritiek op de diensttijdverkorting. De Maatschappelijke
Raad voor de Krijgsmacht (MRK), constateerde eind september 1990 in het rapport
‘Diensttijdverkorting, nu en in de toekomst’ dat er grenzen zaten aan verdere verkorting van de
eerste oefening. Volgens de raad lag de kritische grens bij negen maanden. Een verdere

273 SIB-MvD, Staatscommissie dienstplicht, J.H.M. de Winter, DAB, d.d. 20 augustus 1990, Archief Kabinet van de minister, inv.
Nr. 23
274 Ibid.
275 SIB-MvD, Eerste verkenning naar de mogelijkheden voor een diensttijdverkorting met twee maanden, d.d. 26 april 1990,
Legerraad inv. Nr. 824 SIB-MvD, Diensttijdverkorting, d.d. 18 september 1990, Landmachtstaf, Defensieraad, doos 36D;
276 SIB-MvD, Eerste aanzet CLTP 92-2006, d.d. 29 maart 1990, Legerraad inv. Nr. 820; SIB-MvD, Contouren Lange Termijn Plan
1991-2006, De voorzitter van de Legerraad Luitenant-generaal M.J. Wilmink, d.d. 27 april 1990, Admiraliteitsraad, inv. nr.
AR/160/1C4/90

verkorting betekende dat het dienstplichtstelsel op de schop zou moeten. De raad bleef wel
voorstander van de handhaving van de dienstplicht, maar:
‘Indien het mogelijk wordt om zonder problemen de krijgsmacht op vrijwillige basis te vullen, mag dit niet
worden uitgesloten’.277

5.20 De bijrol van de NAVO
Een van de grote veranderingen ten opzichte van het defensiebeleid tijdens de Koude
Oorlog betrof het belang dat de Nederlandse beleidsmakers hechtten aan de NAVO. Tijdens
de Koude Oorlog was het in standhouden van een geloofwaardige eensgezinde NAVO een
van de grondslagen van het defensiebeleid. Dit principe liet de Stuurgroep na de val van de
Muur los. Zonder concrete militaire dreiging waren de zogenaamde ‘NAVO-verplichtingen’
weinig meer waard als maatstaf voor de Nederlandse defensie-inspanning. Nederland was
hierin overigens zeker geen uitzondering. De lidstaten gingen hun eigen weg en veel landen
277 SIB-MvD, MRK-advies nr.18 “Diensttijdverkorting, nu en in de toekomst”, d.d. 27 september 1990, Defensieraad, inv. Nr. D
90/050/23204
278 SIB-MvD, Instelling Staatscommissie dienstplichtbeleid, nota bestemd voor de Minister van Defensie, Directeur-Generaal
Personeel, drs. W.J.M. Bunnik, d.d.28 september 1990, Admiraliteitsraad inv. nr. AR/307/1D deel 2/90
279 Commissie Dienstplicht, Naar dienstplicht nieuwe stijl: Advies commissie dienstplicht, 7
280 SIB-MvD, Verslag van vergadering Defensieraad gehouden op 5 december 1990, Defensieraad, inv. Nr. DR 22/90
281 Interview A.L. ter Beek, 13 november 1995
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‘Door die jaarlijkse instroom van dienstplichtigen elke keer geconfronteerd wordt met de opvattingen die
ze er op nahouden, de zich veranderende maatschappij. (…) Omgekeerd: ieder heeft wel een zoon of een
buurjongen of een vriend (…) die in dienst is. Dus als zodanig wordt ook die maatschappij elke keer met de
krijgsmacht geconfronteerd’. 281
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Dit was ook de mening van de DGP W.J.M. Bunnik, die vond dat een eventuele staatscommissie
ook onderzoek moest doen naar het al dan niet handhaven van de dienstplicht.278
Begin december hakte de minister de knoop door en besloot een staatscommissie
in te stellen, die zich na de publicatie van de Defensienota 1990 moest gaan buigen over
het dienstplichtvraagstuk. De commissie kreeg de opdracht advies uit te brengen over de
toekomst van de dienstplicht op de lange termijn, de inrichting van de dienstplicht en de
duur van de eerste oefening.279 De afschaffing van de dienstplicht behoorde nadrukkelijk niet
tot de onderzoeksopdracht. In de Defensieraad benadrukte de minister dat de commissie de
nadruk diende te leggen op de handhaving van de dienstplicht.280 Later verklaarde hij dat het
dienstplichtvraagstuk voor hem een principiële kwestie was. Hij hechtte groot belang aan de
wisselwerking tussen de krijgsmacht en de samenleving. Volgens Ter Beek betekende dit dat
de krijgsmacht:
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begonnen met het innen van het vredesdividend. Zo verminderde Frankrijk de omvang van de
krijgsmacht met vijftien procent, België en het Verenigd Koninkrijk reduceerden met twintig
procent en de Verenigde Staten zelfs met vijfentwintig procent.282 Al deze landen besloten
tot deze reducties zonder overleg met hun NAVO-bondgenoten. Uit de pas lopen met andere
bondgenoten was voor veel regeringen politiek acceptabel geworden. Door het gedrag van
de lidstaten kwam de NAVO min of meer buiten spel te staan bij de totstandkoming van
het defensiebeleid van de lidstaten. De NAVO was en is een van onderop door de lidstaten
vormgegeven bondgenootschap waar de leden zich na onderlinge consultatie en overleg
tot iets verplichten. Het bondgenootschap kan zelf de leden geen verplichtingen opleggen.
Nu de gezamenlijke verdediging van de Centrale Sector wegviel als bindende factor en de
urgentie van een geloofwaardig bondgenootschap verdween, ontstond een nieuwe situatie.
De NAVO liep hierdoor ook voortdurend achter de feiten aan. Het was het Warschaupact
dat op 7 juni als eerste de hand uitstak naar de NAVO met verklaring het Atlantische
bondgenootschap niet langer als haar vijand te beschouwen. Pas een maand later
beantwoordden de NAVO-lidstaten tijdens een bijeenkomst in Londen over de toekomst
van de NAVO het gebaar en staken ook zij ‘the hand of friendship’ uit. In Londen stelden de
lidstaten ook vast dat de ‘Flexible Response’ niet meer paste bij de nieuwe veiligheidssituatie.
Het bondgenootschap besloot een nieuwe strategisch concept op te gaan stellen.283
Voor de Defensienota 1990 kwam het nieuwe strategische concept van de NAVO te laat.
Uiteindelijk was de nieuwe strategie begin november 1991 pas gereed (zie hoofdstuk 6).
Hierdoor was de landmacht gedwongen de ‘KL-2000’ structuur te baseren op voorlopige
versies van het nieuwe strategische concept van de NAVO.284 Grote gevolgen had dit niet voor
de plannen van de landmacht. De belangrijkste uitgangspunten ervan waren bekend. De
NAVO moest ook in het nieuwe strategische concept een geloofwaardige afschrikkingsmacht
behouden voor de ‘residual threat’ van de Sovjet-Unie. Tegelijkertijd hield de alliantie
rekening met kleinere, maar moeilijker te voorspellen crises op de flanken van het NAVOverdragsgebied. In de nieuwe strategie kende de NAVO drie soorten eenheden: de Main
Defense Forces (MDF), de hoofdmacht voor een grootschalig conflict, de Reaction Forces (RF), de
snel inzetbare eenheden om crises te bestrijden en de Augmentation Forces (AF), de reserves.285
De Reaction Forces moesten het bondgenootschap in staat stellen snel te reageren op crises
in het gehele NAVO-gebied en in alle fasen van een conflict van oplopende spanning tot het
282 In hoofdstuk 8 een uitgebreide vergelijking van de NAVO-lidstaten in de periode 1989-1993.
283 SIB-MvD, NPG-DPC, verslag minister aan Vaste Commissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie, d.d. 29 juni 1990,
Archief Kabinet van de minister, inv. Nr. 22; North Atlantic Council, London declaration on a transformed North Atlantic alliance,
(Brussels: NATO Information Service, 1990); M.A. Smith, Where is NATO going?, (London; New York: Routledge, 2006), 117;
John R. Deni, “The NATO rapid deployment corps: Alliance doctrine and force structure,” Contemporary Security Policy, 25,
nr. 3 (2004), 503
284 SIB-MvD, Contouren Lange Termijn Plan KL 1991-2006, Chef Defensie Staf, Generaal der Genie P.J. Graaff, d.d. 18 september
1990, Admiraliteitsraad, inv. nr. AR/299/1C4/90
285 North Atlantic Council, “The alliance’s new strategic concept”, geraadpleegd op http://www.nato.int/cps/en/natolive/
official_texts_23847.htm; W.T. Johnsen, NATO strategy in the 1990s : Reaping the peace dividend or the whirlwind?, (Carlisle
Barracks: US Army War College, 1995), 17-18; P.E. van Loo, Crossing the border : De Koninklijke luchtmacht na de val van de
Berlijnse Muur, 65

287 P.J.R. Baeten, “CFE: Een jaar onderhandelen over conventionele-wapensvermindering”; P.J.R. Baeten, “CSE-verdrag:
Einde van het Koude-Oorlogtijdperk”; T. Graham, Disarmament sketches, 188-189
288 Verder voorzag het CSE-verdrag voor Nederland een reductie van 387 pantservoertuigen en 230 stukken artillerie. De
uiteindelijke reducties in de Defensienota 1991 waren: 468 tanks, 474 pantservoertuigen en 334 stukken artillerie.
289 Van de 226 tanks mocht Nederland er 56 behouden in permanente opslag. Nederland moest melden als het deze tanks
weer ging ‘activeren’. In eerste instantie diende Nederland ook het aantal helikopters van het type Alouette-III en Bo105 met 22 stuks te reduceren. Deze helikopters stonden namelijk te boek als aanvalshelikopters, omdat Duitsland en
Frankrijk met bewapende versies van deze helikopters vlogen. Door de helikopters aan te duiden als combat support
helicopter verviel deze verplichting voor Nederland. Ministerie van Defensie en Ministerie van Buitenlandse Zaken,
Defensienota 1991, 39-46
290 Steun voor het NAVO-lidmaatschap was 83%. 73% vond de organisatie nog steeds nodig. Tegelijkertijd schatte een
groot deel van de Nederlandse bevolking de kans op oorlog in als tamelijk (30%) of erg klein (48%). P.P. Everts en R. van
Haren, “Publieke opinie en veiligheid”, 178-180
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hoogste geweldsniveau. De Nederlandse bijdrage aan de Reaction Forces bestond uit fregatten
en mijnenjagers, het Korps Mariniers, de Luchtmobiele Brigade, de Lichte Brigade, de Groep
Geleide Wapens en de jachtvliegtuigen.
De nieuwe strategie had vooral gevolgen voor de landmacht. De legerkorpsen maakten
nog steeds de MDF van de NAVO uit, maar dat was de enige continuïteit. De NAVO nam
afscheid van de vakverdediging. Door de hereniging van Duitsland en het verdwijnen van
het IJzeren Gordijn was die niet langer relevant. De legerkorpsen gingen op in verschillende
multinationale korpsen. Het bondgenootschap kon deze korpsen afhankelijk van de
situatie inzetten. Door nationale legerkorpsen samen te voegen anticipeerde de NAVO
op de bezuinigingen van de lidstaten op Defensie. Tevens bood het samenvoegen van
legerkorpsen de mogelijkheid het Duitse leger in te kapselen in de legers van de buurlanden.
Daarmee trachtte de NAVO de angst voor een herenigd Duitsland weg te nemen. Naast een
Deens-Duits, twee Amerikaans-Duitse legerkorpsen was het de bedoeling dat het Eerste
Nederlandse legerkorps een Duitse divisie zou opnemen en een Duits legerkorps een
Nederlandse divisie.286
De NAVO had nog wel een leidende rol had in de CSE-onderhandelingen. Op 19 november
1990 rondden de NAVO en het Warschaupact de onderhandelingen af.287 Het belang van het
CSE-verdrag was door de bezuinigingen aanzienlijk afgenomen. Veel landen, waaronder
Nederland, waren inmiddels al voornemens meer te bezuinigen dan de aantallen waarover
de NAVO en het Warschaupact onderhandelden.288 Zo moest Nederland volgens het verdrag
afstand doen van 170 tanks, terwijl de plannen inmiddels uitgingen van een halvering van
het bestand.289 Toch leverde het verdrag een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de
veiligheid en stabiliteit in Europa door het bevorderden van het onderlinge vertrouwen. Een
belangrijk onderdeel van het verdrag was namelijk een verificatiesysteem dat beide partijen
uitgebreide mogelijkheden gaf de naleving van het verdrag te controleren.
Tot slot was de vraag wat het CSE-akkoord betekende voor het maatschappelijke
draagvlak van het bondgenootschap in de Nederlandse samenleving. Had de NAVO in deze
context nog wel bestaansrecht? Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking vond
van wel.290 Wel was door het wegvallen van de dreiging het belang van een eensgezinde
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en geloofwaardige bijdrage aan de NAVO verminderd. De afspraken met de NAVO werden
hierdoor minder als een verplichting beschouwd dan tijdens de Koude Oorlog.
Tijdens de Koude Oorlog was het gebruikelijk dat landen de bondgenoten op de hoogte
stelden van wijzigingen in hun lange termijn plannen. Ter Beek twijfelde of hij dit nu ook
moest doen. Kritiek uit Brussel kon de besluitvorming over de Defensienota 1990 immers
vertragen. De Winter adviseerde de minister in maart voorlopig hiervan af te zien en af te
wachten wat de andere landen zouden doen:
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‘De merkwaardige situatie doet zich voor dat verschillende landen, waaronder Nederland, druk bezig zijn
hun defensieplannen aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid in Europa, terwijl de NAVO, die deze plannen moet beoordelen, formeel nog vasthoudt aan achterhaalde standpunten en denkbeelden’. 291

Dit was ook het standpunt van Buitenlandse Zaken. Toen eind augustus het Verenigd
Koninkrijk besloot zijn nieuwe defensienota ‘Options for change’ aan de NAVO voor te leggen
adviseerde De Winter de minister alsnog het Britse voorbeeld te volgen om onnodige kritiek
uit Brussel te voorkomen.292 Ter Beek nam dit advies over, zodat hij in de Tweede Kamer kon
zeggen dat de nota in goed overleg met de NAVO tot stand was gekomen.293 De consultatie
verliep zonder problemen. Eind november meldde de opperbevelhebber van de NAVO
in Europa (SACEUR) in een brief aan de CDS dat de Nederlandse plannen voldeden aan de

binnen het bondgenootschap levende gedachten.294

5.21 Extra bezuinigingen op Defensie
In het najaar van 1990 maakte het kabinet de ‘tussenbalans’ op. Op Prinsjesdag gaf minister
van Financiën Kok aan ‘behoorlijk bezorgd’ te zijn over de economische vooruitzichten.
Door de Golfoorlog, de stijgende loonkosten en de rentelasten moest het kabinet veertien
miljard gulden extra bezuinigen om de begroting op orde te krijgen.295 De minister van
Financiën vond dat Defensie gezien de internationale veiligheidssituatie een flinke bijdrage
kon leveren aan de ‘tussenbalans’. De bezuinigingsopties die op tafel lagen waren een
verlaging van het defensiebudget in de periode 1991-1995 met 1 procent (728 miljoen gulden)
of 2 procent (1,4 miljard gulden). Kombrink schreef aan Ter Beek dat hij de indruk had dat Kok
nauwelijks geïnteresseerd was in de operationele gevolgen van extra bezuinigingen. Het ging
291 SIB-MvD, DN-90/NAVO-consultatie, DAB, d.d. 27 maart 1990, Archief Kabinet van de minister, inv. Nr. 22
292 SIB-MvD, NAVO-consultatie, Directie Algemene Beleidszaken, J.H.M. de Winter, d.d. 22 augustus 1990, D90/445; Interview
J.H.M. de Winter, 18 april 2002
293 Interview met A.L. ter Beek, 8 mei 1995; Interview met A.L. ter Beek, 12 april 2002
294 SIB-MvD, De structuur van het Legerkorps, Brief Chef Defensiestaf De Graaf, d.d. 30 november 1990, Archief Kabinet van
de minister, inv. Nr. 24
295 “Minister Kok waarschuwt voor bijstellingen: Miljoenennota met meer dan gewone onzekerheid omgeven”, NRC
Handelsblad, 18 september 1990

Van den Broek wist op dat moment niet dat Ter Beek inmiddels een brief naar Kok had gestuurd,
waarin hij zijn verzoek afwees. De extra bezuinigen waren volgens Ter Beek ongewenst,
omdat ze zouden resulteren in gedwongen ontslagen en de operationele inzetbaarheid van
krijgsmacht in gevaar brachten. In de brief deed Ter Beek Kok wel een opmerkelijk tegenbod.
Hij was:
‘bereid mede aan de hand van een omstreeks 1993 uit te voeren evaluatie van de resultaten van het huidige
15%-scenario te bezien hoe verdergaande reducties mogelijk zijn’.299

Ter Beek gaf daarmee, reeds voordat de eerste versie van de Defensienota 1990 op papier stond,
een voorzet voor een tweede ronde van bezuinigingen en een nieuwe nota, die de eerste zou
296 SIB-MvD, Ambtelijk vooroverleg m.b.t. opstellen Defensienota, directeur-generaal economie en financiën J.C. Kombrink,
d.d. 22 augustus 1990, Archief Kabinet van de minister, inv. Nr. 23
297 ABZ, Verslag bewindsliedenoverleg op 6 september jl. over de Defensie-notitie inzake verkleining en herstructurering van
de krijgsmacht, DAV, 14 september 1990, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Archief DAV, 1985-1994, inv. Nr. 01887; SIBMvD, Aantekening Minister van Defensie A.L. ter Beek, bewindsliedenoverleg, Archief Kabinet van de minister, inv. Nr. 23
298 SIB-MvD, Brief van Minister van Buitenlandse Zaken, H. van den Broek aan Minister van Financiën, W. Kok, d.d. 4 oktober
1990, Archief Kabinet van de minister, inv. Nr. 24
299 SIB-MvD, Brief van Minister van Defensie, R. ter Beek aan Minister van Financiën, W. Kok, d.d. 27 september 1990, Archief
Kabinet van de minister, inv. Nr. 24
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‘Dat u thans meent, in weerwil daarvan nog verdergaande verkenningen te moeten laten doen, kan wat mij
betreft als vergeefse moeite worden beschouwd, omdat deze in geen enkele relatie staan met wat als een
enigszins realistisch defensie- en veiligheidsbeleid kan worden beschouwd’. 298
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financiën vooral om het totale bedrag dat kon worden bezuinigd op Defensie en eventuele
‘onheilspellende’ politieke consequenties daarvan, zoals verlies van werkgelegenheid op de
scheepswerven. 296
Toen Lubbers, Kok, Ter Beek en Van den Broek op 6 september de eerste ruwe schets van
de Defensienota 1990 bespraken ging Kok nog een stap verder. Hij stelde voor ook een korting
van 3 procent (2,2 miljard gulden) te onderzoeken. Lubbers had daar geen problemen mee,
zolang Nederland maar niet teveel uit de pas liep met de bondgenoten. Van den Broek
was echter faliekant tegen extra bezuinigingen op Defensie. Hij vond het daarvoor nog te
vroeg. Volgens hem schetste Defensie een veel te rooskleurig beeld van de internationale
veiligheidssituatie. Ter Beek was het niet met hem eens. Volgens hem waren de Oost-West
relatie nog steeds leidend in de plannen en waren de hoofdtaken hetzelfde gebleven. Alleen
het accent was verschoven.297
Het gezelschap kwam tot teleurstelling van Kok niet tot een besluit, waarna hij probeerde
met een persoonlijk brief Ter Beek te overtuigen toch onderzoek te laten doen naar de 3
procent optie. De brief van Kok lekte echter uit naar Van den Broek, die vervolgens in een boze
brief aan Kok liet weten onoverkomelijke bezwaren te hebben tegen extra bezuinigingen op
Defensie:

moeten evalueren. Toch lijkt hij daarmee eerder Kok tevreden te hebben willen stellen, dan
dat hij werkelijk van plan was in twee etappes op Defensie te bezuinigen. Dit blijkt ook uit de
opdracht die hij in deze periode aan Kombrink gaf om uit te zoeken wat de mogelijkheden
waren voor vaste budgetafspraken met het ministerie van Financiën. Kombrink presenteerde
drie opties:
•
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•

‘Geheel geen afspraak tussen de meest betrokken bewindslieden. U kiest voor een
“vechtplan”. Grote politieke risico’s voor u en de staatssecretaris.
Afspraak m.b.t. Defensienota; daarna overgeleverd aan normale begrotingsuitvoering.
De resultante uit het politieke krachtenveld MP, Min Fin, Min BuZa en U is dan
vermoedelijk een gematigde min-lijn.
Afspraak met een zekere vrijwaring. Koopsom is een forsere min-lijn’. 300

Kombrink gaf zelf geen expliciete aanbeveling, maar uit zijn waardering bij de verschillende
opties valt op te maken dat hij de tweede optie de meest aantrekkelijke achtte.
De discussie over de extra bezuinigingen betekende dat de afronding van de Defensienota
1990 vertraging opliep. Eerst moest duidelijk worden hoeveel defensie ging bijdragen aan
de nieuwe ronde van bezuinigingen.301 Halverwege december besloot Ter Beek daarom de
publicatie van de defensienota uit te stellen tot april 1991. De naam van de nota veranderde
dienovereenkomstig in Defensienota 1991. In de Tweede Kamer lichtte Ter Beek zijn besluit toe.
Hij vond dat er alle reden was de nota zo snel mogelijk uit te brengen, maar dat nu een solide
financiële onderbouwing van de plannen ontbrak:
‘Een defensienota zonder financieel jasje. Dat ben ik niet van plan. Zo’n defensienota is mijn eer te na’.302

De Kamer had weinig begrip voor de vertraging. Kamerlid J.S.J. Hillen (CDA) constateerde dat
de minister zich in een kwetsbare positie manoeuvreerde door het uitstel. Het ontbreken van
een door het kabinet onderschreven visie op Defensie maakte Ter Beek in onderhandelingen
over de ‘tussenbalans’ kwetsbaar. Volgens Hillen bepaalden de bezuinigingen nu het
defensiebeleid. Dat was ongewenst en samen met het kamerlid H. Vos (PvdA) diende hij
een motie in waarin zij de regering verzochten uiterlijk 15 februari de defensienota aan de
Tweede Kamer aan te bieden. Ter Beek ontraadde de motie krachtig, omdat dat die ten koste
ging van de ‘zorgvuldigheid, degelijkheid en volledigheid’. Dit weerhield het parlement er
echter niet van de motie met algemene stemmen aan te nemen.303
300 Het archiefstuk is ongedateerd, maar terug te vinden in het archief van de minister van het jaar 1990. SIB-MvD, Argumenten
voor vaste budgetafspraken m.b.t. Defensie, Kombrink, z.d., Archief Kabinet van de minister, inv. Nr. 23
301 SIB-MvD, Verslag van vergadering Defensieraad gehouden op donderdag 27 september 1990, Defensieraad, inv. Nr. DR
16/90
302 Handelingen der Staten-Generaal, 1990-1991, Tweede Kamer, 39ste vergadering, 13 december 1990; Handelingen der StatenGeneraal, 1990-1991, Tweede Kamer, 39ste vergadering, 20 december 1990
303 Ibid.

De afrondende besluitvorming over de Defensienota 1991 werd vooral gedreven door
binnenlandse en financiële overwegingen. De internationale veiligheidssituatie speelde een
ondergeschikte rol. Dit bleek toen deze eind 1990 dreigden te verslechteren. Het meest acute
probleem was de situatie in het Midden-Oosten. Irak maakte geen enkele aanstalten Koeweit
te verlaten, waardoor een oorlog onvermijdelijk leek. De verwachting was dat de oorlog met
Irak, dat beschikte over een van de omvangrijkste legers ter wereld, veel slachtoffers zou
eisen. Schwarzkopf hield in uitlatingen in de pers rekening met twintigduizend gesneuvelde
militairen aan eigen zijde.307
Intussen stortte de overgang van een planeconomie naar een markteconomie het
Oostblok in een diepe recessie. Een terugkeer naar het oude systeem leek uitgesloten, maar
wat daarvoor in de plaats zou komen, was nog onzeker. Als gevolg van de instabiliteit liep
in een aantal landen de spanning op. Vooral in Joegoslavië waren de tegenstellingen groot.
304 SIB-MvD, Brief Minister van Defensie aan de Voorzitter en leden van de Ministerraad, d.d. 21 december 1990, inv. Nr.
D90/291/29699, Archief Kabinet van de minister, inv. Nr. 24
305 ABZ, Commentaar op de “Gevoeligheidsanalyse” betreffende de Defensienota, DAV, d.d. 20 december 1990, Ministerie
van Buitenlandse Zaken, Archief DAV, 1985-1994, inv. Nr. 01887
306 “Ter Beek zegt toe voor 15 februari met nota te komen”, NRC Handelsblad, 21 december 1990
307 J.M. Broder, “U.S. Was ready for 20,000 casualties”, Los Angeles Times, 13 juni, 1991
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5.22 De ontspanning in gevaar

Breuklijn 1989

Op 20 december 1990 presenteerde Ter Beek de concept-Defensienota in de Ministerraad
inclusief de gevolgen van de door Kok gewenste ‘min-opties’. Met een extra bezuiniging
van 1 procent was nog juist voldoende geld beschikbaar de krijgsmacht niet alleen te
verkleinen, maar ook te herstructureren. Een extra bezuiniging van 2 procent betekende
dat de herstructurering van de krijgsmacht niet meer mogelijk was, omdat onvoldoende
geld beschikbaar was voor nieuw investeringen. De min 3 procent optie betekende een
heroverweging van alle uitgangspunten van de Defensienota 1991.304 Van den Broek was tevreden
over de brief: eindelijk bood de minister van Defensie weerstand tegen bezuinigingen.305 Kok
bleek echter niet onder de indruk van de argumenten van Ter Beek en voerde de druk op zijn
partijgenoot verder op. Publiekelijk liet hij weten dat Defensie nog gemakkelijk anderhalf
miljard gulden – de 2 procent optie – extra kon bezuinigen.306
Hillen constateerde terecht dat Ter Beek in een kwetsbare positie terecht was gekomen.
Aan de ene kant bleef Kok aandringen op meer geld van Defensie. Aan de andere kant
probeerde de militaire top extra bezuinigingen zoveel mogelijk te voorkomen. Ook zette deze
de minister onder druk door de consequenties van extra bezuinigingen zo hoog mogelijk te
maken, zoals het risico op gedwongen ontslagen. De bevelhebbers kregen daarbij de steun
van Van den Broek, die vond dat Defensie veel te hard van stapel liep. Terwijl dit gaande was,
speelde op de achtergrond ook nog de Golfoorlog waarin Ter Beek zoals eerder beschreven
in een vergelijkbaar spagaat stond.
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Ook in de Sovjet-Unie begon de communistische partij steeds meer in de problemen te
komen. Perestrojka had de situatie van de Russische bevolking niet verbeterd, integendeel
economisch ging het alleen maar slechter. De Deutsche Bank stelde weliswaar extra krediet
beschikbaar, maar de regering in Moskou was niet in staat daarmee het tij te keren. Het beleid
van Gorbatsjov kreeg steeds meer kritiek van de conservatieve krachten in de Sovjet-Unie,
die vonden dat hij de macht van de Sovjet-Unie had verkwanseld door akkoord te gegaan
met de Duitse hereniging en het NAVO-lidmaatschap van Duitsland. Ook zijn afzijdige
houding in het Golfconflict beschouwden ze als een teken van zwakte.308 De aankondiging
op 1 januari 1991 van Hongarije, Polen en Tsjecho-Slowakije dat ze binnen een half jaar het
bondgenootschap zouden verlaten toonde aan dat de Sovjet-Unie niet langer grip had op de
ontwikkelingen in Oost-Europa.309
De aanhoudende problemen en kritiek verzwakten de machtsbasis van Gorbatsjov. Om
de critici in de Sovjet-Unie tevreden te stellen, matigde Gorbatsjov in de tweede helft van
1990 het tempo van de hervormingen en verving hij een aantal vernieuwers in zijn regering
door conservatieven. Hij verloor hierdoor wel zijn belangrijkste politieke medestander. De
minister van Buitenlandse Zaken E. Shevardnadze was het niet eens met de koerswijziging
van Gorbatsjov en besloot af te treden.310 Ook probeerde Gorbatsjov te voorkomen dat de
Sovjet-Unie uiteenviel. Terwijl de wereld haar blik op het Midden-Oosten had gericht, stuurde
hij speciale eenheden naar Litouwen om de protesten van de onafhankelijkheidsbeweging
de kop in te drukken. De confrontatie tussen troepen en betogers op 12 en 13 januari 1991
eindigde in een bloedbad met veertien doden en honderden gewonden. Een week later
onderging Letland, weliswaar met aanzienlijk minder slachtoffers, hetzelfde lot.311 De
gebeurtenissen kwamen Gorbatsjov op veel kritiek te staan, zowel in het binnenland als het
buitenland. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, J. Pérez de Cuéllar, sprak zijn
afkeuring uit en in eigen land sprak Jeltsin zijn steun uit voor de Balten. In het Westen nam
de onrust over de positie van Sovjetleider toe. In hoeverre was Gorbatsjov, die ontkende
opdracht te hebben gegeven voor het gebruik van geweld, nog wel te vertrouwen en had hij
nog voldoende macht om zijn hervormingspolitiek voort te zetten? 312
Voor de militaire top waren deze ontwikkelingen reden te pleiten voor het aanpassen
van de plannen in de Defensienota 1991. Volgens Graaff toonde de crisis in de Golf en de inval
van de Sovjet-Unie in de Baltische republieken aan dat de Defensienota 1991 was gebaseerd
op te optimistische inschattingen. Hij verbond deze conclusie ook aan de discussie over
de extra bezuinigingen op Defensie. Hij waarschuwde de minister dat 2 procent extra
bezuinigen betekende dat de herstructurering van de krijgsmacht onomkeerbaar was.
Mochten de internationale verhoudingen verder verslechteren, dan was er geen weg meer
308 R. Service, The end of the Cold War, 1985-1991, 479
309 Een maand later kondigde ook Bulgarije aan het Warschaupact te verlaten.
310 R. Service, The end of the Cold War, 1985-1991, 479
311 S. Magreet, “Symbolisch verzet in Riga”, Elsevier, 2 februari 1991
312 R. Service, The end of the Cold War, 1985-1991, 483; R. Havenaar, Van Koude Oorlog naar nieuwe chaos (1939-1993), 390-391

‘In de Sovjet-Unie zelf leiden de zeer ernstige economische problemen en nationalisme in de unierepublieken
tot grote politieke spanningen. Een terugkeer naar een autoritair bewind kan niet worden uitgesloten’.314

5.23 De krijgsmachtdelen spelen hoog spel
Voor het kabinet waren de internationale ontwikkelingen geen reden minder te bezuinigen
op Defensie. Begin januari 1991 besloot het kabinet dat Ter Beek toch de 2 procent optie moest
uitwerken. De militaire top bleef zich verzetten. Graaff herhaalde dat de veranderingen
dan onomkeerbaar zouden zijn.316 Wilmink waarschuwde dat de extra bezuinigingen
een zorgvuldig planproces onmogelijk maakten en risico’s met zich meebrachten voor de
inzetbaarheid van de krijgsmacht. Bovendien nam volgens hem de kans op gedwongen
ontslagen aanzienlijk toe:
313 SIB-MvD, Aantekening m.b.t. Consequenties verlaging financieel niveau Defensienota met -1% resp. -2%, Chef
Defensiestaf, Generaal der Genie P.J. Graaff, d.d. 11 januari 1991, Admiraliteitsraad inv. Nr. AR/17/1C2/91; SIB-MvD,
Consequenties financiële reductie, wnd voorzitter van de Admiraliteitsraad aan de Chef Defensiestaf, 8 januari 1991,
MARSTAF, Ar stukken 1991, 1.C.1; SIB-MvD, Verdere financiële reducties, Voorzitter van de Admiraliteitsraad aan de Chef
defensiestaf, 25 januari 1991, MARSTAF, Ar stukken 1991, 1.C.1
314 Ministerie van Defensie en Ministerie van Buitenlandse Zaken, Defensienota 1991, 9; B.P. Abbink, “Defensie op een
breukvlak, de totstandkoming van de Defensienota 1991”, 71
315 Interview J.H.M. de Winter, 18 april 2002; Interview A.L. ter Beek, 12 april 2002; Interview J.H.M. de Winter, 18 april 2011;
Interview met A.L. ter Beek, 13 november 1995
316 SIB-MvD, Aantekeningen m.b.t. Consequenties verlaging financieel niveau DN, Nota Defensiestaf, 11 jan 1991,
Luchtmachtraad 1949-1991, Inv. Nr 1555; SIB-MvD, Aantekening m.b.t. Consequenties verlaging financieel niveau
Defensienota met -1% resp. -2%, Chef Defensiestaf, Generaal der Genie P.J. Graaff, d.d. 11 januari 1991, Admiraliteitsraad
inv. Nr. AR/17/1C2/91; J. Hoedeman, “De worsteling, geheime onderhandelingen over de defensienota op kamer A107.”
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Hoewel de Stuurgroep daarmee erkende dat het mogelijk was dat de Sovjet-Unie terug zou
vallen in haar oude patronen, hield ze vast aan het uitgangspunt dat terugkeer naar de oude
situatie met twee vijandelijke militaire blokken niet meer mogelijk was. Daarvoor was er
teveel veranderd in Europa.315
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terug. Ook Van Foreest vond de bezuinigingen niet in verhouding staan tot de internationale
ontwikkelingen. Hij wees de minister op de operationele risico’s die aan de bezuinigingen
kleefden voor de eenheden in de Perzische Golf, zoals een tekort aan munitie.313 Dit was
overigens een opmerkelijke waarschuwing aangezien de krijgsmachtdelen tijdens de Koude
Oorlog er niet voor terugdeinsden in te teren op hun munitievoorraden (zie hoofdstuk vier).
Ook Buitenlandse Zaken drong bij de Stuurgroep aan op het uitstellen van de Defensienota.
De Stuurgroep gaf uiteindelijk geen gehoor aan de oproepen. Weliswaar paste ze de tekst
van de nota aan, maar de plannen bleven ongewijzigd. In de bijgestelde veiligheidsanalyse
erkende Defensie in tegenstelling tot een eerdere versie dat de Sovjet-Unie zich in een
‘moeizaam verlopend hervormingsproces bevond’ en dat hierdoor de veiligheid in Europa
nog steeds kwetsbaar was:

‘Het risico van malcalculaties met mogelijk gedwongen ontslagen of anderzijds - een niet gevulde organisatie, is zeker aanwezig’.317
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Ook de marine begon zich feller verzetten tegen de bezuinigingen. De 2 procent optie zou
namelijk leidden tot een vermindering van het aantal fregatten. Van Foreest probeerde
tevergeefs dit te voorkomen door de Stuurgroep een alternatief aan te bieden:
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‘Als de financiële besparing bij verkoop de enige reden is voor het op korte termijn afstoten [onderstreping
Van Foreest] van 6 fregatten is er binnen de Koninklijke marine een beter alternatief gebaseerd op fundamentele prioriteitstelling binnen de KM. Op dit moment zijn vijf mijnenjagers mobilisabel. (…) De mijnenjagers zijn relatief nieuw. Een geschatte verkoopprijs per schip is ook ca. 50 MG. Deze prijs komt overeen met
die van een – veel ouder – S-fregat. (…)’.318

Hij legde uit dat dit voor de marine verre de voorkeur verdiende, omdat de kernactiviteit van
de Koninklijke marine, ‘het best tot uitdrukking komt in de bovenwatereenheden van de
groep escorteschepen’.319
Ter Beek begon steeds meer de grip op de situatie te verliezen. Later noemde hij deze
periode ‘het dieptepunt’ in zijn ministeriële bestaan.320 Hij moest een besluit nemen dat
acceptabel was voor het kabinet, maar zonder de krijgsmacht af te breken. Kombrink hielp
Ter Beek door op 14 januari in een nota aan zijn minister een inschatting te maken van de
gevolgen van het verlagen van de defensiebegroting. Hij concludeerde:
‘Afgezet tegen het huidige jaarbudget van ca. 14 miljard betekent het toch nog een jaarbudget van ca. 13
miljard. Gezien de veranderende veiligheidssituatie kan dat niet worden gezien als rampzalig’.321

De nuancering van Kombrink was tegen het zere been van de militaire top. Nijenhuis vond
dat Kombrink puur cijfermatig redeneerde en voorbijging aan de al afgesproken reducties. De
kritiek was niet helemaal terecht, want Kombrink had wel degelijk inhoudelijke kritiek op de
plannen van de krijgsmachtdelen. Hij vroeg zich bijvoorbeeld af waarom het Korps Mariniers
niet kon worden uitgebreid in plaats van het oprichten van een nieuwe Luchtmobiele Brigade.
Kombrink constateerde dat de luchtmacht wilde bezuinigen door mensen te ontslaan, maar
vroeg zich af of dat veel geld zou opleveren wegens de bijdragen die gemoeid waren met de
afvloeiingsregelingen als gevolg van het SBK. Ook stelde hij de 1:2:1 verdeling ter discussie
aangezien het de vraag was of ‘alle drie de krijgsmachtdelen nog wel in gelijke mate dienen
317 SIB-MvD, Invulling maatregelen in het kader van de tussenbalans KL, Luchtmachtraad 91/052, 19 februari 1991, door BLS,
Wilmink, LR 91.056 14 februari 1991, Luchtmachtraad, correspondentie, 1635
318 SIB-MvD, Beantwoording vragen, gesprek staatssecretaris van defensie met voorzitter Admiraliteitsraad d.d. 6 februari
1991, d.d. 7 februari 1991, Admiraliteitsraad, inv. Nr. AR/54/1C2/91
319 Ibid.; Interview Jonkheer H. van Foreest, 17 juli 1996
320 Interview A.L. ter Beek, 05 juni 1996
321 SIB-MvD, SG-Beraad, d.d. 15 januari 1991, door Sous Chef Plannen, Defensiestaf, S91/023/194

te participeren in de beoogde herstructurering’.322 Hoewel het verweer van de PCDS niet
sterk was, had hij wel gelijk dat Kombrink vooral de nadruk legde op de financiële kant van
zaak. Anders dan Ter Beek had hij minder oog voor de schok die al de veranderingen teweeg
hadden gebracht bij de militairen. Hij hechtte daarom minder belang aan het bieden van een
perspectief aan het defensiepersoneel.323

5.24 In de geest van Ter Beek

323 Interview A.L. ter Beek, 13 november 1995; Interview D.J. Barth, 1 maart 2011; Kombrink gaf dit later ook toe, Interview J.C.
Kombrink, 24 maart 2011
324 SIB-MvD, Defensie/’Tussenbalans’, Brief van Minister van Buitenlandse Zaken van den Broek aan Minister-President
Lubbers, d.d. 28 januari 1991, Archief Kabinet van de minister, inv. Nr. 25
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322 Ibid.
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Op 28 januari 1991 schreef Van den Broek een brief aan Lubbers, in afschrift aan Ter Beek en
Van Voorst tot Voorst, waarin hij er opnieuw voor pleitte de Defensiebegroting te ontzien in
verband met de instabiliteit in het Midden-Oosten, de situatie in de Sovjet-Unie en de onrust
op de Balkan. De plannen in de Defensienota 1991 hielden volgens hem te weinig rekening
met een mogelijk verslechterende veiligheidssituatie in de toekomst. Ook waarschuwde
hij voor de aantasting van de internationale positie en reputatie van Nederland. Door de
bezuinigingen dreigde Nederland af te zakken naar het niveau van België en Canada.
Volgens Van den Broek zou het streven moeten zijn ‘ons relatieve aandeel’ te handhaven.324
Het was een ultieme poging van de minister van Buitenlandse Zaken bezuinigingen op
Defensie te beperken, maar het was tevergeefs. Op 30 januari 1991 besprak de Algemene
Verdedigingsraad (AVR) de Defensienota 1991. De AVR was een onderraad van de Ministerraad
die na de Tweede Wereldoorlog was ingesteld om de Ministerraad te adviseren over de
besluitvorming betreffende militaire en civiele verdedigingsvoorbereidingen en belangrijke
investeringsbeslissingen. De minister-president zat de AVR voor en de leden bestonden
uit de ministers die betrokken waren bij Defensie en het veiligheidsbeleid. Kok vond dat
Defensie ook de consequenties van de 3 procent optie moest onderzoeken. Ook miste hij
in de plannen de aandacht voor taakspecialisatie tussen de NAVO-partners en de mogelijke
besparingen die deze op kon leveren. Ter Beek was het daar niet mee eens. Kok had in zijn ogen
te hooggespannen verwachtingen van multinationale samenwerking. Van Voorst tot Voorst
waarschuwde Kok dat taakspecialisatie niet per se geld opleverde. Lubbers kon zich vinden
in de plannen, maar vroeg zich wel af hoe lang de dienstplicht nog gehandhaafd kon worden.
Hij vond de bezuinigingen aanzienlijk en vroeg zich af of de voorgenomen organisatie niet
te groot zou blijken voor het beschikbare budget. Ter Beek stelde dat Defensie bereid was bij
te dragen aan het oplossen van de tekorten op de rijksbegroting, maar onder de voorwaarde
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dat de herstructurering doorgang kon vinden. Voor Van den Broek lag de grens op 1 procent.
Uiteindelijk besloot de AVR dat Defensie toch alle drie de min-opties moest uit werken.325
Er was geen ontkomen aan, Ter Beek moest de confrontatie met de Defensietop aangaan.
Voor hem waren de spanningen inmiddels zover opgelopen dat hij eraan onderdoor
dreigde te gaan. De minister had last van zijn hart en was vaak ‘doodmoe’. Volgens de
bedrijfsarts spande de minister zich te hard in en ze gaf hem het dringende advies tijdelijk
te stoppen met werken. Om de besluitvorming over de Defensienota 1991 in goede banen te
leiden, moest het kabinet op zoek naar een vervanger. Het kabinet besloot dat de minister
van Ontwikkelingssamenwerking J.P. Pronk (PvdA) tijdelijk de functie van Ter Beek zou
overnemen. Pronk deed dit voortvarend, maar maakte vanaf het begin af aan duidelijk dat hij
alle besluiten nam in de geest van Ter Beek.326 Uiteindelijk kwamen Pronk en Kok overeen dat
de bijdrage van Defensie aan de ‘tussenbalans’ beperkt bleef tot 2 procent en een eenmalige
bezuiniging van 130 miljoen gulden door de verkoop van overtollig materieel.327
Op 4 maart 1991 keerde Ter Beek terug op zijn post. In de Ministerraad stond de definitieve
versie van de Defensienota 1991 op het programma. Het kabinet accepteerde de nota inclusief
de aanvullende bezuinigen. Enkele leden van de Ministerraad maakten duidelijk dat de
Defensienota 1991 wat hen betreft een eerste stap was en dat ze meer bezuinigen mogelijk
achtten. Ze suggereerden in een volgende bezuinigingsronde ook te kijken naar intensivering
van de taakspecialisatie en mogelijk zelfs het opheffen van een krijgsmachtdeel.328 Voorlopig
was het kabinet echter tevreden met de Defensienota 1991 en ging akkoord met de inhoud.
Opmerkelijk genoeg gezien het verzet van de militaire top tegen de extra bezuinigingen
veranderden de plannen in de Defensienota 1991 niet wezenlijk. Graaff loste het financiële
probleem op volgens het vertrouwde recept. Hij maakte gebruik van:
‘de verkoopopbrengst [van overtollig materieel] en verder grotendeels door herfasering van projecten.
Dit laatste is gebeurd in overleg met de krijgsmachtdelen en de directoraten-generaal’.329

De militaire top kon tevreden zijn. De bevelhebbers hadden hun doelstellingen gerealiseerd.
De marine beschikte nog steeds over een harmonische vloot, de landmacht over een
legerkorps en de luchtmacht mocht haar jachtvliegtuigen moderniseren en ondanks de
bezuinigingen kregen ze er capaciteiten bij: een amfibisch transportschip, de Luchtmobiele
325 SIB-MvD, Besluitenlijst van de vergadering van de Algemene Verdedigingsraad, 30 januari 1991, nr. 13721, Archief Kabinet
van de minister, inv. Nr. 25
326 Interview L.F.F. Casteleijn, 30 september 2014; Interview D. Starink 27 juni 2011; Interview M. Patijn, 19 september 2014; L.
Koops, Relus ter Beek : Een handelsreiziger in de politiek (1944-2008): Een biografisch portret, 109
327 Interview J.C. Kombrink, 24 maart 2011; J. Hoedeman, “De worsteling, geheime onderhandelingen over de defensienota
op kamer A107.”; SIB-MvD, Wijzigingen in vijfde concept Defensienota, Brief Minister van Defensie a.i. drs. J.P. Pronk aan
de Ministerraad, d.d. 21 februari 1991, nr. D90/291/3893
328 MAZ, notulen Ministerraad, 4 maart 1990
329 SIB-MvD, Afronding ‘Tussenbalans’, de CDS Graaff, d.d. 27 februari 1991, Admiraliteitsraad inv. Nr. AR/87/4E/91; SIBMvD, Aantekening m.b.t. Consequenties verlaging financieel niveau Defensienota met -1% resp. -2%, Chef Defensiestaf,
Generaal der Genie P.J. Graaff, d.d. 11 januari 1991, Admiraliteitsraad inv. Nr. AR/17/1C2/91; J. Hoedeman, “De worsteling,
geheime onderhandelingen over de defensienota op kamer A107.”

Brigade inclusief helikopters en transportvliegtuigen. De financiële onderbouwing van de
plannen was onzeker, maar dat was een zorg voor later.

5.25 Conclusie

331 Interview A.L. ter Beek, 3 april 1995
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330 Interview P.J. Graaff, 15 januari 1996
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Met de Defensienota 1991 rondde Defensie een bewogen periode af. In amper anderhalf jaar tijd
was de internationale veiligheidssituatie volledig veranderd. Het initiatief van Ter Beek om
gelijk bij zijn aantreden de komst van een nieuwe defensienota aan te kondigen, was achteraf
een schot in de roos. Graaff vond de timing wel ‘een beetje beroerd’, omdat de Sovjet-Unie
nog bestond en de veranderingen in Oost-Europa nog gaande waren. Toch was hij van mening
dat wachten weinig voordeel had opgeleverd. Bovendien dwong de gedachtevorming onder
druk tot focus.330 Daar hoort wel de kanttekening bij dat de minister bij zijn aantreden geen
concrete visie had over de toekomst van de krijgsmacht. Hij erkende later dat het een gok
was geweest, die goed uitpakte door de val van de Muur en daaropvolgende ontwikkelingen
in Oost-Europa.331 Aangezien het besluit een nieuwe defensienota te schrijven al was
genomen kon de daarvoor opgerichte Stuurgroep meteen doorpakken. Uit de spaarzame
aantekeningen van de Stuurgroep blijkt dat deze de aard en omvang van de situatie en
consequenties snel onderkende en dat er weinig taboes waren. Alleen het afschaffen van de
dienstplicht was voor de minister onbespreekbaar.
De Stuurgroep nam snel afscheid van de bestaande grondslagen van het defensiebeleid.
Al in januari 1990 kwam zij tot de conclusie dat de Sovjet-Unie niet langer een existentiële
bedreiging vormde voor Nederland. Om ook in een periode met verminderde dreiging
het bestaansrecht te kunnen onderbouwen was volgens de Stuurgroep een alternatieve
hoofdtaak nodig. De krijgsmacht ging zich toeleggen op crisisbeheersing en vredesoperaties.
Dit was begin 1990 een voordehand liggend, maar zeker geen vanzelfsprekend alternatief.
Tot de Golfoorlog was onduidelijk in hoeverre de krijgsmacht ertoe in staat was en of er wel
voldoende politiek draagvlak voor zou zijn. Zo was onder andere de partij van de minister
tot dan toe altijd kritisch geweest over de deelname van de Nederlandse krijgsmacht aan
dergelijke missies. In zeker zin was ook deze koerswijziging dus een gok.
Het was de verdienste van Ter Beek dat hij bereid was snel afscheid te nemen van zijn
bestaande denkkaders en het aangedragen alternatief te accepteren. Hij was bovendien
bereid flink in deze taak te investeren. Voor Ter Beek was dat ook van belang om daarmee de
krijgsmacht perspectief bieden in tijden van bezuinigingen en daarmee het draagvlak voor de
veranderingen te vergroten. Zoals gezegd nam de minister hiermee een politiek risico. Naast
het draagvlak, was het onzeker of de Tweede Kamer bereid zou zijn voor miljarden guldens
te investeren in Defensie in een periode waarin de meeste politici het vredesdividend wilden
innen. Bovendien zou de Tweede Kamer weleens tot de conclusie kunnen komen dat meer
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bezuinigen mogelijk waren. Het departement stond dan met lege handen. Het is daarbij
belangrijk te benadrukken dat de minister het in deze periode ook alleen bij bezuinigingen
had kunnen laten. De concrete gevolgen van de bezuinigingen in de Defensienota 1991 –
zoals in het volgende hoofdstuk aan bod zal komen – waren uiteindelijk beperkt en weinig
vernieuwend. Bovendien had Ter Beek hier waarschijnlijk steun voor gehad in het kabinet.
Met uitzondering van Van den Broek waren de leden van het kabinet vooral geïnteresseerd
in de bijdrage die Defensie kon leveren aan de bezuinigingen en minder in de operationele
consequenties daarvan.
De krijgsmachtdelen omarmden het aanbod van Ter Beek gretig en gebruikten het
voor het verwezenlijken van langgekoesterde wensen als het amfibische transportschip,
de Luchtmobiele Brigade inclusief helikopters en nieuwe transportvliegtuigen. De marine
en luchtmacht namen opvallend snel afscheid van de Koude Oorlog en accepteerden snel
crisisbeheersing en vredesoperaties als volwaardige taak. De marineleiding was het meest
uitgesproken. Door de aard van de organisatie en taken was ze traditioneel het meest
ingesteld op expeditionaire operaties en altijd al actief pleitbezorger geweest van een
grotere bijdrage van de marine aan dit soort operaties. Ook de top van de luchtmacht had
weinig moeite met de nieuwe taak, de wezenskenmerken van de luchtmacht – flexibiliteit,
mobiliteit en snelheid – waren immers ook van belang in de nieuwe veiligheidssituatie. De
top van de landmacht pleitte juist voor een behoedzame reactie. Gezien de verbondenheid
van de organisatie met de Koude Oorlog en landsverdediging viel deze reactie te begrijpen.
De meeste veranderingen en bezuinigingen zouden immers vooral gevolgen hebben voor
de landmacht, die vrijwel volledig met de blik naar het Oosten was gericht. Daarnaast
vroeg een structurele bijdrage aan crisisbeheersing en vredesoperaties om een wezenlijke
andere organisatie. In plaats van een omvangrijk zwaar gemechaniseerd legerkorps vroeg
de nieuwe taak om kleinere zelfstandig, snel en flexibel inzetbare en uitzendbare eenheden.
De uitzendbaarheid betekende bovendien dat er beroepspersoneel nodig was in plaats
van de beperkt uitzendbare dienstplichtigen. Het waren ingrijpende veranderingen, die
niet eenvoudig terug te draaien zouden zijn als de veiligheidssituatie zich negatief zou
ontwikkelen, het is dan ook niet verbazend dat de landmachttop de veranderingen eerst
wilde afwachten en als dat niet kon ze zorgvuldig wilde doorlopen.
Voor het veranderproces van de landmacht was de Defensienota 1991 dan ook van groot
belang. Het krappe tijdspad en de politieke verplichting met een nota naar buiten te treden
dwongen de landmachttop sneller dan ze zelf wilde de nieuwe hoofdtaak accepteren,
alternatieven onder ogen te zien en te beginnen aan een ingrijpende herstructurering van
de organisatie. De Luchtmobiele Brigade symboliseerde deze verandering. Oorspronkelijk
bedoeld ter versterking van het Legerkorps werd het de aangewezen eenheid van de
landmacht voor crisisbeheersing en vredesoperaties met louter beroepspersoneel. De
tijdsdruk bracht de landmachttop wel in een spagaat. De consensus was dat de aandacht voor
crisisbeheersing en vredesoperaties niet ten koste mocht gaan van het Legerkorps en de
capaciteit voor een grootschalig conflict. Het lukte de landmacht niet een oplossing te vinden

333 W. Joustra, “De strijdmacht heeft te lang geleefd met een vast scenario.”
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voor deze tegenstelling, behalve door het belang van beide taken te blijven benadrukken en
te proberen tijd te kopen. De tragiek van Wilmink was dat de stormachtige gebeurtenissen
van zijn jaren als bevelhebber hem die tijd niet gunden, zodat hij en zijn krijgsmachtdeel
achter de feiten aan bleven lopen. De behoudende opstelling van de Wilmink in deze periode
betekende overigens niet dat Van Foreest en Louwerse veel ruimdenkender waren. Hoewel ze
ogenschijnlijk snel de veranderingen accepteerden was ook voor hen het behouden van de
bestaande structuur en middelen de belangrijkste doelstelling.
Uiteindelijk waren de maatregelen in de Defensienota 1991 voor de krijgsmachtdelen nog
onvoldoende reden het roer radicaal om te gooien. De stuurgroep had door prioriteit te
leggen bij de deelname aan crisisbeheersing en vredesoperaties een nieuwe koers uitgezet,
maar dwong deze verandering vervolgens onvoldoende af. De minister had de omvang van de
bezuinigingen op advies van de militaire leiding beperkt om daarmee gedwongen ontslagen
te voorkomen. De bezuinigingen waren vervelend, maar dwongen de krijgsmachtdelen niet
tot het maken van keuzes. Kaasschaven en het uitstellen van investeringen leverden nog
voldoende op om dat te voorkomen. De waarschuwing van De Winter dat de krijgsmachtdelen
zonder financiële druk niet werkelijk zouden veranderen kwam uit. Honig concludeerde in
zijn proefschrift dat de krijgsmachtdelen met de Defensienota 1991 een klinkende overwinning
hadden behaald. Ze hadden hun bestaande middelen en structuren veiliggesteld en deze
zelfs uitgebreid met nieuwe capaciteiten.332 De krijgsmacht was inderdaad niet wezenlijk
veranderd. Toch had de nieuwe defensienota op de achtergrond wel degelijk een aantal
fundamentele veranderingen in gang had gezet die de basis zouden vormen voor het
defensiebeleid na de Koude Oorlog. Dat deze veranderingen niet meteen zichtbaar waren, is
de paradox van de Defensienota 1991. De ware betekenis van de nota was dan ook niet zozeer
de inhoud van de nota, als wel de beweging die achter de schermen in gang was gezet. Het
mentale afscheid van zekerheden en continuïteit van het Koude Oorlog paradigma, het
denken in krimp in plaats van groei en de focus op crisisbeheersing en vredesoperaties. Graaff
stelde niet voor niets kort na het verschijnen van de Defensienota 1991 in een interview met
de Volkskrant dat veel militairen hadden moeten wennen aan de nieuwe veiligheidssituatie.
Dit proces was volgens hem minstens zo belangrijk als alle bezuinigingen op spullen en
mensen.333 De Defensienota 1991 resulteerde niet in een radicaal andere krijgsmacht, daarvoor
was het nog te vroeg. De ware betekenis van de nota was dat deze Defensie – in ieder geval
de direct bij de nota betrokken militairen, ambtenaren en politici – liet wennen aan een
nieuwe veiligheidssituatie en een nieuwe taak voor de krijgsmacht. De Defensienota 1991 was
onbedoeld de eerste stap in de herstructurering van de krijgsmacht. Als er al sprake was van
een overwinning van de krijgsmachtdelen, dan was het een pyrrusoverwinning. De echte
strijd moest nog beginnen.

Hoofdstuk 6

6. Tussenstand
‘Nog niet helemaal weggooien van de oude schoenen en toch een voorzichtig begin met het lopen op nieuwe’.
J.G. Siccama, over de Defensienota 1991 in: Ingrijpender besluiten bij defensie nodig, Het Parool, 9 maart 19911

Brigadegeneraal R. Reitsma, Hoofd Projectbureau Herstructurering Koninklijke Landmacht, in: Nieuwe Revu, 4 maart 19912

H. Vos (PvdA), Tijdens de behandeling van de defensiebegroting in de Tweede Kamer, 27 november 19913

Op 8 maart 1991 presenteerde Ter Beek de Defensienota 1991, Herstructurering en verkleining.
De Nederlandse krijgsmacht in een veranderende wereld. Daarmee keerde de rust voor Defensie
echter niet terug. Een meerderheid van de Tweede Kamer accepteerde de nota, maar vond
tegelijkertijd dat de klus nog niet was geklaard. De voornaamste kritiek was dat Ter Beek
onvoldoende prioriteiten had gesteld. Ook vond een deel van de volksvertegenwoordiging
dat het defensiebudget verder omlaag kon. Anderen waren het daar niet mee eens en stelden
dat Ter Beek juist te hard van stapel liep. Ook kreeg de Commissie Dienstplicht onder druk
van het parlement alsnog de opdracht te onderzoeken of de dienstplicht afgeschaft kon
worden. Al deze bezwaren leidden uiteindelijk tot een kamerbreed verzoek aan Ter Beek de
maatregelen in de Defensienota 1991 in 1992 te evalueren in een Prioriteitennota.
De minister had weinig behoefte aan een nieuwe defensienota en hoopte het bij een
evaluatie te kunnen laten. Net als in 1989 plaatsten de internationale ontwikkelingen dit
1

J.G. Siccama, “Ingrijpender besluiten bij defensie nodig”, Het Parool, 9 maart 1991

2

R. van Broekhoven, “Generaal anno 1990.”

3

Handelingen der Staten-Generaal, 1990-1991, Tweede Kamer, 27 november 1991, (‘29ste vergadering’)
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Voorzitter! Wij hebben in juni jongstleden in twee zittingen over de Defensienota zeer geanimeerd van gedachten
gewisseld over de toekomst van de krijgsmacht. (…) Dat is ook de reden waarom mijn fractie van mening is dat
deze begrotingsbehandeling in het teken van een inhoudelijke discussie over een nadere prioriteitenstelling binnen
de Defensienota moet staan. Die discussie zal in de loop van 1992 moeten leiden tot een prioriteitennota van de
minister van Defensie. (…) In de rest van de planperiode zullen duidelijke keuzen gemaakt worden tussen en binnen de
krijgsmachtdelen.
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‘De huidige ontspanning is prettig en bevrijdend. Voor mij zit er niets bedreigends in. (…)
Voor het Nederlandse leger betekent ontspanning dat er rekening moet worden gehouden met meer onzekerheden.
“Kleiner, mobieler en flexibeler”, dat zijn nu de toverwoorden’.
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voornemen in een geheel ander daglicht. Na een mislukte staatsgreep viel op 26 december
1991 de Sovjet-Unie relatief vreedzaam uit elkaar in vijftien onafhankelijke staten. De
Koude Oorlog was definitief voorbij. Er brak een unieke periode aan waarin de kans op een
grootschalig militair conflict in Europa vrijwel was verdwenen en de gedachte leefde dat die
toestand langere tijd zou voortbestaan. Een nieuwe defensienota was nu onvermijdelijk.
Dit hoofdstuk behandelt de periode vanaf de publicatie van de Defensienota 1991 totdat
Defensie begon met de voorbereidingen voor de Prioriteitennota. Deze periode, die loopt van
maart 1991 tot januari 1992, is achteraf gezien te beschouwen als een intermezzo tussen
de twee nota’s. Voor de hoofdrolspelers bood ze de mogelijkheid terug te kijken op het
afgelopen jaar en zich te herpositioneren voor de nieuwe nota. Tegen deze achtergrond
draagt dit hoofdstuk bij aan een antwoord op de drie centrale vragen die aan dit onderzoek
ten grondslag liggen. Het hoofdstuk begint met een overzicht van de belangrijkste besluiten
in de nota en hoe deze werden ontvangen. Nadat de nota was behandeld in de Kamer brak
een periode aan van relatieve rust voor Defensie. De Defensietop kon nu terugkijken op de
afgelopen onderhandelingen en de ervaringen die waren opgedaan met de Golfoorlog. Eind
1991 kwamen de ontwikkelingen weer in een stroomversnelling, enerzijds door het verzoek
vanuit de Tweede Kamer om een evaluatie van de Defensienota 1991 en anderzijds door het
uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Hoe bereidde de militaire top zich voor op de Prioriteitennota
en in hoeverre paste deze zijn plannen aan?

6.1 De Defensienota 1991
‘Meer dan veertig jaar hebben vrede en veiligheid in Europa in het teken gestaan van de tegenstelling tussen
Oost en West. Deze periode ligt nu achter ons. «Oost» [sic] bestaat niet meer: het vertrouwde beeld van een
hecht blok van communistische staten onder leiding van de Sovjet-Unie behoort tot het verleden’. 4

Met deze woorden namen Defensie in samenspraak met Buitenlandse Zaken in de Defensienota
1991 afscheid van de Koude Oorlog. Volgens de nota was de veiligheidssituatie in Europa
in korte tijd enorm verbeterd en was van een rechtstreekse bedreiging van West-Europa
geen sprake meer. Deze ontwikkelingen waren bovendien vrijwel onomkeerbaar, hoewel
de terugkeer van een autoritair regime in de Sovjet-Unie niet kon worden uitgesloten.
Ook hield Defensie rekening met de mogelijkheid dat de Sovjet-Unie uit elkaar zou vallen,
met alle risico’s van dien. Een toereikende krijgsmacht bleef dus nog steeds noodzakelijk,
ondanks de toegenomen veiligheid kende Europa immers nog steeds veiligheidsrisico’s en
in toenemende mate ook daarbuiten.5 Wel rechtvaardigden de ontwikkelingen een grondige
herstructurering en een aanzienlijke reductie van de krijgsmacht. In de periode 1991-1995
nam de personeelsomvang van de krijgsmacht met 15 procent af om daarna, in de periode
4

Ministerie van Defensie en Ministerie van Buitenlandse Zaken, Defensienota 1991, 9

5

Ibid., 30-31

Ibid., 81

7

Ibid., 21
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Ibid., 21

9

Ibid., 29-30 en 74-75

10 De verwachting was aan het begin van de volgende eeuw.
11

Ministerie van Defensie en Ministerie van Buitenlandse Zaken, Defensienota 1991, 83-101
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1995-2000, verder te dalen met nog eens 10 procent (marine), 18 procent (landmacht) en 14
procent (luchtmacht).6
Maar ook al concludeerde Defensie in de nota dat de Koude Oorlog voorbij was, de
grondslagen van het Defensiebeleid bleven vrijwel ongewijzigd. De dreiging van de SovjetUnie bleef het richtsnoer van het beleid. De dreiging was weliswaar sterk verminderd,
maar de Sovjet-Unie was nog steeds veruit de grootste militaire en nucleaire mogendheid
in Europa.7 Volgens de nota waren de Verenigde Staten en de NAVO daarom nog steeds
onmisbaar voor vrede en veiligheid.8 Ook de hoofdtaken van de krijgsmacht bleven hetzelfde.
De grote verandering in de Defensienota 1991 was dat Defensie meer nadruk ging leggen op
de deelname aan crisisbeheersing en vredesoperaties, ook buiten het NAVO-verdragsgebied.
Daar verwachtte Defensie de komende jaren de meeste conflicten. De verwachting was
bovendien dat de VN meer armslag zou krijgen om haar belangrijkste taak te vervullen:
het handhaven van de internationale vrede en veiligheid. Om de mogelijkheden voor de
deelname aan crisisbeheersing en vredesoperaties te vergroten richtte de herstructurering
zich op het verbeteren van de mobiliteit, flexibiliteit, reactievermogen en interoperabiliteit
van de krijgsmacht. Ook breidde Nederland zijn aanbod aan de VN uit met een extra
infanteriebataljon.9
De marine hoefde volgens de nota niet ingrijpend te veranderen. Het Korps Mariniers
paste volgens de nota uitstekend bij de nieuwe taak van de krijgsmacht en werd daarom
ontzien. Het aantal fregatten ging van tweeëntwintig naar zestien. Twee Kortenaer-klasse
fregatten werden verkocht en vier fregatten van deze klasse werden mobilisabel gesteld. Het
aantal onderzeeboten verminderde op termijn van zes naar vier door de twee Zwaardvisklasse onderzeeboten aan het einde van hun levensduur niet te vervangen.10 De mijnendienst
raakte in totaal vijf schepen kwijt en de hydrografische dienst haar beide schepen. Ter
verbetering van de strategische mobiliteit van de krijgsmacht schafte Defensie een amfibisch
transportschip aan, geschikt voor het transport van een mariniersbataljon.11
De plannen in de Defensienota 1991 hadden de meest ingrijpende gevolgen voor de
landmacht. De landmacht nam afscheid van de helft van haar tanks en meer dan een derde
van het aantal pantservoertuigen en houwitsers. De focus van de herstructurering lag bij
het Legerkorps, waar vrijwel elk onderdeel te maken kreeg met reorganisaties. In 1998, als
de herstructurering was afgerond, zou het Eerste Legerkorps bestaan uit twee in plaats van
drie divisies. De twee overgebleven divisies, 1 en 4 Divisie, konden logistiek onafhankelijk
van elkaar opereren. 1 Divisie ging bestaan uit twee vrijwel volledig mobilisabele
gemechaniseerde brigades en een geheel mobilisabele panterinfanteriebrigade. 4 Divisie
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ging bestaan uit twee grotendeels mobilisabele gemechaniseerde brigades en een gedeeltelijk
parate Lichte Brigade. Beide divisies, mogelijk in de toekomst aangevuld met een Duitse
divisie, waren de Nederlandse bijdrage aan de Main Defence Forces in het nog te verschijnen
nieuwe strategisch concept van de NAVO. Dit concept voorzag ook in Covering Forces, die in
geval van een crisis de eerste klap moesten opvangen in afwachting van de mobilisatie van
de hoofdmacht. De inbreng van de landmacht hierin was de snel inzetbare mobiele 41 Lichte
Brigade, de voormalige 41 Pantserinfanteriebrigade. 11 Pantserinfanteriebrigade vormde
zich om tot 11 Luchtmobiele Brigade. Met deze brigade leverde de landmacht haar bijdrage
aan de snel inzetbare Reaction Forces van de NAVO. Daarnaast was de Luchtmobiele Brigade
ook bestemd voor crisisbeheersing en vredesoperaties. De Luchtmobiele Brigade, inclusief
transport- en gevechtshelikopters vormde de hoeksteen van de nieuwe flexibele, snel en
wereldwijd inzetbare landmacht. Om die reden was de brigade ook volledig samengesteld
uit beroepspersoneel.12
Ook voor de luchtmacht waren de gevolgen van de Defensienota 1991 beperkt. De
grootste veranderingen waren het terugtrekken van de Groep Geleide Wapens uit Duitsland
en het volledig onder beheer van de luchtmacht stellen van de Groep Lichte Vliegtuigen.
De bezuinigingen hadden vooral gevolgen voor het aantal F-16’s, dat daalde van 192 naar
154. Ook de luchtmacht mocht investeren. De resterende F-16’s kregen een Mid-Life Update
en de twaalf Fokker F-27 lichte transportvliegtuigen werden vervangen door een mix van
transportvliegtuigen, bestaande uit twee zware transportvliegtuigen met de capaciteit
jachtvliegtuigen in de lucht bij te tanken, zes middelzware tactische transportvliegtuigen en
twee tot drie lichte transportvliegtuigen. Ten behoeve van de Luchtmobiele Brigade mocht
de luchtmacht alle 62 Alouette-III helikopters vervangen door een nog nader te bepalen
samenstelling van transport- en bewapende helikopters.13

12 Ibid., 103-127
13

Ibid., 129-148

Breuklijn 1989

219
Hoofdstuk 6. Tussenstand

Figuur 7 Consequenties Defensienota 1991 voor de krijgsmachtdelen ten opzichte van de situatie op 1 januari 1990
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Ter Beek kondigde in de Defensienota 1991 ook aan dat Defensie in januari 1992 afscheid zou
nemen van de matrixstructuur en overging naar een concernorganisatie. Volgens de nota
was dit een noodzakelijke voorwaarde om de herstructurering van de krijgsmacht in goede
banen te leiden.14 Tot slot maakte de Defensienota 1991 bekend dat Defensie een onafhankelijke
commissie ging vragen onderzoek te doen naar de toekomst van de dienstplicht. De
bewindslieden maakten daarbij wel expliciet duidelijk dat de commissie geen onderzoek
ging doen naar de mogelijkheid de dienstplicht af te schaffen. Door de ingrijpende
reorganisatie van de krijgsmacht in de komende jaren was dat ‘niet wenselijk en evenmin
mogelijk’. Bovendien was de dienstplicht onverminderd van belang voor de verbondenheid
tussen maatschappij en krijgsmacht.15
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6.2 De ontvangst van de Defensienota 1991
Het personeel van de krijgsmacht had met spanning naar de Defensienota 1991 uitgekeken in
de hoop dat de nota meer duidelijkheid zou geven over zijn toekomst. De IGK rapporteerde
in zijn jaarverslag van 1990 dat het besluit in december de nota uit te stellen, niet bijgedragen
had aan de duidelijkheid:
‘Bij mijn werkbezoeken in het verslagjaar heb ik ervaren dat met ongerustheid, maar anderzijds ook vol
verwachting uitzien naar de defensienota is omgeslagen in een zeker cynisme, nu informatie over de toekomst steeds weer wordt uitgesteld. (…) Kortom; zowel de militair als de burger-defensieambtenaar heeft
grote behoefte aan een nieuw toekomstperspectief’.16

Toen de nota eenmaal was verschenen, constateerde de IGK dat het defensiepersoneel over
het algemeen een afstandelijke en afwachtende houding aannam.17 Uit een enquête van
de Directie Voorlichting bleek dat 49 procent van het defensiepersoneel geen negatieve
invloed verwachtte voor de eigen carrière. 9 procent zag zelfs mogelijkheden voor een betere
loopbaan. Dat nam niet weg dat iets minder dan de helft van het defensiepersoneel negatieve
gevolgen verwachtte te ondervinden van de nota, waaronder gedwongen ontslagen.18
De nota was volgens Ter Beek het startsein van de grootste reorganisatie van de
Nederlandse krijgsmacht na de Tweede Wereldoorlog.19 De meeste critici dachten daar
heel anders over. Volgens militair historicus J.W. Honig was de omvang van de krijgsmacht
14 Ibid., 217-223
15 Ibid., 176 en 181
16

SIB-MvD, Jaarverslag 1990, Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, Archief Directie Algemene Beleidszaken, 1990-2003,
inv. Nr. 215, doosnr. 46

17 SIB-MvD, Verslag van de stafvergadering IGK, NR 91/12/C, d.d. 15 april 1991, Archief IGK, inv. Nr. 5
18 SIB-MvD, Resultaten enquête Directie voorlichting naar aanleiding presentatie defensienota, d.d. 22 maart 1991, inv. nr.
868
19 Handelingen der Staten-Generaal, 1990-1991, Eerste Kamer, 24 april 1991

gereduceerd, maar zonder taken af te stoten, er kwamen zelfs taken en nieuwe middelen
bij.20 Ook de Adviesraad Vrede en Veiligheid (AVV) concludeerde dat Defensie geen principiële
keuzes had gemaakt.21 De Maatschappelijke Raad voor de Krijgsmacht (MRK) stelde vast
dat veel in afgeslankte vorm hetzelfde bleef.22 Volgens het NRC Handelsblad was de nota een
‘interessant mengsel van nieuwigheden en vooral veel status quo’. De krant had wel begrip
voor de moeilijke omstandigheden waarin de nota tot stand was gekomen:
‘Het was niet eenvoudig een analyse te geven van vijandsbeeld en taakstelling op een moment dat veel in
beweging is in Europa. Behalve dat brak ook nog een groot conflict uit in de Golf’. 23

Het meest controversiële punt uit de Defensienota 1991 was de komst van de Luchtmobiele
Brigade. Politicoloog en PvdA-ideoloog B.A.G.M. Tromp vroeg zich af wat voor Nederland de
toegevoegde waarde was een dergelijke snel inzetbare brigade:

20 J.W. Honig, “Defensienota 1991: Om het (voort)bestaan van de veiligheid,” Internationale Spectator, 45, nr. 6
21 SIB-MvD, Reacties n.a.v. Defensienota, d.d. 14 mei 1991, Defensiestaf, inv. Nr. S91/023/1528
22 Maatschappelijke Raad voor de Krijgsmacht, Adviesbrief inzake maatschappelijke, sociale en personele aspecten van de
Defensienota 1991, (Den Haag: MRK, 1991)
23 W. Nieuwenhuis, “Krijgsmacht wordt kleiner, taken blijven gespaard”, NRC Handelsblad, 8 maart 1991
24 “Waakzaamheid,” Militaire Spectator, 160, nr. 5 (1991)
25 J.G. Siccama, “Ingrijpender besluiten bij defensie nodig.”
26 J.G. Siccama, “Is plannen in onzekerheid zinvol?,” ARMEX, nr. 6
27 J. Hoedeman, “Defensienota wordt ondergang krijgmacht, interview met voormalig minister van Defensie B. Stemerdink”,
Elsevier, 9 maart 1991
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‘De beoordeling van de internationale veiligheidsstructuur in de nota, waar ik me in kan vinden, sluit niet
aan op de plannen van de bevelhebbers, met al dat nieuwe materieel. De landmacht blijft in al haar facetten
overeind, de marine houdt al haar taken en de luchtmacht verliest geen functie’. 27

Breuklijn 1989

De redactie van de Militaire Spectator riep op tot waakzaamheid. Ondanks alle positieve
ontwikkelingen moesten militairen de instabiele situatie in Centraal-Europa en de SovjetUnie niet uit het oog verliezen.24 J.G. Siccama, wetenschappelijk onderzoeker van het
instituut Clingendael, concludeerde in Het Parool dat de nota op twee gedachten hinkte:
‘Nog niet helemaal weggooien van de oude schoenen en toch een voorzichtig begin met
het lopen op nieuwe’.25 In Armex wees hij op een opmerkelijke tegenstrijdigheid in de nota.
De krijgsmachtdelen konden de gewijzigde dreiging blijkbaar volledig anders interpreteren.
Hij vroeg zich af waarom, als de luchtmacht haar Groep Geleide Wapens uit Duitsland
terug kon trekken, de landmacht niet hetzelfde kon doen met het Legerkorps.26 Ook de
defensiespecialist van de PvdA-fractie Stemerdink was kritisch. Volgens hem hadden de
bevelhebbers in de nota te veel de ruimte gekregen hun eigen overleving veilig te stellen:

Breuklijn 1989

‘Voor een land als Nederland, dat traditioneel als laatste op de plaats van een conflict arriveert, levert een
snel inzetbare brigade geen nuttiger bijdrage dan een normale pantserbrigade’. 28
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De uitvoerbaarheid van de plannen in de Defensienota 1991 hing af van een gelijkblijvend
defensiebudget. Stemerdink (PvdA) maakte al een paar dagen na het verschijnen nota
duidelijk dat de Defensie daar niet op hoefde te rekenen. Hij achtte het mogelijk rond de vier
miljard extra te bezuinigen. Hij voorspelde dat binnen een jaar weer een nieuwe defensienota
nodig was.29 Volgens M. van den Doel, onderzoeker van Instituut Clingendael, was de zwakte
van de nota het gebrek aan financiële elasticiteit, waardoor Defensie weinig mogelijkheden
had om nieuwe bezuinigingen te kunnen incasseren.30 Ook Honig bekritiseerde de
financiële onderbouwing van de nota. Hij deed dat aan de hand van een vergelijking van
de Defensienota 1991 met de Defensienota van 1974. Deze nota kreeg aanvankelijk veel
kritiek, maar die verstomde toen bleek dat de nota de basis legde voor een moderne en
goed uitgeruste krijgsmacht. Dat succes was echter vooral te danken aan het extra geld
dat defensie begin jaren tachtig kreeg, toen de spanningen tussen Oost en West weer
opliepen. De voorgenomen bezuinigingen op het personeel, die noodzakelijk waren om de
investeringen te betalen, waren namelijk nooit gerealiseerd. Ook deze keer wilde Defensie
de investeringen betalen met personeelsreducties. Mochten de personeelsreducties net als
in de jaren zeventig mislukken, dan had Defensie een probleem. De krijgsmacht was dan te
groot voor het beschikbare defensiebudget. De kwaliteit van de krijgsmacht zou er dan steeds
meer op achteruit gaan, omdat er steeds minder geld beschikbaar was voor investeringen.
Aangezien Honig niet verwachtte dat Defensie de komende jaren extra geld zou krijgen,
pleitte hij ervoor nu fundamentele keuzes te maken om de kwaliteit van de krijgsmacht ook
in de toekomst zeker te stellen.31
De poging van Ter Beek een discussie over het afschaffen van de dienstplicht te voorkomen
mislukte. Siccama constateerde dat deze discussie onvermijdelijk was. Volgens hem was met
de komst van een volledig uit beroepspersoneel samengestelde Luchtmobiele Brigade de
eerste stap gezet. In feite betekende dat namelijk een tweedeling van de landmacht in een
dienstplichtig en een vrijwilligers deel. Hij verwachtte dat dit een extra stimulans zou zijn
voor het afschaffen van de dienstplicht:
‘In de toekomst zal de Luchtmobiele Brigade daarom al zijn samengesteld uit vrijwilligers en het valt niet in
te zien waarom de professionalisering van de Nederlandse landmacht hiermee is voltooid’.32

28 W.J. Wassen, (red.) De defensienota kritisch bezien : Inleidingen en co-referaten van de middagconferentie op instituut Clingendael, 11
maart 1991 (Den Haag: Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’, 1991)
29 J. Hoedeman, “Defensienota wordt ondergang krijgmacht, interview met voormalig minister van Defensie B. Stemerdink.”
30 M. van den Doel, “Nieuwste defensienota: Mag het iets minder?”, NRC Handelsblad, 11 maart 1991
31 J.W. Honig, “Defensienota 1991: Om het (voort)bestaan van de veiligheid”, 378
32 J.G. Siccama, “Is plannen in onzekerheid zinvol?”

Een ander argument om de dienstplicht af te schaffen waren de kosten. De vakbonden
vonden namelijk dat het personeel moest opdraaien voor de bezuinigingen en vooral de
investeringen. De voorzitter van de Algemene Federatie Militair Personeel (AFMP) B. Snoep
stelde:

Net als zijn collega P. Gooijers van de Algemene Christelijke Organisatie van Militairen
(ACOM) pleitte hij voor het afschaffen van de dienstplicht. De Commissie Dienstplicht was
daar volgens Gooijers niet voor nodig:
‘Afschaffing van de dienstplicht levert 2,2 miljard gulden per jaar op. Daarvan kan de Luchtmobiele Brigade
worden gevormd. Die is voor ons een goed uitgangspunt voor een kader-vrijwilligersleger’.34

6.3 De parlementaire behandeling van de Defensienota 1991
Eind april kwamen de plannen van Ter Beek voor het eerst aan de orde in het parlement
tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Onder het voorbehoud dat de Defensienota
1991 nog behandeld moest worden in de Tweede Kamer besprak de Eerste Kamer de nieuwe
defensieplannen. Ook daar kwam veel kritiek op de nota. F.J.F. Uijen (PvdA) was kritisch
over de Luchtmobiele Brigade. Was deze investering wel nodig? En als dat zo was, kon de
minister dan niet beter de Luchtmobiele Brigade en het Korps Mariniers samenvoegen? De
aanschaf van transportvliegtuigen met de mogelijkheid F-16’s in de lucht bij te tanken vond
hij zelfs volstrekt belachelijk en hij vroeg zich af of de minister aan grootheidswaanzin leed.
Transportvliegtuigen kon Defensie huren en waarom moest de luchtmacht jachtvliegtuigen
in de lucht kunnen tanken als er geen grote dreiging meer was. Y.P.W. van der Werff (VVD)
33 Z. Luyendijk, “Militairen willen duidelijkheid over inkrimpen krijgsmacht”, NRC Handelsblad, 11 mei 1991
34 Ibid.
35 SIB-MvD, Reacties n.a.v. Defensienota, d.d. 14 mei 1991, Defensiestaf, inv. Nr. S91/023/1528
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Tot slot stelde de AVV vast dat het handhaven van de dienstplicht op gespannen voet stond
met een krijgsmacht die zich ging richten op crisisbeheersing en vredesoperaties, ook
buiten het NAVO-verdragsgebied. Defensie kon immers alleen op basis van vrijwilligheid
dienstplichtigen uitzenden.35

Breuklijn 1989

‘Waar de 6.500 burgerambtenaren, 14.500 beroepsmilitairen en 19.000 dienstplichtigen exact moeten
verdwijnen is nog lang niet aangegeven (…) Wel exact aangegeven staat dat men een Luchtmobiele Brigade
wil met twee grote transporttoestellen, liefst van dit en dat type. Ook staat erin dat er gevechtshelikopters
moeten komen. Allemaal mooie plannetjes van de generaals waarvoor personeel moet wijken. Want met
een belangrijk deel van het geld dat de personeelsvermindering oplevert, wordt het nieuwe materiaal betaald’.33
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vond dat Defensie veel te hard van stapel liep gezien de onstabiele politieke situatie in de
Sovjet-Unie (daarover later meer).36 Kamerlid H.H.L.M. Pröpper (CDA) stelde voor de nota
in 1995 te evalueren. Ter Beek wees het voorstel van de hand, omdat het reguliere jaarlijkse
defensieplanningsproces daar al in voorzag.
Ter voorbereiding op de behandeling van de Defensienota 1991 in de Tweede Kamer
hield de Vaste Kamercommissie voor Defensie op 31 mei een hoorzitting met een aantal
defensiespecialisten. Politicoloog A. van Staden van de AVV kon zich in grote lijnen vinden
in de analyse in de Defensienota 1991. Wel was volgens hem de algemene teneur ervan, vooral
minder van hetzelfde en dat was op termijn onhoudbaar. Van Staden vroeg zich zelfs af of
Nederland in de toekomst nog wel in staat zou zijn om een zelfstandige luchtmacht in stand
te houden.
‘Gegeven het feit dat de overheadkosten en de operationele sterkte meer en meer in een wanverhouding
komen te staan. Ik wil niet zeggen dat het moment al gekomen is, maar gegeven het proces van steeds maar
minder van hetzelfde zal er een moment komen waarop je je af moet vragen of het “point of no return” niet
bereikt is. Het gaat dan om de situatie waarin een relatief groot apparaat in stand wordt gehouden ter wille
van een – internationaal gezien – bescheiden gevechtskracht’.37

Brigade-Generaal buiten dienst A.W. Schulte (KL), eveneens lid van de AVV, vond het
gerechtvaardigd dat de Luchtmobiele Brigade een speerpunt was in de nota, aangezien
deze eenheid geschikt was voor zowel de traditionele verdedigingstaak als crisisbeheersing
en vredesoperaties. Siccama tot slot, adviseerde de Tweede Kamer het beleid elke twee
jaar te toetsen en eventueel aan te passen aan de internationale ontwikkelingen. Hij vond
bovendien de verlaging van de defensiebegroting met 2 procent, waar de krijgsmachtdelen
zich zo tegen hadden verzet, internationaal gezien bescheiden.38
De plenaire parlementaire behandeling van de Defensienota 1991 vond plaats op 10 en 17
juni. Kamerlid S. van Heemskerck Pillis-Duvekot (VVD) diende een motie in overeenkomstig
het advies van Siccama de nota in 1993 te evalueren. De motie haalde het niet, maar de
minister zegde wel toe bij elke Memorie van Toelichting de stand van zaken met de Kamer
te delen. De PvdA-fractie vroeg zich af waarom Nederland een eigen Luchtmobiele Brigade
nodig had. Was op dat gebied geen samenwerking met andere landen mogelijk? Ter Beek
vond van niet, omdat de kracht van de Luchtmobiele Brigade juist lag in de eenheid die
de transporthelikopters, de luchtmobiele infanterie en de gevechtshelikopters samen
vormden. De PvdA-fractie gaf Ter Beek het voordeel van de twijfel en steunde het voorstel
een Luchtmobiele Brigade op te richten. De fractie benadrukte wel dat ze nog geen groen
licht gaf voor de aanschaf van de helikopters, daarvoor moest eerst meer duidelijkheid zijn
36 Handelingen der Staten-Generaal, 1990-1991, 24 ste vergadering Eerste Kamer, 23 april 1991; Handelingen der Staten-Generaal,
1990-1991, 25ste vergadering Eerste Kamer, 24 april 1991
37 Handelingen der Staten-Generaal, 1990-1991, Tweede Kamer, 21 991, nr. 7, 31 mei 1991, (‘Defensienota 1991, Verslag van een
hoorzitting, vaste Commissie voor Defensie’)
38 Ibid.

over de samenstelling en kosten van de helikoptervloot.39 Kamerlid H. Vos (PvdA) plaatste
een kanttekening bij het afschaffen van de matrixstructuur. Hij vond de invloed van de
politieke leiding in de nieuwe structuur te beperkt. Ook L. Sipkes (GroenLinks) twijfelde
aan het democratische gehalte van de nieuwe structuur en vond dat de bevelhebbers te veel
macht kregen. Ter Beek wees deze kritiek krachtig van de hand:
‘Mijn positie is deze: bevelhebbers zijn geen domme uitvoerders, maar topmanagers van grote organisaties,
die belangrijke overheidstaken uitvoeren’. 40

40 Ibid.
41 Ibid.
42 Ibid.
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39 Handelingen der Staten-Generaal, 1990-1991, Tweede Kamer, 10 juni 1991, (‘51ste vergadering: Vaste Commissie voor defensie’)
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Volgens de minister moesten zij het beleid op de werkvloer in praktijk brengen en hadden
daarom recht op inspraak. Het was de verantwoordelijkheid van de bevelhebbers het beleid
op een juist manier uit te voeren en de politieke leiding tijdig te informeren bij problemen.
Een van de problemen van de matrixstructuur was dat die verantwoordelijkheid niet goed
was geregeld, aldus de minister.41
P.K. ter Veer (D66) stelde de financiële onderbouwing van de Defensienota 1991 aan de kaak.
Was in de plannen wel voldoende ruimte voor nieuwe bezuinigingen? M. van Traa (PvdA)
maakte duidelijk dat het voor hem vaststond dat die er zouden komen. De minister van
Buitenlandse Zaken was het daar absoluut niet mee eens. Van den Broek vond dat met de
Defensienota 1991 meer dan voldoende was bezuinigd op Defensie en dat de krijgsmacht nu
recht had op duidelijkheid en rust om de plannen te realiseren. Ter Beek was het met Van
den Broek eens. De PvdA-fractie was daarvan echter niet overtuigd. Extra bezuinigingen op
Defensie waren volgens de fractie verantwoord, noodzakelijk en mogelijk als de minister
tenminste prioriteiten ging stellen en Defensie haar taken internationaal en nationaal
beter ging verdelen. Ze dacht bijvoorbeeld aan het onderbrengen van de onderzeedienst bij
de Engelse marine en het onderbrengen van de Marineluchtvaartdienst bij de luchtmacht.
Van Traa diende samen met A.B.M. Frinking (CDA) een motie in die de minister opriep deze
mogelijkheden te onderzoeken. Ter Beek aanvaardde de motie en verklaarde ook voorstander
te zijn van taakspecialisatie. Daarvoor was echter ook de medewerking van andere landen
nodig. Hoewel hij begreep dat dit niet de strekking van de motie was, maakte hij duidelijk
tegen het eenzijdig afstoten van taken te zijn.42
Ondanks de hiervoor geschetste kritiek aanvaardde de Tweede Kamer met enig
voorbehoud de Defensienota 1991. De minister kon zijn plannen ten uitvoer gaan brengen.
De enige uitzondering was de motie van G. Koffeman (CDA) en Vos (PvdA), waarin zij de
minister verzochten de opdracht van de Commissie Dienstplicht uit te breiden met de
vraag of het mogelijk was de dienst- of opkomstplicht af te schaffen. Ze dienden de motie
in omdat door de verkleining van de krijgsmacht en de verkorting van de diensttijd een
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steeds onrechtvaardigere verdeling van de dienstplichtlast over de mannelijke bevolking van
Nederland dreigde.43 Ter Beek accepteerde de motie en zegde toe de Commissie Dienstplicht
een brede onderzoeksopdracht te geven.44
De politieke steun die Ter Beek kreeg voor de koers die hij met de Defensienota 1991 had
uitgezet, betekende niet dat een einde kwam aan de wens meer te bezuinigen op Defensie.
Eind november 1991 maakte Kamerlid Vos (PvdA) duidelijk dat door het definitief wegvallen
van de dreiging uit het Oosten het moment was aangebroken meer te bezuinigingen op
Defensie en prioriteiten te stellen. Dat was volgens hem in de Defensienota 1991 onvoldoende
gebeurd. Hij verzocht de minister dit alsnog te doen en de resultaten eind 1992 te presenteren
in een prioriteitennota. Ook D66 en de VVD waren een voorstander van een ‘actualisering’
van de Defensienota 1991. Zij vonden juist dat de minister veel te hard van stapel liep gezien de
inmiddels onzekere situatie in de Sovjet-Unie. Bovendien vroeg Kamerlid Van Heemskerck
Pillis-Duvekot (VVD) zich af of de plannen financieel nog wel haalbaar waren, omdat de nota
volgens haar was gebaseerd op ‘financieel drijfzand’ en dat beloofde weinig goeds voor de
toekomst van de krijgsmacht.45 Nadat de minister in eerdere debatten een evaluatie van de
Defensienota 1991 nog van zich af wist te houden, accepteerde hij nu met enige tegenzin het
verzoek van de Tweede Kamer. Hij zegde toe eind 1992 met een evaluatie van de Defensienota
1991 te komen en daarin ook het advies van de Commissie Dienstplicht te betrekken.46

6.4 Een tevreden minister van Defensie
Ter Beek verklaarde later dat hij tevreden was over de parlementaire behandeling van de
Defensienota 1991. Volgens hem had de nota een ‘zachte landing’ gemaakt gezien het geringe
aantal moties dat was ingediend. Bovendien hadden de meeste moties geen ingrijpende
consequenties voor de plannen en waren ze hoogstens een aanscherping ervan. Wat Ter
Beek ook tot tevredenheid stemde, was dat hij erin was geslaagd gedwongen ontslagen te
voorkomen. Verder voelde hij zich gesteund door een ruime meerderheid van de Nederlandse
bevolking.47 Uit opiniepeilingen bleek dat 65 procent van de bevolking het beleid van Ter
Beek steunde.48
Was de tevredenheid van de minister terecht? Critici hadden wel degelijk een aantal
fundamentele tekortkomingen en tegenstrijdigheden in de Defensienota 1991 aan de orde
gesteld. Ook had hij een hoge prijs betaald om gedwongen ontslagen te voorkomen,
enerzijds door de reducties te beperken tot 15 procent waardoor de krijgsmachtdelen
43 Ibid.
44 Handelingen der Staten-Generaal, 1990-1991, Tweede Kamer, 17 juni 1991, (‘56ste vergadering: Vaste Commissie voor Defensie’)
45 Handelingen der Staten-Generaal, 1990-1991, Tweede Kamer, 27 november 1991, (‘29ste vergadering’)
46 Handelingen der Staten-Generaal, 1990-1991, Tweede Kamer, 28 november 1991, (‘30ste vergadering’)
47 Interview A.L. ter Beek, 13 november 1995
48 K. Colijn en P. Rusman, “Ik ben niet ontevreden. De defensienota is niet binnen een week afgeschoten. Het is geen flutstuk”,
Vrij Nederland, 8 juni 1991

echte keuzes hadden kunnen vermijden. Anderzijds was Ter Beek met de vakbonden een
omvangrijk, maar ook duur sociaal beleidskader overeengekomen ter waarde van 350 miljoen
gulden.49 Verder was door de motie van Koffeman (CDA) en Vos (PvdA) over het aanpassen
van de onderzoeksopdracht van de Commissie Dienstplicht zijn poging het afschaffen van
de dienstplicht buiten beschouwing te laten, mislukt.50 Ook de besluitvorming over de
Luchtmobiele Brigade en zeker de aanschaf van de helikopters was nog niet afgerond. Het
voornemen was geaccepteerd, maar de daadwerkelijke besluitvorming was uitgesteld totdat
er meer duidelijk bestond over de samenstelling en de kosten van de brigade. Ter Beek gaf
later toe dat de komst van de Luchtmobiele Brigade in deze periode een punt van zorg was:

49 De totale kosten van de regeling bedroegen 350 miljoen gulden. Het defensiepersoneel kon zich laten omscholen en
er kwamen regelingen om vrijwillig te vertrek te stimuleren. “Akkoord tussen Defensie en de militaire bonden”, NRC
Handelsblad, 11 juni 1991; “Akkoord vermindering burgers bij Defensie”, NRC Handelsblad, 9 juli 1991
50 A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 135; Ministerie van Defensie en Ministerie van Buitenlandse Zaken,
Defensienota 1991, 6
51 Interview A.L. ter Beek, 13 november 1995
52 Ibid.
53 Interview J.H.M. de Winter, 18 april 2011
54 Interview Kombrink, 24 maart 2011
55 SIB-MvD, Gespreksnotitie tbv de LR betreffende de mogelijke invulling van de KL-bijdrage aan de kaderbrief, d.d. 17
mei 1991, Legerraad, inv. Nr. 873; SIB-MvD, Financiële kerngegevens Defensie, d.d. 12 mei 1993, Defensiestaf, inv. Nr.
S93/023/1557; W.N.A. van Brouwershaven, Turbulentie en strategisch vermogen: Strategievorming bij het ministerie van Defensie,
187-188
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Tot slot kon Ter Beek er ook niet tevreden over zijn dat veel Kamerleden de Defensienota 1991
slechts als een eerste stap beschouwden en pleitten voor een evaluatie. Later verklaarde Ter
Beek dat hij op dat moment weinig behoefte had aan het schrijven van een nieuwe nota zo
snel nadat de vorige was verschenen. Zijn vrees was bovendien dat een nieuwe nota alleen
maar zou uitnodigen tot verdere bezuinigingen op Defensie. Hij hoopte het daarom bij een
evaluatie te kunnen houden.52 Volgens De Winter beschouwde Ter Beek het als een uiting van
wantrouwen van de Kamer zo snel naar het verschijnen van de Defensienota 1991 te pleiten voor
een nieuwe nota.53
Een nieuwe nota was echter alleen om financiële redenen snel onvermijdelijk. De
krijgsmachtdelen hadden in de Defensienota 1991 ingrijpende besluiten weten te voorkomen
door te kaasschaven en investeringen uit te stellen. De financiële ruimte nieuwe tegenvallers
op te vangen was daardoor beperkt.54 Dit leidde al snel tot problemen. Amper een maand
na het verschijnen van de Defensienota 1991 legde Kok Defensie alweer een nieuwe eenmalige
bezuiniging op van 178 miljoen gulden. In juli 1991 volgde een tweede korting van 274
miljoen gulden toen het kabinet besloot de ministeries niet langer te compenseren voor
prijsstijgingen.55 Castelijn verklaarde later:
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‘Ik heb weleens zorg gehad dat ik als het ware met lege handen zou komen te staan. En ik zou overblijven
met twee keer een min. Namelijk een afgeslankte landmacht met minder brigades en geen Luchtmobiele
Brigade’.51

‘Ongeveer een jaar nadat de Defensienota van 1991 er lag hadden we al ruim een miljard gulden te kort in de
plannen. (…) Een gigantisch bedrag wat je niet meer met kleine bijsturingen in orde zou kunnen maken’.56
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Er zijn dus enige kanttekeningen te plaatsen bij het positieve oordeel van de minister over
zijn nota.
Overigens was de betekenis van de Defensienota 1991, zoals in het vorige hoofdstuk is
betoogd, niet zozeer de concrete maatregelen, maar het mentale proces dat door de nota
in gang was gezet. Dit gold niet in de laatste plaats voor de minister zelf. Achteraf was het
werken van de Defensienota 1991 voor Ter Beek een cruciale leerschool geweest voor zijn
functioneren als minister, omdat:
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‘ik bij dat werken aan de defensienota, (…), alles en iedereen leren kennen; alle trucjes en alle spelletjes’.57

Eén van de belangrijkste lessen die Ter Beek had geleerd was dat overleggen in grote
groepen weinig nieuwe inzichten opleverde. De minister koos daarom steeds vaker voor
discussies in kleine kring met mensen die specifiek bij een onderwerp betrokken waren.
Deze benadering paste beter bij de werkwijze die Ter Beek zich in de loop der tijd had eigen
gemaakt. Aangezien hij tot zijn ministerschap vooral ervaring had opgedaan als Kamerlid
was dat niet verbazingwekkend. Hij was meer politicus dan bestuurder. In de biografie Ter
Beek, een handelsreiziger in de politiek citeerde de auteur L. Koops een interview met Ter Beek in
de Haagse Post uit zijn tijd als Kamerlid. Hierin beschouwde Ter Beek zichzelf als een politicus
die steevast de grenzen van het haalbare aftastte. Conflicten probeerde hij zoveel mogelijk te
vermijden, die hadden in zijn ogen weinig nut:
‘Conflicten verlammen het politiek handelen. Ik ben geneigd de boel naar elkaar toe te praten, binnen de
fractie, maar ook daarbuiten’.58

Volgens De Winter was de minister inderdaad een man van pappen en nathouden, die
vrijwel nooit een ferm standpunt innam.59 Ook zijn vertrouweling Kombrink stelde dat Ter
Beek zo veel mogelijk probeerde conflicten te vermijden. Hij keek hoe de hazen liepen en
zocht dan naar een compromis.60 Daar stond volgens De Winter tegenover dat Ter Beek een
‘handige buitelaar’ was, een voortreffelijke tacticus met een goed gevoel voor haalbaarheid
en timing.61 Ook zijn voormalige fractievoorzitter E. van Thijn vond dat Ter Beek een feilloze

56 Interview L.F.F. Casteleijn, 30 mei 2002
57 Interview A.L. ter Beek, 03 april 1995
58 L. Koops, Relus ter Beek : Een handelsreiziger in de politiek (1944-2008): Een biografisch portret, 67
59 Interview J.H.M. de Winter, 18 april 2011;
60 Interview Kombrink, 24 maart 2011
61 Interview J.H.M. de Winter, 18 april 2011, Ook anderen bevestigden dit beeld: Interview D.J. Barth, 1 maart 2011; Interview
B. Kreemers, 9 maart 2011

intuïtie had voor het momentum en altijd op zoek ging naar het compromis.62 Ter Beek zei
hier later zelf over:

Het resultaat van zijn opstelling in combinatie met zijn gebrek aan ervaring was echter wel
dat dat Ter Beek tijdens de totstandkoming van de Defensienota 1991 eerder het proces bewaakte
dan dat hij daar sturing aan gaf. Als hij werkelijk de ambitie had Defensie te veranderen,
moest dat de volgende keer anders.

Een andere belangrijke les die Ter Beek geleerd had tijdens de voorbereidingen van de
Defensienota 1991 was de argumenten van de krijgsmachtdelen niet blindelings te vertrouwen.
Ter Beek verbaasde zich achteraf:
‘Over het betrekkelijke gemak waarmee toch grote ombuigingen opgevangen konden worden. Het betrekkelijk gemak waarmee de krijgsmachtdelen uiteindelijk iedere keer de bezuinigingen uitvoerden was een
aantasting van de geloofwaardigheid van de minister in de ministerraad’.64

Vooral betreurde hij de brief die hij in december 1990 tijdens de onderhandelingen over
de Tussenbalans naar het Kabinet had gestuurd. In de brief maakte hij op advies van de
krijgsmachtdelen duidelijk dat extra bezuinigen grote gevolgen zouden hebben voor de
krijgsmacht en daarom onverantwoord waren. Toen Defensie uiteindelijk deze bezuinigingen
kreeg opgelegd, bleken de gevolgen alleszins mee te vallen. De krijgsmachtdelen realiseerden
loyaal en met relatief gemak de eerder als onmogelijk gepresenteerde bezuinigingen. Op
zichzelf was het een voordehand liggende onderhandelingstactiek van de militaire top de
62 L. Koops, Relus ter Beek : Een handelsreiziger in de politiek (1944-2008): Een biografisch portret, 70
63 Interview A.L. ter Beek, 5 juni 1996
64 Interview A.L. ter Beek, 13 november 1995
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‘Ik heb natuurlijk ook weleens gelezen: hij zou eens wat vaker met m’n vuisten op tafel moeten slaan. Dan
dacht ik weleens: ja natuurlijk, ik kan wel met m’n vuisten op tafel slaan en als ik zeg: zo wil ik het, dan
gebeurde het ook zo want zo werkt Defensie. (…) Maar wat koop ik er nu voor om met de vuisten op tafel
te slaan? (...) hoe gaat het daarna? Mensen moeten ook geloven in de juistheid, redelijkheid van wat je
besloten hebt. (…) Daar moet je naar toe werken, want de uitvoering van een besluit dat is ook van belang.
(...) ik kan de Tweede Kamer geen orders geven. Ik moet de Tweede Kamer overtuigen en die Tweede Kamer
kon ik makkelijker overtuigen als ik wist dat een besluit van mij ook gedragen werd door bijvoorbeeld het
georganiseerde overleg of bijvoorbeeld door de krijgsmachtdelen. (...) Ik was zeker in de situatie waarin ik
verkeerde met al die veranderingen en onoverzichtelijke toestanden zo nu en dan, ik kon me dat gewoon
niet permitteren. Ik moest draagvlak hebben. Ik wilde steeds naar die consensus toewerken’.63
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prijs van ongewenste maatregelen zo hoog mogelijk te maken in de hoop dat de politiek er
dan vanaf zou zien. Het risico van deze tactiek was dat de krijgsmachtdelen daarmee hun
geloofwaardigheid op het spel zetten.
Een andere onderhandelingstactiek van de bevelhebbers was dat ze hun kaarten zoveel
mogelijk voor de borst hielden, bang om kwijt te raken wat ze ter discussie zouden stellen.
De minister vond dit lastig, want hij was juist op zoek naar het punt waarop de gevolgen voor
de krijgsmacht onaanvaardbaar zouden zijn. Als hij dat aan de militairen voorlegde, kreeg hij
naar eigen zeggen steevast te horen:
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‘Nergens. We zitten al aan de grens. Al het vet is weggesneden en als we nog dieper moeten, komen we aan
de botten en spieren’.65

Hoewel Ter Beek begrip had voor de opstelling van de krijgsmachtdelen, leverden de
gesprekken met de bevelhebbers daardoor minder op dan hij verwachtte. Ook dit verzwakte
op termijn de onderhandelingspositie van de bevelhebbers, omdat ze zichzelf buiten de
discussie plaatsten. Overigens was dit voor een deel al het geval, omdat ze precies om deze
reden geen onderdeel uit maakten van de Stuurgroep.
Het enige formele forum waar de minister en de bevelhebbers met elkaar aan tafel zaten
was de Defensieraad. De minister hoopte aan het begin van zijn bewindsperiode de raad
als klankbord te kunnen gebruiken en verhoogde de vergaderfrequentie van tweewekelijks
naar wekelijks.66 Hij kwam daar al snel op terug, toen bleek dat de bevelhebbers in de
Defensieraad vooral de belangen van hun krijgsmachtdeel probeerden veilig te stellen.
De Defensieraad was in praktijk volgens Ter Beek vooral een ‘onderhandelingsforum’ en
van weinig toegevoegde waarde.67 De minister liet de Defensieraad bewust ‘doodbloeden’
door deze alleen nog sporadisch bijeen te laten komen.68 De bevelhebbers waren daardoor
aangewezen op persoonlijke afspraken met de minister en dus afhankelijk van zijn agenda.
De bilaterale gesprekken versterkten het wantrouwen tussen de krijgsmachtdelen. Een
bevelhebber wist immers niet wat de minister met de andere had besproken. Door de
meegaande houding van Ter Beek bestond bovendien de indruk dat de laatste die met de
minister gesproken had, zijn zin kreeg.69
Ook de persoonlijke verhoudingen tussen de bevelhebbers en de minister hadden invloed
op de onderhandelingspositie van de krijgsmachtdelen. Volgens Barth was Van Foreest ‘een
hele slimme jongen, die wist hoe de hazen liepen’. Anderen roemden zijn gevoel voor de

65 A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 242
66 SIB-MvD, Verslag van vergadering Defensieraad gehouden op donderdag 23 november 1989, Defensieraad, inv. Nr. DR
25/89
67 W.N.A. van Brouwershaven, Turbulentie en strategisch vermogen: Strategievorming bij het ministerie van Defensie, 174
68 Interview A.L. ter Beek, 10 april 1996
69 Interview W.C. Louwerse, 19 juni 1995; Interview H.J.W. Manderveld, 5 december 1995; Interview H.A. Couzy, 22 februari
2011

71 Interview D.J. Barth, 1 maart 2011; Droste 14 april 2011; Interview W.C. Louwerse, 19 juni 1995; Interview J.H.M. de Winter,
18 april 2011; Interview A.L. ter Beek, 13 november 1995; J. Hoedeman, “De worsteling, geheime onderhandelingen over
de defensienota op kamer A107.”;
72 Interview D.J. Barth, 1 maart 2011; Interview L.F.F. Casteleijn, 30 september 2014; Interview P.J. Graaff, 15 januari 1996;
A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 229; J. Hoedeman, “De worsteling, geheime onderhandelingen over
de defensienota op kamer A107.”; Interview J.W. Brinkman, 15 maart 2011; Interview G.J. Folmer, 21 maart 2011; Interview
R. Reitsma, 14 februari 2011
73 A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 229
74 ABZ, Tussenstand voorbereiding Prioriteitennota Defensie, DAV, d.d. 2 juli 1992, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Archief
DAV, 1985-1994, inv. Nr. 01889
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70 Interview D.J. Barth, 1 maart 2011; Interview W.J.E van Rijn, 30 maart 2011; J. Hoedeman, “De worsteling, geheime
onderhandelingen over de defensienota op kamer A107.”; Interview L.F.F. Casteleijn, 30 september 2014; A.L. ter Beek,
Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 228
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politieke verhoudingen. Ter Beek noemt dit zelfs nadrukkelijk als een van zijn kwaliteiten.70
Ook Louwerse had een goed ontwikkelde politieke intuïtie. Dit had hij mede te danken zijn
ervaring als adjudant van minister van Defensie Vredeling in de jaren zeventig. Louwerse
stelde zich flexibel op in de onderhandelingen en bouwde een goede verstandhouding met
de minister op.71 Wilmink stelde zich, zoals in het vorige hoofdstuk aan de orde is geweest,
het meeste rigide op ten aanzien van veranderingen. Volgens Graaff vocht hij als een
leeuw voor de belangen van de landmacht. Hij onderkende dat de veiligheidssituatie was
gewijzigd, maar bleef beducht voor de latente dreiging van de Sovjet-Unie en de ingrijpende
gevolgen van de herstructurering van de landmacht voor zijn personeel. Hij pleitte daarom
voortdurend voor de behoedzame weg en verzette zich tegen rigoureuze stappen.72 De
minister vond de stugge en weinig constructieve houding van Wilmink lastig. Hij noemde
hem ‘een klassieke ijzervreter’ en ‘de tegenpartij’.73 Uiteindelijk hadden de persoonlijke
verhoudingen met de minister weinig invloed op het eindresultaat. De bezuinigingslast voor
de krijgsmachtdelen verliep in de Defensienota 1991 grotendeels volgens de traditionele vaste
financiële verdeelsleutel.
Het einde van het functioneren van de Defensieraad als hoogste overlegorgaan van
Defensie had ook gevolgen voor de informatiepositie en invloed van Buitenlandse Zaken
op het defensiebeleid. Voor de DAV, die namens Buitenlandse Zaken zitting had in de
Defensieraad, was de raad namelijk het enige defensieberaad waar zij formeel zitting in had.
In juli 1992 rapporteerde de DAV ongerust aan Van den Broek dat de Defensieraad niet meer
functioneerde. Het was volgens de DAV ‘een zorgelijke situatie’. Om op de hoogte blijven
van de voorgang van de Prioriteitennota was de DAV afhankelijk geworden van informele
contacten binnen Defensie. 74 Er zijn overigens geen aanwijzingen gevonden dat Ter Beek de
Defensieraad ook om deze reden buiten spel zette. Niettemin maakt dit voorbeeld duidelijk
dat Ter Beek gaandeweg meer greep kreeg op de totstandkoming van het defensiebeleid. Met
een tweede ronde van onderhandelingen in het verschiet, was het daarom de vraag of de
krijgsmachtdelen hun hand niet hadden overspeeld.
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6.6 Draagvlak voor de deelname aan crisisbeheersing en vredesoperaties
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Een van de grote veranderingen in de Defensienota 1991 was dat de krijgsmacht zich ging richten
op crisisbeheersing en vredesoperaties. Volgens de Stuurgroep was dat noodzakelijk om het
bestaansrecht van de krijgsmacht te kunnen blijven legitimeren in een periode zonder een
concrete militaire dreiging. Toen begin 1990 de Stuurgroep dit besluit nam, kon niemand
voorzien dat nog voor het uitkomen van de nota de krijgsmacht daadwerkelijk betrokken
zou raken bij een grote internationale crisisbeheersingsoperatie in het Midden-Oosten. De
Golfoorlog was in twee opzichten een test voor het nieuwe defensiebeleid: in hoeverre was
de krijgsmacht in staat deze taak te vervullen en in welke mate was er politiek draagvlak voor
de Nederlandse deelname aan dit soort operaties?
De Nederlandse militaire bijdrage aan de Golfoorlog was bescheiden en beperkte zich
tot defensieve en ondersteunde taken. Wel onderscheidde Nederland zich van landen als
Denemarken, België en Italië door zijn eenheden niet uit de Perzische Golf terug te trekken
toen de oorlog begon en door ze vanaf dat moment onder Amerikaans bevel te plaatsen.75
De verdeeldheid binnen de PvdA en de afwijzing van deze stap door Groen Links maakten
echter duidelijk dat deze besluiten niet vanzelf spraken en onder grote druk tot stand waren
gekomen.
Van de krijgsmachtdelen leverde de marine het grootste aandeel. Er lagen twee
fregatten en een bevoorradingsschip in de Perzische Golf, twee Orion patrouillevliegtuigen
patrouilleerden boven de Middellandse Zee en een veldhospitaal was gestationeerd
nabij Dubai. Na afloop van operatie Desert Storm vertrokken nog drie mijnenjagers naar de
Perzische Golf om Iraakse zeemijnen op te ruimen. De bijdrage van de luchtmacht bestond
uit luchtverdedigingseenheden. Op de Turkse vliegbasis Diyarbakir waren Patriot-, Hawken Stinger-eenheden opgesteld en ook in Jeruzalem bevond zich een Patriot-eenheid. De
landmacht leverde een medisch team, dat was gestationeerd in Riyad en was in Nederland
nauw betrokken bij de doorvoer van Britse en Amerikaanse troepen en materieel vanuit
Duitsland naar de Golfregio.
De marine was tevreden over haar bijdrage, die ze zonder grote problemen leverde.76 De
Golfoorlog was voor de marineleiding de bevestiging dat de marine reeds geschikt was voor
de nieuwe hoofdtaak van de krijgsmacht. Van Foreest betoogde in november 1991 in een
themanummer van het Marineblad:
‘Het zal u duidelijk, zijn dat maritieme strijdkrachten, in casu de Koninklijke marine bij uitstek aan de eerder
genoemde criteria [snel inzetbaar, flexibel, strategisch mobiel] voldoen. En dat dat ook in de Golfconflict
bewezen is’.77

75 A.J. van der Peet, Out-of-area : De Koninklijke marine en multinationale vlootoperaties 1945-2001, 366
76 Ibid., 371
77 jonkheer H. van Foreest, “Uitgeleide,” Marineblad, 101, nr. 11 (1991)

Voor de marine was dit geen nieuwe taak, schreef de admiraal. Hij refereerde daarbij naar de
Memorie van toelichting van september 1989, waarin – dankzij lobby van de marine – stond:
‘in vele situaties zijn zeestrijdkrachten door hun flexibiliteit en mobiliteit een goed middel om buiten het
NAVO-gebied op te treden. Zij zijn minder afhankelijk van steunpunten in of nabij het gebied waarin wordt
opgetreden dan land- of luchtstrijdkrachten’.78

79 A. ten Cate et al., Over grenzen : Het Korps Mariniers na de val van de Muur, 1989-2015, 72; VPRO/NPS, ‘Showing the flag’, Nederland
en de Golfcrisis Interview met Vice-Admiraal Jhr. H. van Foreest, 2:25 - 3:20; A.J. van der Peet, Out-of-area : De Koninklijke
marine en multinationale vlootoperaties 1945-2001, 350
80 Dick van Eijk, “Luchtmacht profileert zich met Patriot”, NRC Handelsblad, 17 juli 1991
81 De Golfoorlog was aanzet voor een levendig debat over de rol van het luchtwapen in de periode na de Koude Oorlog.
Zie onder andere: F. Osinga, “’Airpower’ in het postmoderne tijdperk - revolutie in de lucht”; Daryl G. Press, “The myth of
air power in the Persian Gulf war and the future of warfare,” International security, (2001); B.A.C. Droste, “De Golfoorlog,
breekpunt in de traditionele oorlogvoering?,” Militaire Spectator, 160, nr. 2 (1991)
82 SIB-MvD, Waarde van het luchtwapen in het IDPP, Luchtmachtraad, 1 november 1991, commodore Droste, Luchtmachtraad
1949-1991, Inv. Nr. 1586
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Toch was de Golfoorlog ook voor de marine een leerzame ervaring geweest, want de manier
van optreden week wel degelijk af van de operaties waar de marine zich tijdens de Koude
Oorlog hoofdzakelijk op had toegelegd: onderzeebootbestrijding op de Atlantische Oceaan.
Van Foreest gaf later toe dat sprake was geweest van ‘pionieren’. Zo hadden de schepen geen
nachtzichtapparatuur, had de marine geen tactische procedures voor het inspecteren van
koopvaardijschepen en was lange tijd onduidelijk of de levensverzekeringen van militairen
wel uit zouden keren als ze in vredestijd slachtoffer zouden worden van oorlogsgeweld.
Ook maakte de marine kennis met de politieke dynamiek die gepaard ging met militaire
operaties in vredestijd, zoals de onduidelijkheid over het operationele commando waar de
schepen tijdens de Golfoorlog onder zouden vallen en de ‘rules of engagement’ voor het gebruik
van geweld.79
Hoewel het voor de luchtmacht een teleurstelling was dat de inzet van jachtvliegtuigen
was mislukt, had ook zij met de Groep Geleide Wapens aangetoond dat zij zonder grote
problemen in staat was deel te nemen aan crisisbeheersingsoperaties.80 De luchtmacht keek
bovendien met vertrouwen naar de toekomst. De Golfoorlog was namelijk een uitstekende
demonstratie geweest van de mogelijkheden en het belang van ‘air power’.81 In een nota aan
de Luchtmachtraad voorzag de Sous-Chef Operaties commodore B.A.C. Droste dat dankzij de
snelle ontwikkeling van de technologie de politieke en militaire waarde van het luchtwapen
de komende jaren aanzienlijk zou toenemen en groter zou zijn dan die van de overige
krijgsmachtdelen. In de woorden van Droste zodanig dat: ‘Een oorlog de facto door “Air
Power” kan worden beslecht’. Het toegenomen belang van het luchtwapen rechtvaardigde
volgens hem dan ook een groter aandeel van het defensiebudget. 82
Ondanks deze positieve analyse was de luchtmacht door de Golfoorlog wel geconfronteerd
met een serieuze beperking. De logistieke organisatie was vrijwel volledig ingericht op
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de Koude Oorlog: het ondersteunen van eenheden die vanaf vaste bases in Nederland en
Duitsland opereerden voor de verdediging van de ‘vesting Europa’.83 Tijdens de Golfoorlog
had het de luchtmacht daarom veel moeite gekost de eenheden naar het operatiegebied te
verplaatsen en daar te ondersteunen. Voor de Luchtmachtraad was dit aanleiding in juni 1991
de Task Force Operationeel-Logistieke Filosofie (TFOLF) op te richten om de flexibiliteit,
mobiliteit en zelfstandigheid van de logistieke organisatie van de luchtmacht te verbeteren.
Dit kreeg een vervolg in de Werkgroep Operationeel-Logistieke Filosofie (WOLF) en WOLFII.84 Volgens de werkgroep WOLF betekende de herinrichting van de luchtmacht voor
de deelname aan crisisbeheersing een ‘gigantische cultuuromslag’, die daarom zo snel
mogelijk in gang gezet moest worden.85 De werkgroep concludeerde dat de eenheden van
de luchtmacht ‘autonoom’ moesten kunnen opereren, wilden ze kunnen deelnemen aan
crisisbeheersingsoperaties. Om dat mogelijk te maken werden de logistieke processen
ondergebracht op squadron-niveau en niet langer op de thuisbasis. Volgens de werkgroep
was deze veranderingen vooral noodzakelijk voor de jachtvliegtuigen, aangezien de GGW en
de GPLV al in hoge mate logistiek zelfstandig waren.
Aangezien de minister geen dienstplichtigen en gevechtstroepen wilde inzetten, bleef de
bijdrage van de landmacht aan de Golfoorlog beperkt tot een geneeskundige eenheid van 31
militairen. Wilmink verklaarde later dat hij dit als frustrerend had ervaren.86 Tegelijkertijd
zorgde dit er wel voor dat de beperkte mogelijkheden van de landmacht deel te nemen
aan crisisbeheersingsoperaties weinig aandacht kregen. De landmacht onderkende het
probleem wel en had mede om die reden besloten dat de Luchtmobiele Brigade volledig uit
beroepsmilitairen zou gaan bestaan.87 Het was echter de vraag of dit voldoende was om aan
de groeiende behoefte te kunnen voldoen. Bovendien zou het nog enige jaren duren voordat
de brigade inzetbaar was.88
De Golfoorlog duurde uiteindelijk korter dan verwacht en aan geallieerde zijde vielen veel
minder slachtoffers dan vooraf gevreesd. De coalitie onder leiding van de Verenigde Staten
wist Koeweit binnen anderhalve maand te bevrijden. Aan geallieerde zijde sneuvelden 292
83

SIB-MvD, Rapport betreffende de operationeel-logistieke filosofie voor de Koninklijke luchtmacht, Werkgroep
Operationeel-Logistieke Filosofie (WOLF), d.d. 25 mei 1992, LUMARA inv. Nr. 92/133, nr. 32.5, Archief reorganisatie KLU
1990-1997, doos 31.1-33.10

84 Interview B.A.C. Droste, 14 april 2011; Interview D. Starink 27 mei 2011; SIB-MvD, Instellingsbeschikking WOLF, d.d. 24
januari 1992, Luchtmachtraad, inv. Nr. 92/103, doos nr. 7041; SIB-MvD, Rapport betreffende de operationeel-logistieke
filosofie voor de Koninklijke luchtmacht, Werkgroep Operationeel-Logistieke Filosofie (WOLF), d.d. 25 mei 1992, LUMARA
inv. Nr. 92/133, nr. 32.5, Archief reorganisatie KLU 1990-1997, doos 31.1-33.10; P.E. van Loo, Crossing the border : De Koninklijke
luchtmacht na de val van de Berlijnse Muur, 68
85 SIB-MvD, Aanbieding Rapport Werkgroep Operationele Logistieke Filosofie (WOLF), 25 mei 1992, Luchtmachtraad
92/133, Correspondentie 1992; SIB-MvD, Rapport betreffende de operationeel-logistieke filosofie voor de Koninklijke
luchtmacht, Werkgroep Operationeel-Logistieke Filosofie (WOLF), d.d. 25 mei 1992, LUMARA inv. Nr. 92/133, nr. 32.5,
Archief reorganisatie KLU 1990-1997, doos 31.1-33.10; H.T.B. van Dillen en E.H. Kramer, “Nieuwe operationeel-logistieke
filosofie voor de KLU,” Militaire Spectator, 163, nr. 3 (1994), 100; SIB-MvD, Rapportage betreffende de OperationeelLogistieke Filosofie voor de Koninklijke Luchtmacht, d.d. 21 december 1992, Luchtmachtraad, inv. Nr.92/320, nr. 1266
86 A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 59; Interview M.J. Wilmink, 9 februari 2015
87 In februari 1991 concludeert de landmacht dat zij in tegenstelling tot het Korps Mariniers niet in staat was op korte
termijn een bataljon te leveren. A. ten Cate et al., Over grenzen : Het Korps Mariniers na de val van de Muur, 1989-2015, 73
88 De verwachting was omstreeks 1995.

militairen en Irak telde tussen de 20.000 en 35.000 dodelijke slachtoffers.89 Het succes van
de Golfoorlog was een flinke stimulans voor de Verenigde Naties een actievere rol op zich te
nemen in het handhaven van de internationale rechtsorde. De Amerikaanse president Bush
sr. sprak zelfs van het aanbreken van een nieuwe wereldorde:
‘A world where the United Nations, freed from cold war stalemate, is poised to fulfil the historic vision of its
founders. A world in which freedom and respect for human rights find a home among all nations’.90

90 G.W. Bush, “Address before a joint session of Congress on the State of the Union, January 29, 1991,”
91 C. Klep en R.J.A. van Gils, Van Korea tot Kabul, de Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945, 271
92 Ondanks dat de operatie er dus geen hinder ondervond maakte een aanzienlijk deel van dienstplichtigen gebruik van
de vrijwilligheidsregel. Dertig procent van de dienstplichtige genisten en drie dienstplichtige mariniers zagen af van
deelname aan de missie. Voor grotere en langere missies was dit een onzekere factor. Ibid., 271-272; J. J. M. Hogenboom,
“Humanitaire hulpverlening Noord-Irak (april-juni 1991),” Militaire Spectator, 167, nr. 5 (1998); M.L.M. Urlings, “Het 11de
geniehulpbataljon in Noord-Irak,” Militaire Spectator, 161, nr. 2 ; A. ten Cate et al., Over grenzen : Het Korps Mariniers na de val
van de Muur, 1989-2015, 76-77
93 Tweede Kamer 21991 Defensienota 1991, nr. 19, 17 juni 1991.
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Amper twee maanden na het einde van de Golfloorlog kregen de Verenigde Naties de
kans de verwachtingen waar te maken. De Koerden in Noord-Irak waren na de nederlaag van
het Iraakse leger in opstand gekomen tegen het regime van Saddam Hoessein. Het Iraakse
leger bleek echter nog sterk genoeg om de opstand genadeloos te onderdrukken. Duizenden
Koerden vluchtten de bergen in en er dreigde een humanitaire ramp. Op 5 april reageerde
de Veiligheidsraad met resolutie 688 waarin ze de lidstaten opriep de Koerden te helpen
en te beschermen. Onder Amerikaanse leiding stelde de Veiligheidsraad in Noord-Irak een
‘safe haven’ in voor de Koerdische bevolking en riep landen op een bijdrage te leveren aan de
operatie Provide Comfort.91
Twee weken later, op 19 april, besloot het Nederlandse kabinet aan de operatie deel
te nemen en deze keer ook met grondtroepen. Nederland stuurde een gecombineerde
eenheid van vierhonderd mariniers, zeshonderd genisten, drie Alouette III helikopters, een
detachement van de explosievenopruimingsdienst en veertien marechaussees. De minister
ging nu wel akkoord met de deelname van dienstplichtigen. Dat was ook noodzakelijk, want
zeventig procent van de uitgezonden militairen was dienstplichtig. Dit gold voornamelijk
voor het geniehulpbataljon van de landmacht, waar van de zeshonderd militairen vierhonderd
dienstplichtig waren. Tijdens operatie Provide Comfort leverde dit geen onoverkomelijke
problemen op. Hoewel een derde van de dienstplichtigen afzag van deelname waren er nog
voldoende bereid wel in Irak te dienen. Een gelukkige bijkomstigheid was dat de missie maar
enkele maanden duurde, zodat aflossing niet noodzakelijk was.92
In tegenstelling tot de Golfoorlog steunden deze keer alle partijen in de Tweede Kamer
het kabinetsbesluit deel te nemen aan de operatie. Deze steun was niet eenmalig. Alleen al in
de periode 1989-1993 besloot Nederland aan bijna evenveel crisisbeheersingsoperaties deel
te nemen als in de vier decennia daarvoor (zie tabel).93 Achteraf gezien was de Golfoorlog
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het startsein voor een tot op heden permanente inzet van de krijgsmacht ten behoeve van
crisisbeheersing en vredesoperaties. Daarbij was operatie Provide Comfort het omslagpunt in
het denken in de Nederlandse politiek over de deelname van de krijgsmacht aan dergelijke
operaties.
Dit politieke draagvlak dwong de krijgsmacht rekening te houden met een grotere bijdrage
in de naaste toekomst. De krijgsmacht was daar met de plannen in de nota nog niet klaar
voor. Dit gold vooral voor de landmacht. Het grootste knelpunt was de uitzendbeperking
van dienstplichtigen. Voorlopig had dit nog geen onoverkomelijke problemen opgeleverd,
maar de vraag was hoe lang dit zo zou blijven. De ambitieuze secretaris-generaal van de
Verenigde Naties B. Boutros-Ghali vond dat het moment was aangebroken voor de Verenigde
Naties haar rol als hoeder van de internationale rechtsorde op te pakken en hij breidde het
aantal VN-operaties flink uit. In november 1991 polsten de Verenigde Naties de Nederlandse
regering informeel over de deelname aan twee nieuwe grote VN-missies, een in Cambodja
en een op de Balkan.94 Dit bracht de landmacht ogenblikkelijk in verlegenheid. Het bataljon
dat de landmacht in de Defensienota 1991 beschikbaar had gesteld voor crisisbeheersing en
vredesoperaties bleek bij nader inzien toch niet op korte termijn beschikbaar als gevolg van
de uitzendbeperking van de dienstplichtigen.95

94 C. Klep en R.J.A. van Gils, Van Korea tot Kabul, de Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945, 102-104
95 SIB-MvD, Verslag 66e ICOSCO-vergadering, 29 november 1991, AR 363/12C/91, MARSTAF, AR stukken 1991, 12C

Waar

Periode

Militairen

Gesneuveld

UN Special Committee on the Balkans

Balkan

1947-1949

5

Geen

2

Korea-oorlog

Korea

1950-1955

4748

125

3

UN Truce Supervision Organization

Israël en omringende landen

1956-heden

570

Geen

4

First UN Emergency Force

Egypte

1956

1

Geen

5

UN Observer Group In Lebanon

Libanon

1958

19

Geen

6

UN Operation in Congo

Congo

1960-1963

19

1

7

UN Yemen Observation Mission

Jemen

1963-1964

10

Geen

8

UN India-Pakistan Observation Mission

India en Pakistan

1965-1966

6

Geen

9

UN Interim Force in Lebanon

Libanon

1979-1985

9084

9

10

Multinational Force and Observers

Sinaï

1982-1995

2622

1

11

Mijnenbestrijding in Rode Zee

Rode Zee

1984

130

Geen

12

Iran-Irak oorlog

Perzische Golf

1987-1989

343

Geen

13

UN Transition Assistance Group

Angola

1989-1990

89

Geen

Val van de Muur
Golfoorlog

Midden-Oosten

1990-1991

1834

Geen

2

Provide Comfort

Irak

1991-1992

1138

Geen

3

UN Special Commission

Irak

1991-1998

14

Geen

4

UN Angola Verification Mission en Central
Mine Action and Training School

Angola

1991-1997

233

1

5

EC Monitoring Mission / EU
Monitoring Mission

Voormalig
Joegoslavië

1991-2007

518

Geen

6

UN Advance Mission in Cambodia /
United Nations
Transitional Authority in Cambodia/
Cambodian Mine Action Centre

Cambodja

1992-1993

2661

2

7

UN Protection Force / UN Peace Forces

Voormalig
Joegoslavië

1992-1995

9753

7

8

Embargo-operaties Adriatische Zee en
de Donau

Adriatische Zee
en de Donau

1992-1996

6485

1

9

Inzet luchtwapen boven voormalig
Joegoslavië

Voormalig
Joegoslavië

1993-2001

2460

Geen

10

CVSE/OVSE in Moldavië

Moldavië

1993-2004

11

Geen

11

UN Observer Mission in South Africa

Zuid-Afrika

1993

2

Geen

12

UN Operation in Mozambique

Mozambique

1993-1995

24

Geen

13

UN Observer Mission in Uganda-Rwanda
en UN Assistance Mission in Rwanda

Uganda en
Rwanda

1993-1994

167

Geen

14

Vredesmissie in Haiti

Haiti

1993-1996

673

Geen

Tabel 2 De Nederlandse militaire bijdrage aan crisisbeheersing en vredesoperaties in de periode van 1947-1993.96

96 Zie voor een compleet overzicht: C. Klep en R.J.A. van Gils, Van Korea tot Kabul, de Nederlandse militaire deelname aan
vredesoperaties sinds 1945, 491-493; https://www.defensie.nl/onderwerpen/historische-missies, geraadpleegd op 23
augustus 2015; Overigens ontbreekt in van Van Korea tot Kabul de missie van de mijnenjagers Hr.Ms. Harlingen en Hr.Ms.
Haarlem en het Maritieme Patrouillevliegtuig F-27 Maritiem in de Rode Zee in 1984.
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Ondanks de eerder beschreven onzekerheid over de positie van Gorbatsjov en het
gewelddadige Sovjetoptreden in de Baltische republieken bleef de veiligheidspolitieke
situatie in Europa zich verbeteren. Op 1 juli 1991 hieven de lidstaten van het Warschaupact
het bondgenootschap op. Hoewel door het verdwijnen van de dreiging in Europa ook
een discussie op gang kwam over de betekenis van de NAVO in de nieuwe internationale
veiligheidssituatie, besloten de lidstaten dat de NAVO bleef bestaan.97 Wel begon de NAVO
naar aanleiding van de Golfoorlog haar blikveld te verbreden. Tijdens het conflict had de
NAVO weinig kunnen betekenen voor de lidstaten, omdat het conflict buiten het NAVOverdragsgebied plaatsvond. Voor sommigen was dit reden te pleiten ‘out-of-area’ optreden
door de NAVO toe te staan als een crisis de veiligheid van de NAVO-lidstaten in gevaar bracht.98
Op 8 november 1991 presenteerde de NAVO haar antwoord op de gewijzigde
veiligheidssituatie. In het nieuwe strategische concept nam de alliantie afscheid van de
voorwaartse verdediging en de ‘Flexibel Response’-strategie. Volgens de NAVO kon dat
omdat:
‘the threat of a simultaneous, full-scale attack on all of NATO’s European fronts has effectively been removed and thus no longer provides the focus for Allied strategy’.99

Desalniettemin bleef een geloofwaardige collectieve verdediging
bondgenootschappelijk grondgebied onverminderd van belang:

van

het

‘To prevent any attempt at coercion or intimidation, and to guarantee that military aggression directed
against the Alliance can never be perceived as an option with any prospect of success’.100

Hoewel de NAVO niet langer de inzet nucleaire wapens voorzag bleven deze wapens onderdeel
van het NAVO-arsenaal om te dienen als de ultieme afschrikking. In het nieuwe concept ging
de meeste aandacht uit naar crisisbeheersing aan de rand van het NAVO-verdragsgebied.
Ook benadrukte de NAVO het beroep dat de internationale gemeenschap op haar kon doen
als regionale veiligheidsorganisatie voor het handhaven van de internationale rechtsorde,
zoals voorzien in hoofdstuk zeven en acht van het Handvest van de Verenigde Naties.101 Het
nieuwe strategische concept van de NAVO had weinig invloed op de totstandkoming van het
Nederlandse defensiebeleid. De plannen in de Defensienota 1991 hadden rekening gehouden
met de belangrijkste uitgangspunten van het strategische concept waarvan de meeste reeds
97 M. Liebig, “NATO: ‘Out of area’ or out of business? “, Executive Intelligence Review, December 28, 1990
98 In Pursuit of Conceptual Excellence: The Evolution of British Military-strategic Doctrine in the Post-Cold War Era, 19892002, Peter Lang, 2004, 57-58
99 North Atlantic Council, “The alliance’s new strategic concept”
100 Ibid.
101 Ibid.

Nog voor het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, besefte de Defensiestaf dat het door de
afnemende dreiging steeds moeilijker zou worden de bestaande krijgsmacht te onderbouwen.
Volgens De Wijk was de gekozen richting in de Defensienota 1991 juist, maar voldeed de
kwantitatieve onderbouwing niet meer. Deze was nog teveel gebaseerd op de ‘residual threat’
van de Sovjet-Unie en de achterhaalde opvattingen van de NAVO. Dit had volgens hem
ingrijpende gevolgen voor de krijgsmacht. Zonder concrete militaire dreiging gingen meer

102 A. Roberts, “An ‘incredibly swift transition’ : Reflections on the end of the Cold War”, 518-520; R. Service, The end of the Cold
War, 1985-1991, 490-493; L. Starink, “Gorbatsjov gaf het imperium de dolkstoot” in: De val van het Sovjet-rijk: 18 dagen
wereldgeschiedenis, Gijsbert Van Es en Herman Amelink (red.), (Rotterdam: NRC Handelsblad, 1991)
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bekend waren tijdens het opstellen van de nota (zie vorige hoofdstuk). Het definitieve
strategische concept bevatte geen grote wijzigingen. Het was bovendien vrijwel meteen
nadat het was verschenen alweer achterhaald door de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie. Zo
bleef de NAVO achter de feiten aanlopen.
In een ultieme poging zijn macht te herstellen, ging Gorbatsjov in de zomer van 1991
akkoord met een unieverdrag waarin de Sovjetrepublieken een grote mate van autonomie
kregen. Zijn hoop was dat dit de broodnodige stimulans zou geven aan het economisch
herstel. Voor de conservatieve krachten in de communistische partij en de krijgsmacht was
nu de maat vol. Op 19 augustus pleegden de vicepresident G.I. Yanayev, premier V.S. Pavlov,
defensieminister maarschalk D.T. Yazov en het hoofd van de KGB V.A. Kryuchkov een coup.
Ze stelden Gorbatsjov onder huisarrest en namen het bewind van hem over. Jeltsin, de
voornaamste politieke rivaal van Gorbatsjov, greep zijn kans. Met de steun van de bevolking
en een deel van het leger wist hij binnen enkele dagen de staatsgreep op relatief vreedzaam
wijze te beëindigen.102
De mislukte coup was de opmaat naar het einde van de Sovjet-Unie. Gorbatsjov keerde
terug als president, maar zijn rol was uitgespeeld. Onder druk van Jeltsin nam Gorbatsjov
een revolutionair besluit. Op 29 augustus hief hij de communistische partij op. In de
daaropvolgende maanden verklaarden steeds meer Sovjetrepublieken zich onafhankelijk.
Op 8 december maakten de leiders van Rusland, Wit-Rusland en de Oekraïne bekend dat
ze voornemens waren een Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) op te richten en
nodigden de andere republieken uit zich daarbij aan te sluiten. Hoewel dat Gorbatsjov het
initiatief van de hand wees, vormden op 21 december de vijftien republieken van de SovjetUnie, met uitzondering van de Baltische staten en Georgië, het GOS. Vier dagen later trad
Gorbatsjov af als president en een dag later, op 26 december, hield de Sovjet-Unie officieel op
te bestaan. De Koude Oorlog was definitief ten einde. Opnieuw plaatsten de internationale
ontwikkelingen de totstandkoming van het defensiebeleid in een geheel ander daglicht.

dan ooit politieke overwegingen de omvang en samenstelling van de krijgsmacht bepalen.
De Wijk concludeerde dat voor:
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‘het vaststellen van de omvang van de krijgsmacht of delen daarvan meer dan ooit uitsluitend politieke
rationales zullen gelden: wat wil Nederland politiek gezien op veiligheids(defensie)gebied betekenen in het
veiligheidsspectrum dat loopt van vredestijd tot tijden van grote conflicten?’.103
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De militaire top was gewaarschuwd, de veranderingen waren nog niet voorbij en een
volgende nota kon weleens veel ingrijpendere gevolgen gaan hebben. In tegenstelling
tot de situatie in 1989 was er nu wel duidelijkheid. De dreiging uit het Oosten was vrijwel
verdwenen en de focus die in de nota was gelegd op crisisbeheersing en vredesoperaties leek
te voldoen als alternatief voor landsverdediging. Ook lag het in de lijn der verwachtingen
dat het defensiebudget verder zou gaan dalen. Kortom, voor de krijgsmachtdelen was er
voldoende aanleiding de bestaande plannen tegen het licht te houden.

6.8.1 Koninklijke marine
Voor de marineleiding waren de hiervoor geschetste ontwikkelingen opnieuw geen reden af
te wijken van de in 1989 ingeslagen weg, hoewel er ook in het maritieme domein voldoende
aanleiding was de eigen plannen tegen het licht te houden. De bestaande vloot was
gebaseerd op de onderzeebootdreiging van de Sovjetvloot op de Atlantische Oceaan. Deze
dreiging was vrijwel verdwenen. En ook al waren de meeste schepen ook geschikt voor
crisisbeheersing en vredeoperaties, die betroffen wel degelijk een andere taak, met andere
tactieken en procedures. Bovendien zou deze ook met andere middelen uitgevoerd kunnen
worden. In het geval van aanhoudende bezuinigingen moest marine rekening houden met
vragen over de noodzaak van het in de vaart houden van de bestaande harmonische vloot.
Het Kamerdebat over de Defensienota 1991 maakte duidelijk dat de marine inderdaad op
haar hoede moest zijn. De motie van Van Traa (PvdA) en Frinking (CDA) vroeg de minister
onderzoek te doen naar internationale en nationale taakspecialisatie. De marine was daarbij
vooral beducht voor nationale taakspecialisatie, te meer omdat Frinking tijdens het debat
specifiek gevraagd had een studie te doen naar de mogelijkheid de Marineluchtvaartdienst
onder te brengen bij de luchtmacht. Volgens de Admiraliteitsraad betekende dat op termijn
dat alles wat vliegt onder beheer van de luchtmacht zou komen. De marineleiding vreesde
dat dit het einde zou betekenen van het voortbestaan van de Marineluchtvaartdienst als
integraal onderdeel van de vloot, zodat daarmee tevens het maritieme ‘combined arms concept’
op de tocht zou komen te staan.104 De marineleiding vermoedde bovendien dat de discussie
103 AdW, Point-Paper, DN, hoe nu verder?, 25/11/1991, Hoofd Afdeling Toekomstvisie
104 SIB-MvD, Onderzoek naar doelmatigheid overdracht beheerstaken MLD naar KLU en het - als gevolg daarvan -verplaatsen
van de Groep maritieme patrouillevliegtuigen naar een KLU-vliegbasis - AR 297/1I/91, d.d. 20 november 1991, MARSTAF, AR
stukken 1991, 1I

over de toekomst van de Marineluchtvaartdienst samenhing met de wens van enkele PvdA- en
CDA-politici marinevliegkamp Valkenburg te sluiten.105 De Admiraliteitsraad concludeerde
dat ze de discussie het beste kon neutraliseren door de minister ervan te overtuigen dat de
sluiting van het vliegveld niet mogelijk of wenselijk was.106
Terwijl de marineleiding zich bewust was van de veranderde politieke houding
ten aanzien van Defensie, meende zij nog steeds dat de bestaande structuur ook in de
nieuwe veiligheidssituatie voldeed en richtte zij zich op het beperken van de gevolgen
van de veranderingen.107 Begin december 1991 lichtte Van Foreest het standpunt van de
Admiraliteitsraad toe in het lange termijn plan van de marine:

6.8.2 Koninklijke landmacht
Op 19 december 1991 besprak Wilmink met de opperofficieren van de landmacht zijn
voornemens voor het komende jaar:
‘Ik wil u minstens dezelfde gegevens verschaffen [als de politieke leiding], maar bovendien voldoende inside
informatie om ons aller rol in dit grote veranderingsproces duidelijk aan te geven’.109

Hij maakte duidelijk dat hij op basis van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar geen
aanleiding zag de bestaande plannen fundamenteel aan te passen of de herstructurering
te versnellen. Volgens Wilmink was de richting die in de Defensienota 1991 was uitgezet juist
105 Uit interviews blijkt inderdaad dat binnen zowel de PvdA en als het CDA de wens bestond Valkenburg te sluiten. Interview
met A.L. ter Beek, 10 april 1996; Interview met generaal b.d. A.K. van der Vlis, 13 januari 1998; “Niet bouwen in bollenstreek
voor Leidse woningzoekenden’”, Leidsch Dagblad, 20 februari 1991
106 SIB-MvD, Concept Lange Termijn plan Koninklijke Marine 1993-2007, AR 366/1C2/91, MARSTAF, AR stukken 1991, 1.C.2, deel
3, d.d. 4 december 1991; SIB-MvD, Taakspecialisatie, d.d. 27 augustus 1991, Admiraliteitsraad, inv. Nr. AR/275/1M/91
107 Interview jonkheer H. van Foreest, 17 juli 1996; Interview L. Kroon 8 februari 1996; Interview H.W.G. Buis, 6 juni 2011
108 SIB-MvD, Concept Lange Termijn plan Koninklijke Marine 1993-2007, AR 366/1C2/91, MARSTAF, Ar stukken 1991, 1.C.2, deel
3, d.d. 4 december 1991
109 SIB-MvD, Beleidsvoornemens herstructurering KL voor 1992 en 1993, d.d. 19 december 1991, Defensiestaf, inv. Nr.
S91/241/3928
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Het gebrek aan gevoel voor urgentie is opvallend. De Golfoorlog en het relatieve gemak en de
succesvolle wijze waarmee de marine tot nu bij had gedragen aan crisisbeheersingsoperaties
werkten voor de marineleiding vooral als een bevestiging van de eigen opvattingen.
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‘De Raad stelt zich echter op het standpunt dat ook thans verkleinen van de omvang de voorkeur verdient
boven een eventuele aantasting van de structuur van de Koninklijke marine. Alleen met de bestaande structuur zullen de opgedragen taken optimaal kunnen worden uitgevoerd en zal de Nederlandse regering in
staat zijn om onder alle omstandigheden een passende maritiem-militaire bijdrage in internationaal verband te leveren’.108
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en buitte de landmacht haar ‘veranderingscapaciteit’ maximaal uit. Twee ontwikkelingen
konden daar het komende jaar verandering in brengen. De eerste ontwikkeling was de
Commissie Dienstplicht. Aangezien de landmacht actief betrokken was bij de commissie
voorzag Wilmink dat voldoende gelegenheid zou zijn tijdig te anticiperen op de uitkomst.110
De tweede ontwikkeling was de verdere verschuiving van de prioriteit van de landmacht van
het grootschalige conflict naar crisisbeheersing en vredesoperaties. Het gevolg hiervan was
volgens Wilmink dat veiligheidsrisico’s in plaats van een concrete dreiging het defensiebeleid
steeds meer zouden gaan bepalen. Een verdere ‘politisering van de krijgsmachtpositie’ was
hierdoor onvermijdelijk.111
Een ding stond voor Wilmink echter nog steeds buiten kijf en dat was dat ook in de
nieuwe omstandigheden het Legerkorps het operationeel hart zou blijven vormen van de
landmacht. De onderbouwing was wel veranderd. Niet langer was de samenstelling van het
Legerkorps gebaseerd op de vijandelijke militaire capaciteit, maar ging het om het kunnen
verschaffen van militaire mogelijkheden. Volgens Wilmink voorzag het Legerkorps het beste
in die behoefte, ook in internationaal verband. Wilmink stelde:
‘Als Nederland een belangrijke inbreng wil hebben binnen het bondgenootschappelijk verband en binnen
de Europese veiligheidsstructuur, dan moet daar een substantiële bijdrage tegenover staan. Naar mijn mening wordt met een legerkorps met twee divisies een bijdrage geleverd in bondgenootschappelijk verband
die aansluit bij de positie van Nederland als grootste van de kleine landen’.112

Vooral ten aanzien van het dienstplichtvraagstuk is de afwachtende houding van de
landmacht verbazingwekkend, zeker gezien de ingrijpende gevolgen die afschaffing ervan
zou hebben. Niet eerder was het voortbestaan van de dienstplicht zo onzeker. Na de val van
de Muur daalde het maatschappelijke draagvlak voor de dienstplicht gestaag. In september
1991 was reeds de helft van de Nederlandse bevolking voorstander van een beroepsleger.113
Ook in de Tweede Kamer groeide de steun voor het afschaffen van de dienstplicht. Dat bleek
uit motie van Koffeman en Vos het afschaffen door de commissie te laten onderzoeken. De
defensietop was zich bewust van de afnemende steun voor de dienstplicht. Zo concludeerde
de Defensiestaf in juni 1991 naar aanleiding van de beraadslagingen in de Tweede Kamer over
de Defensienota 1991 dat de dienstplicht onder druk stond.114 Kroon rapporteerde eind november
aan de Admiraliteitsraad dat volgens hem vrijwel de gehele Tweede Kamer openstond voor
het afschaffen ervan.115 Soortgelijke conclusies zijn opmerkelijk genoeg in de archieven
110 De voormalige bevelhebber van de landmacht G.L.J. Huyser was lid van de commissie en de latere opvolger van Wilmink
generaal-majoor H.A Couzy adviseerde de commissie namens de landmacht.
111 SIB-MvD, Beleidsvoornemens herstructurering KL voor 1992 en 1993, d.d. 19 december 1991, Defensiestaf, inv. Nr.
S91/241/3928
112 Ibid.
113 “Helft Nederlanders geeft voorkeur aan vrijwilligersleger”, NRC Handelsblad, 20 september 1991
114 SIB-MvD, Reacties n.a.v. Defensienota, d.d. 14 mei 1991, Defensiestaf, inv. Nr. S91/023/1528
115 SIB-MvD, Behandeling Defensiebegroting 1992, SCP, d.d. 29 november 1991, Admiraliteitsraad, inv. Nr. AR/24/4B/92

117 SIB-MvD, Beleidsvoornemens herstructurering KL voor 1992 en 1993, d.d. 19 december 1991, Defensiestaf, inv. Nr.
S91/241/3928; Interview R. Reitsma, 14 februari 2011; H.A. Couzy, Mijn jaren als bevelhebber, 69-71
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116 Interview R. Reitsma, 14 februari 2011; Interview M.J. Wilmink, 9 februari 2015; Interview J.W. Brinkman, 15 maart 2011;
Interview H.A. Couzy, 22 februari 2011; Interview met A.K. van der Vlis, 13 januari 1998; Zie ook J.E. Noll, Leadership and
institutional reform in consensual democracies: Dutch and Swedish defence organizations after the Cold War, 117-118
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van de landmacht niet teruggevonden. Daar kwam bij dat de uitzendbeperkingen van
dienstplichtigen de landmacht in feite ongeschikt maakten voor de nieuwe hoofdtaak. Zoals
eerder aan de orde gesteld bleek dat al in november 1991 toen de landmacht op korte termijn
geen eenheid ter beschikking kon stellen voor de VN-operatie op de Balkan. In het archief is
geen bewijs gevonden dat de landmacht in deze periode nadacht over alternatieven voor een
leger zonder dienstplicht. Uit interviews blijkt dat de landmachttop daar zeer terughoudend
mee was wegens het risico dat de plannen uit zouden lekken en de onderhandelingspositie
van de landmacht zouden verzwakken.116 Wilmink leek zijn hoop te vestigen op het oordeel
van de Commissie Dienstplicht waar de landmacht zelf zitting in had.
Terwijl de landmacht de ernst van het dienstplichtvraagstuk leek te negeren, liet Wilmink
in zijn toespraak geen twijfel over de noodzaak voor de landmacht te veranderen. Hij
benadrukte dat de veranderingen verder gingen dan alleen de omvang en de structuur. Er was
een andere manier van optreden en denken nodig. De landmacht moesten zich voorbereiden
op een scala aan taken, onder wisselende omstandigheden en in vooraf onbekende gebieden.
Dat vroeg om meer flexibiliteit, mobiliteit en meer internationale samenwerking, maar ook
om nieuwe doctrines en voorschriften. Verder waarschuwde hij dat ongeacht de uitkomst
van de Commissie Dienstplicht de verhouding tussen beroepsmilitairen dienstplichtigen
ging veranderen van 1:1,5 in 1991 naar 1:1 in 1998. In combinatie met de grotere kans op
uitzendingen verschoof de aandacht van de landmacht van opleiden naar daadwerkelijke
inzet. Volgens Wilmink waren deze veranderingen zo ingrijpend dat een cultuurverandering
noodzakelijk was. Het verschil tussen vredestijd en crisistijd was voorbij. Er waren geen
zekerheden meer. Vaste patronen, bekende operatiegebieden en starre doctrines moesten
plaatsmaken voor meer flexibiliteit, creativiteit, verantwoordelijkheid, initiatief en meer
zelfstandigheid. Het Projectbureau Herstructurering Koninklijke Landmacht werkte niet
voor niets vanuit het motto ‘anders denken, anders doen’. De opvolger van Wilmink, Couzy
bouwde op dit fundament verder.117
Ondanks alle veranderingen, bleef het operationele hart van de landmacht dus
ongewijzigd. Daarmee behield Wilmink de dubbelzinnigheid in stand die de opstelling
van de landmacht sinds de val van de Muur had gekenmerkt. De legerkorpsstructuur bleef
onaantastbaar, ondanks dat die structuur het beste tot zijn recht kwam in een grootschalig
conflict en voor de personeelsvoorziening sterk afhankelijk was van de dienstplicht.
Dienstplichtigen waren ook nog eens beperkt uitzendbaar. De legerleiding had geen antwoord
op deze steeds moeilijker te verantwoorden tegenstelling en koos wederom voor het pad
van geleidelijkheid. De landmacht had de besluiten in de Defensienota 1991 geaccepteerd en
voerde die loyaal uit, maar daar mocht het voorlopig wel bij blijven. Terecht constateerde
Wilmink dat het dienstplichtvraagstuk en meer aandacht voor crisisbeheersing en

vredesoperaties hier verandering in konden brengen, maar hij trok daar geen consequenties
uit. De vertragingstactiek van Wilmink, hoe begrijpelijk die gezien de omvang van de
herstructurering ook was, kreeg hierdoor steeds meer trekken van een struisvogelpolitiek.

6.8.3 Koninklijke luchtmacht
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Uit de toelichting van Louwerse bij het lange termijn plan van de luchtmacht bleek dat hij
veel vertrouwen had in de toekomst van de luchtmacht en geen reden zag de plannen te
wijzigen:
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‘In het C-LTP 1992-2006 stelde ik dat ‘luchtstrijdkrachten vanwege hun wezenskenmerk bij uitstek geschikt
waren om te worden ingezet t.b.v. crisisbeheersing’. (…) In de 1,5 jaar die is verlopen sedert het opstellen
van dat plan zijn er geen ontwikkelingen geweest die daaraan afbreuk hebben gedaan. Sterker nog door
het verloop van het conflict in de Golf werd mijn stelling alleen maar sterker onderbouwd. (…) Ofschoon de
veranderingen in de Europese wereld sinds het uitkomen van de Defensienota een evaluatie van de Defensienota rechtvaardigen lijkt het me dat de filosofie van de luchtmacht ten aanzien van haar plan zoals deze
reeds was neergelegd in het plan 1992-2006 gehandhaafd kan blijven’.118

Een specifiek probleem voor de luchtmacht was de ongunstige wisselkoers met de dollar.
Aangezien de luchtmacht veel aankopen in de Verenigde Staten deed, waren de kosten van
investeringen en exploitatie met bijna 15 procent gestegen, terwijl daar geen budget voor was
gereserveerd.119 Volgens Louwerse kwam de luchtmacht hierdoor steeds meer in problemen.
Hij waarschuwde dat dit dreigde:
’het speerpuntproject van Defensie, luchttransport, of het voor de Koninklijke luchtmacht zeer belangrijke,
MLU F-16 project, aan te tasten’.120

Opvallend is dat Louwerse in zijn betoog een duidelijk verschil maakte tussen de prioriteiten
van de luchtmacht en die van Defensie. Dat de luchtmacht zich steeds meer zorgen begon
te maken over het aantal jachtvliegtuigen blijkt ook uit een interne notitie van Droste aan
de Luchtmachtraad. Hij waarschuwde dat nieuwe bezuinigingen de kern van de luchtmacht
zouden aantasten en dat betrof ‘primair’ het aantal F-16’s.121

118 SIB-MvD, LTP 1993-2007, BDL, Luitenant-Generaal W.C. Louwerse, Luchtmachtstaf, Afdeling beleid en plannen, Archief
Directie Operatiën, inv. Nr. 8283
119 De plankoers was F 1,76 voor een dollar, maar de wisselkoers was inmiddels gestegen naar F 2,05; SIB-MvD,
Hangpuntennota, Luchtmachtraad 91/185, 26 juli 1991, Luchtmachtraad 1949-1991, Luchtmachtraad 1949-1991, Inv. Nr
1576; SIB-MvD, Brief Lumara 91/253, d.d. 21 oktober 1991, Legerraad, inv. Nr. 894
120 SIB-MvD, Brief Lumara 91/253, d.d. 21 oktober 1991, Legerraad, inv. Nr. 894
121 SIB-MvD, Contouren rapportage, Luchtmachtraad 91/245, 11 oktober 1991, Luchtmachtraad 1949-1991, Inv. Nr 1582

Tot slot trok de luchtmacht als enige van de krijgsmachtdelen de conclusie dat het er in
de nieuwe politieke constellatie meer dan voorheen toe deed wat de buitenwereld van de
luchtmacht vond. De plaatsvervangend bevelhebber Manderfeld schreef begin 1991:
‘Vooral als gevolg van de gewijzigde internationale verhoudingen, groeit het besef dat de Nederlandse samenleving op andere wijze tegen de krijgsmacht en tegen de Koninklijke luchtmacht aankijkt dan in het
verleden. Het is duidelijk dat het maatschappelijk krachtenveld waarin de krijgsmacht moet functioneren
een steeds belangijker invloed uitoefent’.122

123 Ibid.
124 SIB-MvD, Grondslagen KLU, 16 september 1991, Luchtmachtraad 1949-1991, Inv. Nr 1582; Interview B.A.C. Droste, 14 april
2011; Waarde van het luchtwapen in het IDPP, Luchtmachtraad, 1 november 1991, commodore Droste, Luchtmachtraad
1949-1991, Inv. Nr 1586
125 Dit geldt traditioneel vooral voor de landoorlogvoering door de veel grotere complexiteit. M.J. de Weger, “Doctrines: De
moeite waard,” Marineblad, 119, nr. 1 (2009)
126 Waarde van het luchtwapen in het IDPP, Luchtmachtraad, 1 november 1991, commodore Droste, Luchtmachtraad 19491991, Inv. Nr 1586

245
Hoofdstuk 6. Tussenstand
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De Luchtmachtraad besloot onderzoek te laten doen naar het imago van de luchtmacht
en naar de vraag hoe ze de openbare meningsvorming over de luchtmacht het beste kon
beïnvloeden.123 Dit leidde onder andere tot het ontwikkelen van een nieuwe doctrine. Het
doel hiervan was te zorgen dat personeelsleden van de luchtmacht ‘in welk fora dan ook,
de waarde van luchtstrijdkrachten onderkennen en in tegenwoordige c.q. toekomste [sic]
scenario’s benadrukken’.124 Dat was een opmerkelijke prioriteitstelling aangezien militaire
doctrines normaal gesproken primair bedoeld zijn om de eenheid van denken ten aanzien
van het operationeel optreden te waarborgen.125 Voor de luchtmacht was de doctrine vooral
een communicatiemiddel. Het uiteindelijke doel volgens Droste was het toegenomen
belang van het luchtwapen in brede kring te benadrukken en daarmee een groter deel van
het defensiebudget te krijgen en de dreigende ongecontroleerde neergang van het aantal
F-16’s te voorkomen. Een trend die volgens Droste moeilijk te stoppen was omdat in een
periode zonder dreiging ‘in een aantallen-discussie geen harde ondergrens kan worden
gedefinieerd’.126
De luchtmachtleiding zag de toekomst desondanks met vertrouwen tegemoet. Voor
de luchtmacht was de Golfoorlog een bevestiging dat het luchtwapen in de toekomst van
belang zou blijven. De gewijzigde veiligheidssituatie was dan ook geen reden de organisatie
fundamenteel aan te passen. De aanpassingen waren reactief en vooral gericht op het
beperken van de gevolgen van nieuwe bezuinigingen. Wel leek de luchtmacht zich meer dan
de andere krijgsmachtdelen bewust dat het einde van de Koude Oorlog betekende dat het
bestaansrecht in de publieke opinie moest worden bevestigd.

Breuklijn 1989

6.9 Conclusie
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Toen Defensie in januari 1992 begon met de voorbereidingen voor de Prioriteitennota was
de Koude Oorlog definitief ten einde. De Sovjet-Unie was van het toneel verdwenen als
de grote dreiging uit het Oosten en daar kwam geen nieuwe militaire dreiging voor in de
plaats. Voor de krijgsmacht brak een unieke periode aan waarin landsverdediging wegviel
als de vanzelfsprekende bestaansgrond van de krijgsmacht. De Defensienota 1991 bewees
nu haar waarde. De Stuurgroep had deze mogelijkheid al begin 1990 onderkend en mede
daarom besloten de focus van de krijgsmacht te verleggen van het grootschalige conflict
naar crisisbeheersing en vredesoperaties. Eind 1991 was duidelijk dat de Stuurgroep de juiste
keuze had gemaakt. De Verenigde Naties maakten actief gebruik van de ruimte die ze kreeg
om de internationale rechtsorde te handhaven en in de Nederlandse politiek genoot, zeker
na operatie Provide Comfort in Noord-Irak, de nieuwe hoofdtaak ruime steun.
Die brede steun leverde echter geen nieuwe beleidsconsensus op. Daarvoor was de
bijdrage van de Nederlandse krijgsmacht aan het handhaven van de internationale rechtsorde
te veel een politieke keuze, en daarmee te sterk afhankelijk van politieke wisselvalligheden
en mogelijk in de toekomst veranderende voorkeuren. Zonder concrete militaire dreiging
ontbrak verder de onverbiddelijke noodzaak het land te verdedigen. Hierdoor was niet
alleen de politieke prioriteit van Defensie lager, maar was er ook meer verdeeldheid over
de doelstellingen en de instrumenten van Defensie. Zo wilden linkse partijen meer
bezuinigingen en een einde maken aan de complete krijgsmacht. Rechtse partijen waren
juist van mening dat Ter Beek te hard van stapel liep. Eensgezind was een meerderheid in de
Kamer het er wel over eens dat hij het niet bij de Defensienota 1991 kon laten, daarvoor liet dit
document te veel vragen onbeantwoord en waren te weinig echte keuzes gemaakt.
Een verschil met de vorige nota was dat deze keer de Tweede Kamer de aanzet gaf voor
een nieuwe defensienota en daarmee de beleidsagenda bepaalde. Binnen Defensie was daar
namelijk weinig animo voor. De minister, die er later prat op ging dat hij met de Defensienota
1991 het initiatief naar zich toe had getrokken, had eigenlijk geen behoefte aan een nieuwe
nota. Hij beschouwde het besluit van de Kamer als een verkapte motie van wantrouwen en
een uitnodiging voor een nieuwe ronde van bezuinigingen op zijn departement. Ook de
krijgsmachtdelen zaten niet te wachten op een nieuwe defensienota, zij waren ondanks
de bezuinigingen tevreden over het resultaat. Ze hadden hun doelstellingen behaald en de
reducties in de Defensienota 1991 hadden geen vergaande consequenties voor hun structuur.
Hoewel de verschillende bevelhebbers de aard en omvang van de veranderingen leken
te onderkennen waren ze niet bereid of in staat de consequenties daarvan openlijk onder
ogen te zien. Daarmee liepen ze in de volgende onderhandelingsronde een groot risico.
In de Defensienota 1991 zaten namelijk een aantal serieuze tekortkomingen. Zo was de
financiële flexibiliteit in de plannen onvoldoende. Nog steeds was er een onbalans tussen de
ambities van de krijgsmachtdelen en de betaalbaarheid daarvan. Verder was de landmacht
zolang zij bleef bestaan uit dienstplichtigen vrijwel ongeschikt voor crisisbeheersing
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en vredesoperaties. Misschien wel de grootste verandering was dat zonder dreiging de
bestaande complete krijgsmacht niet langer noodzakelijk was. De krijgsmachtdelen
onderkenden deze problemen, maar ontwikkelden geen alternatieve plannen noch stelden
ze hun doelstellingen bij, terwijl dit voor de landmacht een steeds neteliger kwestie begon
te worden omdat de dienstplicht een voorwaarde was voor het voortbestaan van het Eerste
Legerkorps. Hoewel de politieke meningsvorming en de publieke opinie onverbiddelijk
bewogen in de richting van het afschaffen van de dienstplicht liet Wilmink geen alternatieven
ontwikkelen. In plaats daarvan vertrouwde de landmacht op de invloed die ze dacht uit te
kunnen oefenen op de Commissie Dienstplicht.
Tot slot valt op dat de militaire top niet besloot het initiatief terug te veroveren door
meer te gaan samenwerken, bijvoorbeeld door een gezamenlijk plan voor de toekomst te
presenteren. De Defensienota 1991 had duidelijk gemaakt dat de minister openstond voor
compromissen in ruil voor draagvlak. Blijkbaar was de urgentie nog niet hoog genoeg
en lagen de belangen te ver uit elkaar. Bovendien was het voor de marine en luchtmacht
aantrekkelijk op eigen kracht verder te gaan, omdat zij zich in vergelijking met de landmacht
relatief eenvoudig konden aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Ook de landmacht,
die de meeste baat zou hebben bij meer samenwerking, ondernam geen pogingen samen
met de andere krijgsmachtdelen op te trekken. Wilmink verklaarde later dat hij het
dienstplichtvraagstuk als een probleem van de landmacht beschouwde. Dat klopte, maar
steun van de andere bevelhebbers had de kansen van zijn eigen beleid mogelijk kunnen
vergroten.
Hoe valt te verklaren dat de krijgsmachtdelen tegen de achtergrond van de grootste
verandering van de internationale veiligheidssituatie sinds de Tweede Wereldoorlog bleven
vasthouden aan de bestaande operationele en institutionele concepten, ook toen eind
1991 duidelijk was dat het niet bij de Defensienota 1991 zou blijven? Hoe kon het dat de drie
krijgsmachtdelen, die mede onder invloed van de Defensienota 1991 opvallend snel afscheid
namen van de Koude Oorlog, niet in staat of bereid waren het wezen van hun organisaties ter
discussie te stellen? De operationele en institutionele concepten van krijgsmachtdelen waren
zo vanzelfsprekend en dat ze boven elke twijfel verheven leken. Alsof ze immuun waren voor
de toestand van de internationale veiligheidssituatie. Toen het enige overgebleven argument
– de residual threat van de Sovjet-Unie – was verdwenen, bleef als legimitatie alleen over het
argument dat de kans op een grootschalig conflict nooit kon worden uitgesloten. Toch
wilden de krijgsmachtdelen de capaciteit voor een klassieke oorlog achter de hand houden.
Hier stuitte militaire logica echter op de politieke en maatschappelijke realiteit. Zoals eerder
uiteengezet zijn militaire organisaties van nature en met goede redenen terughoudend ten
aanzien van ingrijpende veranderingen. Maar die overwegingen speelden in het politiekmaatschappelijke debat in de eerste jaren na het einde van de Koude Oorlog geen rol van
betekenis. De bevelhebbers slaagden er niet in deze zwakte in hun positie te verhelpen en
waren evenmin bereid alternatieven te ontwikkelen voor de krijgsmacht zoals zij vanuit de
Koude Oorlog hadden geërfd. Ze namen hiermee het risico de invloed op de toekomst van
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hun organisatie te verliezen. De wereld waarin de krijgsmachtdelen functioneerden, was
namelijk wel degelijk veranderd. Voor de landmacht was dit risico het meest urgent wegens
het dienstplichtvraagstuk, maar ook de marine en luchtmacht waren hier op lange termijn
niet veilig voor. De kritiek op het voortbestaan van de onderzeedienst en zelfs de twijfels
over de betaalbaarheid van de luchtmacht op de lange termijn waren waarschuwingen dat de
bestaande structuur en middelen niet vanzelfsprekend waren.
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Hoofdstuk 7

7. De Prioriteitennota
‘De structuur en de capaciteiten van de KM zijn reeds grotendeels toegesneden op de eisen van de nieuwe
veiligheidssituatie (…)
een groot deel van het KM-personeel heeft in de recente periode daadwerkelijk deelgenomen aan operaties
zoals in de huidige en toekomstige veiligheidssituatie is en wordt voorzien’.
Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, vice-admiraal N.W.G. Buis, 16 september 19921
Breuklijn 1989

‘(…) in Noordwijk in Huis ter Duin, waar dus de KL ook wat modellen had: een vrijwilligersmodel en een
dienstplichtmodel. Later nog weer de modellen 2 en 3, later nog weer bijgesteld in modellen 2A en 3A. En ja daar had ik,
en dat was de ervaring van het educatieve proces van de Defensienota, daar had ik bliksemsnel in de gaten dat tot geen
andere conclusie moest leiden van dat we daar niet naar toe moesten,
want anders zou het weinig worden’.
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Minister van Defensie, A.L ter Beek, 13 november 19952

‘to achieve the great objectives of the Charter – a United Nations capable of maintaining international peace and security, of securing justice and human rights and of promoting, in the words of the
Charter, ‘social progress and better standards of life in larger freedom’. This opportunity must not be
squandered. The Organization must never again be crippled as it was in the era that has now passed’. 3

1

SIB-MvD, BBBK 21 september 1992, Bevelhebber der Zeestrijdkrachten vice-admiraal N.W.G. Buis, 16 september 1992,
Admiraliteitsraad stukken 1992 – dossiernr. 1C2

2

Interview A.L. ter Beek, 13 november 1995

3

B. Boutros-Ghali, “An agenda for peace “, United Nations, geraadpleegd op 17 april 2018, http://www.un-documents.net/
a47-277.htm
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De Prioriteitennota uit januari 1993 kwam onder geheel andere omstandigheden tot stand dan
de Defensienota 1991. De contouren van de nieuwe internationale veiligheidssituatie begonnen
zich begin 1992 geleidelijk aan af te tekenen. De meeste landen in Oost-Europa hadden op
relatief vreedzaam wijze afscheid genomen van het communisme en zochten toenadering
tot het Westen. Ook leek de door de Amerikaanse president Bush voorziene ‘wereldorde’ met
een grotere rol voor de Verenigde Naties realiteit te worden, gezien de snelle toename van
het aantal VN-vredesoperaties. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties B. BoutrosGhali concludeerde in juni 1992 in zijn optimistische ‘Agenda for peace’ dat de Verenigde Naties
eindelijk de mogelijkheden kregen:
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Deze ontwikkelingen toonden aan dat Defensie de juiste keuze had gemaakt door de focus
van de Nederlandse krijgsmacht te verleggen naar crisisbeheersing en vredesoperaties.
Dit bleek ook uit de brede parlementaire en maatschappelijke steun voor de Nederlandse
militaire deelname in 1992 aan twee grote VN-missies, de een in Cambodja en de ander in
voormalig Joegoslavië. Deze missies in combinatie met andere kleinere operaties bracht
ook nog iets anders aan het licht. Medio 1992 bereikte de Nederlandse krijgsmacht haar
uitzendlimiet. Dit maakte duidelijk dat de krijgsmacht met de Defensienota 1991 nog niet
volledig was aangepast aan de nieuwe taak.
Tegen deze achtergrond vond de totstandkoming van de Prioriteitennota plaats. Het
voorgaande maakt duidelijk dat voor de evaluatie van de Defensienota 1991 geen nieuwe
veiligheidsanalyse nodig was. De vraag was vooral of Defensie de juiste keuzes had gemaakt.
Daarnaast diende Defensie over twee kwesties knopen door te hakken: de toekomst van
de dienstplicht en de gevolgen van de verdere verlaging van het defensiebudget. Besluiten
hierover vormden een directe bedreiging voor de door de krijgsmachtdelen gekoesterde
structuren en middelen, die bedoeld waren voor een grootschalig conflict en waar in
de vorige nota al flink op was bezuinigd. In deze tweede onderhandelingsronde lagen de
verhoudingen tussen de politieke en militaire leiding bovendien wezenlijk anders, zeker
toen halverwege 1992 een compleet nieuwe militaire top aantrad. Plotseling was de minister
de meeste ervaren speler aan tafel. Hoe de politieke, maar vooral de militaire top zich in
deze dynamiek staande hield is het onderwerp van dit hoofdstuk. Dit zal aan de hand van de
centrale vragen in dit onderzoek worden onderzocht.
Om deze vragen te beantwoorden volgt dit hoofdstuk chronologisch de totstandkoming
van de Prioriteitennota 1991 tot het moment dat het kabinet de nota op 12 januari 1993 aanbood.
Daarbij is onderscheid gemaakt in drie fases. De eerste oriënterende fase begon januari 1992
en eindigde met de beleidsconferenties in Noordwijk en in Wassenaar. De partijen verkenden
de mogelijkheden en probeerden de beleidsopties boven tafel te krijgen. De tweede
beleidsbepalende fase begon medio 1992 na de wisseling van de militaire top en eindigde
met het besluit van Ter Beek de dienstplicht op te schorten. Deze fase bood de bevelhebbers
en de CDS de laatste kans de besluitvorming te beïnvloeden. Het hoofdstuk eindigt met de
besluitvormde en afrondende fase. Het eindresultaat van de onderhandelingen, de aantallen,
de omvang en structuren komen in het volgende hoofdstuk aan bod.

7.1 De Defensiestaf trekt het initiatief naar zich toe
Door het besluit een jaar na het verschijnen van de Defensienota 1991 weer een nieuwe nota te
schrijven, ontbrak wederom de tijd het defensieplanningsproces (IDPP) te doorlopen. Toch
probeerde de Defensiestaf het initiatief weer naar zich toe te trekken.4 In tegenstelling tot de
vorige nota besloot ze deze keer geen colloquium met de krijgsmachtdelen te organiseren. De
4

SIB-MvD, Afronding DLTP 1993-2007, CDS, Generaal der Genie P.J. Graaff, d.d. 21 januari 1992, Legerraad, inv. Nr. 906

Gevechtseenheden;
Ondersteunende eenheden;
Transporteenheden;
Mobilisabele eenheden.

De mobilisabele eenheden waren nodig om de ‘basiskrijgsmacht’ te versterken in het geval
een crisis onverhoopt zou escaleren tot een grootschalig conflict.7 De Defensiestaf wilde dat
de krijgsmachtdelen hun eenheden indeelden aan de hand van deze vier categorieën. De
5

SIB-MvD, Besluitenlijst van het SG/DG-beraad van 18 februari 1992, Legerraad inv. nr. 910; zie ook W.N.A. van
Brouwershaven, Turbulentie en strategisch vermogen: Strategievorming bij het ministerie van Defensie, 211

6

SIB-MvD, Evaluatie defensienota, Afdeling Conceptuele zaken, d.d. 13 maart 1992, Defensiestaf, inv. Nr. S92/023/958,
Def. Nota I en II; SIB-MvD, Evaluatie Defensienota, brief CDS P.J. Graaff, Generaal der Genie, d.d. 28 februari 1992,
Admiraliteitsraad, AR/70/1D/92

7
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Defensiestaf achtte de kans klein tot overeenstemming te komen met de krijgsmachtdelen.
De voorliggende vraagstukken waren daarvoor te ingrijpend. In plaats daarvan gaf de
Defensiestaf de krijgsmachtdelen de opdracht een selectie vragen te beantwoorden. De
Defensiestaf gebruikte de antwoorden ter voorbereiding van een ‘heidag’ met de politieke
en ambtelijke leiding halverwege 1992.5
Twee vragen stonden voor de Defensiestaf centraal. De eerste vraag betrof welke eenheden
van de krijgsmachtdelen geschikt waren voor crisisbeheersingsoperaties. De Defensiestaf
had deze vraag voor elk krijgsmachtdeel uitgesplitst in een aantal specifieke deelvragen.
Zo moest de marine aangeven wat de operationele beperkingen waren van de inzet van
maritieme patrouillevliegtuigen boven land. Op haar beurt kreeg de luchtmacht de vraag
of de jachtvliegtuigen ook geschikt waren voor maritieme verkenningen. De Defensiestaf
besloot de landmacht anders te benaderen dan de marine en luchtmacht. Aangezien de
landmacht zich niet eenvoudig kon aanpassen aan de nieuwe veiligheidssituatie en ze in
afwachting was van de uitkomsten van het onderzoek van de Commissie dienstplicht was
alleen een evaluatie op hoofdlijnen mogelijk. De landmacht kreeg de opdracht een kleinere
organisatie te ontwerpen met meer parate eenheden en te onderzoeken wat de gevolgen
zouden zijn van het volledig mobilisabel stellen van een van de twee divisies.6
De tweede meer fundamentele vraag was, wat het ijkpunt moest worden voor de omvang
en samenstelling van de krijgsmacht in een periode zonder concrete militaire dreiging. Om
deze vraag te beantwoorden presenteerde de afdeling Conceptuele Zaken (de voormalige
afdeling Toekomstvisie) in maart 1991 de ‘basiskrijgsmacht’. Dit model nam als uitgangspunt
dat de krijgsmacht zich primair ging richten op crisisbeheersing en vredesoperaties en dat
de kern van de krijgsmacht bestond uit relatief kleine, parate, direct inzetbare eenheden, die
zowel geschikt waren voor de deelname aan crisisbeheersingsoperaties als het beschermen
van het eigen grondgebied. De ‘basiskrijgsmacht’ zou moeten bestaan uit de volgende
eenheden:

marine en luchtmacht dienden hiervoor gebruik te maken van de Basis Planningseenheden
(BPE) uit het IDPP. Aangezien het Legerkorps in zijn geheel een BPE vormde en het advies van
de Commissie Dienstplicht, dat de toekomst van het Legerkorps bepaalde, nog niet bekend
was koos de Defensiestaf ook nu voor een afwijkende benadering voor de landmacht. In
plaats van afzonderlijke planningseenheden diende de landmacht de structuur in zijn geheel
te beschouwen. Daarbij stelde de Defensiestaf bij voorbaat vast dat de bestaande structuur
van de landmacht niet goed aansloot bij de gewijzigde omstandigheden.8
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7.2 Verzet van de krijgsmachtdelen tegen het stellen van prioriteiten
De krijgsmachtdelen zagen weinig heil in de benadering van de Defensiestaf nu deze de
ongelijke indeling van BPE’en in het IDPP tot uitgangspunt nam. Volgens een interne notitie
van Kroon aan de Admiraliteitsraad was de Defensiestaf er nooit in geslaagd op een goede
manier de planningseenheden te definiëren, omdat:
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‘tegengestelde belangen in het spel waren. De Defensiestaf wilde een zodanige opzet dat de structuur gebruikt kon worden voor het stellen van prioriteiten. De krijgsmachtdelen daarentegen streefden naar het
tegenovergestelde, namelijk het voorkomen van het stellen van prioriteiten’.9

Ook deze keer probeerden de krijgsmachtdelen inderdaad juist dat te voorkomen. Het
antwoord van Van Foreest op de eerste vraag van de Defensiestaf was duidelijk: Prioriteiten
stellen was volgens hem niet nodig. Alle eenheden van de marine waren inzetbaar voor
crisisbeheersingsoperaties. Hij suggereerde zelfverzekerd dat als de Defensiestaf prioriteiten
wilde stellen, de marine als geheel prioriteit zou moeten krijgen. Volgens bevelhebber zou
Nederland met de krijgsmacht moeten:
‘kunnen bijdragen aan crisisbeheersingsoperaties op een wijze die in overeenstemming is met de positie en
belangen van ons land in de wereld. In eerste instantie komen dan die middelen in aanmerking waarover de
krijgsmacht al beschikt, in het gebruik waarvan zij ervaring heeft en waarvan internationaal wordt erkend
dat het operationeel product goed is. Maritieme eenheden zijn zodanige middelen’.10

Crisisbeheersing was volgens Van Foreest het kenmerk van maritieme strategie. De middelen
en structuur van de marine waren daar al volledig op toegesneden en hoefden volgens de
Admiraliteitsraad dus niet te veranderen. Hij erkende dat de aandacht verschoof naar
operaties in het lagere deel van het geweldsspectrum en humanitaire hulpverlening, maar
8

Ibid.

9

SIB-MvD, Concept brief afronding DLTP, toelichting ad bijlage c, commandeur L. Kroon, aan de Voorzitter en leden van de
Admiraliteitsraad 4 februari 1992, Admiraliteitsraad stukken 1992 – dossiernr. 1C1

10 SIB-MvD, Evaluatie Defensienota, bevelhebber der zeestrijdkrachten Vice-admiraal jonkheer H. Van Foreest, d.d. 25
maart 1992, Admiraliteitsraad, inv. Nr. AR/103/1D/92

voor de marine hield dat ook geen wezenlijk verandering in van haar takenpakket en de
aard van haar optreden. Tot slot benadrukte de bevelhebber dat de zee het merendeel van
de aardbol beslaat en dat Nederland economische afhankelijk was van transport over zee
voor zijn welvaart en het welzijn van de bevolking. Tevens benadrukte de admiraal, geheel
ongevraagd, dat de marine van groot belang was voor de Nederlandse defensie-industrie:
‘De enige echte basis [voor defensie-industrie] in Nederland bestaat uit de marinebouw met onderaannemers en [Hollandse] Signaal. Voor het behoud van die basis is een zekere continuïteit noodzakelijk. (…) Een
financieel-economisch aspect dat niet genoeg kan worden benadrukt (…), is dat de Koninklijke marine 85%
van haar investeringen in Nederland verricht’.11

De bevelhebber vreesde vooral voor het lot van de F-16’s, die volgens hem tot de kern behoorden
van de nieuwe Nederlandse defensie-structuur. Hij pleitte daarom voor het handhaven van
de bestaande omvang. Dat gold ook voor de andere BPE’en van de luchtmacht. Volgens
Louwerse was de tijd aangebroken voor nieuwe verhoudingen binnen de krijgsmacht. Hij
pleitte voor een krijgsmachtbrede evaluatie en het aanpassen van de ‘historisch gegroeide’
1:2:1 verdeling. Door ‘de sterk groeiende effectiviteit van het luchtwapen zoals de laatste
jaren getoond’ was dit volgens Louwerse gerechtvaardigd.13
Maar ook al hield de Defensiestaf de landmacht relatief buiten schot opnieuw wees ook
Wilmink de gevolgde benadering van de hand. Hij vond dat het gezien ‘de beschikbare tijd
en hangende de uitkomsten van de Commissie Dienstplicht’ niet mogelijk was in details te
treden en dat de landmacht de vragen alleen in algemene zin kon beantwoorden.14 Wel kon
hij meer zeggen over de uitgangspunten die de landmacht aanhield voor de toekomstige
structuur van de organisatie. Ten eerste moest de landmacht onder alle omstandigheden
zelfstandig kunnen blijven opereren. Volgens Wilmink gold daarbij:
11

Ibid.

12

SIB-MvD, Evaluatie defensienota, luchtmachtraad 92/083, d.d. 20 maart 1992, luchtmachtraad ter kennisgeving en
aanhouding, 92/001-92/135

13

Ibid.; SIB-MvD, KLU-visie op evaluatie defensienota, luchtmachtraad 92/077, d.d. 18 maart 1992, luchtmachtraad ter
kennisgeving en aanhouding, 92/001-92/135

14 SIB-MvD, Evaluatie Defensienota, reactie op nota CDS, De bevelhebber der landstrijdkrachten, Luitenant-Generaal M.J.
Wilmink, d.d. 12 maart 1992, Legerraad inv. nr. 910
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‘juist de BPE’en die reeds goed zijn aangepast aan de nieuwe militair-strategische situatie – ondanks lovende teksten – concreet met bezuinigingen worden geconfronteerd. Voor BPE’en waarvan deze geschiktheid minder evident is, geldt dit niet. Hierbij wordt gerefereerd naar de Commissie Meijer [Commissie
Dienstplicht]’.12
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Ook de luchtmacht wees een evaluatie op basis van basisplanningseenheden af. Volgens
Louwerse leidde de gevolgde aanpak alleen tot een evaluatie van de krijgsmachtdelen in
plaats van een krijgsmachtbrede evaluatie. Bovendien vond hij dat in de gekozen benadering:

‘in het algemeen dat het merendeel van de wapensystemen, een belangrijk deel van de voorraden en het
personeel op essentiële functies veelal niet op korte termijn kan worden verworven en daarom van huis uit
beschikbaar moet zijn’.15

Het tweede uitgangspunt was dat:
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‘de knowhow betreffende het functioneren op het niveau van grote eenheden en formaties in de organisatie
beschikbaar moet blijven’.16
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Op de korte termijn had de Luchtmobiele Brigade volgens Wilmink de hoogste prioriteit
wegens de kans op inzet en de investeringen die plaats moesten vinden.17
Wederom liep de Defensiestaf op tegen de onwil van de krijgsmachtdelen samen op
te trekken. Zeker Van Foreest en Louwerse verwachtten meer voordeel te behalen bij
zelfstandig optreden. Als er al prioriteiten gesteld moesten worden, moest de prioriteit
bij hun krijgsmachtdeel komen te liggen wegens de geschiktheid voor crisisbeheersing en
vredesoperaties. De landmacht leek wederom tijd te kopen en gebruikte daarvoor het lopende
onderzoek van de Commissie Dienstplicht. Tegelijkertijd maakte ook Wilmink duidelijk dat
de uitgangspunten die golden voor de bestaande structuur – zelfstandig kunnen opereren op
het operationele niveau – onverminderd van toepassing waren op de toekomstige structuur.

7.3 De Tweede Kamer accepteert de Luchtmobiele Brigade
De prioriteit die Wilmink legde bij de vorming van de Luchtmobiele Brigade was begrijpelijk,
want ondanks de aankondiging in de Defensienota 1991 was de besluitvorming erover nog
steeds niet afgerond. De Tweede Kamer was in de zomer van 1991 alleen akkoord gegaan
met de oprichting van de brigade. Op 6 februari 1992 stelde Ter Beek de Tweede Kamer op de
hoogte van de voortgang van het project. Tevens vroeg hij het parlement akkoord te gaan
met de personele samenstelling van de brigade, zodat de landmacht kon beginnen met de
werving van het personeel. Eind 1992 zette de minister de volgende stap toen hij de Kamer
meedeelde over te willen gaan tot de aanschaf van transporthelikopters. De verwerving van
de bewapende helikopters zou op een later moment plaatsvinden. Desgevraagd maakte de
minister duidelijk dat hij zich had gecommitteerd aan de komst van de brigade, die hij:

15 Evaluatie Defensienota 91, kabinet van de bevelhebber, d.d. 13 maart 1992, Legerraad inv. nr. 910
16 Ibid.
17 Ibid.

‘als noodzakelijk beschouwde, ongeacht de eventuele uitslag van de discussie naar aanleiding van de evaluatie van de Defensienota. Hij wenste zich volledig in te zetten voor de vorming van deze brigade, waarbij
hij constateerde dat het politieke uitgangspunt daarvoor door de commissie niet wordt bestreden’.18

7.4 De visie van Ter Beek

‘Zowel richting de Tweede Kamer, richting de ministerraad, richting de krijgsmacht, richting eigen partij,
laten merken van, ik ben bezig en ik denk in die richting. En op die manier een proces creëren waar we elke
keer een stapje verder kwamen’. 22

Als vertrekpunt voor zijn verhaal koos Ter Beek de internationale veiligheidssituatie.
Daarmee kwam hij op het terrein van de minister van Buitenlandse Zaken. Om te voorkomen
dat Van den Broek zich met de tekst zou bemoeien, liet Ter Beek de toespraak pas op het
laatste moment, en in een extra groot lettertype zodat de tekst vele pagina’s besloeg, naar
Buitenlandse Zaken faxen.23
Ter Beek stelde drie ontwikkelingen vast die van invloed waren op de toekomst van de
Nederlandse krijgsmacht. De belangrijkste ontwikkeling was de ontbinding van de SovjetUnie. De twee andere ontwikkelingen hingen daarmee samen, namelijk het onderzoek naar
18 Handelingen der Staten-Generaal, 1991-1992, Tweede Kamer, 22 327, 16 februari 1992, nr. 3
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Tussen Defensienota en Prioriteitennota: De toekomst van de Nederlandse krijgsmacht, Toespraak van Minister van
Defensie, A.L. ter Beek, voor het Nederlandse Genootschap voor Internationale Zaken uitgesproken op 31 maart 1992 in
Den Haag, uitgeschreven versie te vinden in archief SIB-MvD, Admiraliteitsraad 1992
22 Interview A.L. ter Beek, 13 november 1995
23 Interview H.P.M. Kreemers, 9 maart 2011; Interview L.F.F. Casteleijn, 30 september 2014
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Op 31 maart 1992 hield Ter Beek in Den Haag een voordracht voor het Nederlands Genootschap
voor Internationale Zaken (NGIZ) met de titel Tussen Defensienota en Prioriteitennota: De toekomst
van de Nederlandse krijgsmacht. Ter Beek had de tekst samen met De Winter geschreven en ook
de politicologen K. Koch en Tromp hadden een bijdrage geleverd.21 De minister wilde met de
toespraak publiekelijk duidelijk maken waar hij stond:
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Een meerderheid van het parlement steunde de minister. Kamerlid Vos (PvdA) vond wel dat
de Luchtmobiele Brigade niet los kon worden gezien van de Prioriteitennota.19
Ter Beek verklaarde later dat hij het debat van 6 februari als een beslissend moment
beschouwde voor de komst van de Luchtmobiele Brigade, omdat de Tweede Kamer zich
toen committeerde aan de oprichting ervan. De minister had naar eigen zeggen hierdoor
een ankerpunt waar hij in latere discussies in het parlement en in het kabinet op kon
terugvallen.20
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de toekomst van de dienstplicht en het dalende defensiebudget. De minister concludeerde
dat door het uiteenvallen van de Sovjet-Unie de dreiging van een massale militaire aanval
op West-Europa voorgoed was verdwenen. Rusland was nog altijd een machtig land, maar
door het uiteenvallen van de Sovjet-Unie was de omvang van de krijgsmacht gehalveerd.
Bovendien vormden de landen in Oost-Europa nu een buffer. Tijdens de Koude Oorlog
waarschuwden analisten uit de realistische school dat ook in tijden van ontspanning het
aanpassen van intenties weinig betekende als de capaciteiten gelijk bleven. Intenties waren
immers makkelijker omkeerbaar dan opgegeven capaciteiten. Volgens Ter Beek kon deze
logica nu worden omgedraaid. Intenties konden inderdaad snel veranderen, maar Rusland
had niet langer de militaire capaciteiten bedreigende intenties werkelijk uit te voeren.
Het voorgaande betekende niet dat de wereld als geheel veiliger was geworden. Ook in
de toekomst verwachtte de minister conflicten als gevolg van etnische tegenstellingen,
ongelijke verdeling van welvaart, radicale ideologieën, nationalisme, enzovoort. Een
toereikende krijgsmacht bleef daarom noodzakelijk.
De hiervoor geschetste ontwikkelingen maakten het noodzakelijk de plannen in de
Defensienota 1991 aan te passen. Tien overwegingen vormden voor Ter Beek het raamwerk voor
de besluitvorming over de nieuwe nota van de krijgsmacht:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

De verschuiving zoals ingezet in de Defensienota 1991 naar kleinere, mobielere, meer
flexibele en sneller inzetbare eenheden is juist.
Er zijn geen omvangrijke landstrijdkrachten en evenmin grote mobilisabele reserves
meer nodig.
De krijgsmacht is niet langer primair ingebed in de NAVO, maar in wisselende
internationale samenwerkingsverbanden.
Nu het NAVO-grondgebied niet langer wordt bedreigd, kan Nederland meer aandacht
besteden aan het bevorderen van de internationale rechtsorde door eenheden
ter beschikking te stellen aan de VN. In de toekomst dienen alle eenheden van de
krijgsmacht voor crisisbeheersing en vredesoperaties beschikbaar te zijn.
De Nederlandse krijgsmacht zal nooit meer zelfstandig militair optreden, maar altijd
in internationaal verband. De enige uitzondering zijn de operaties in de Nederlandse
Antillen en Aruba.
Gezien het voorgaande is een complete krijgsmacht niet langer nodig. Deze is door
het dalende defensiebudget bovendien niet langer betaalbaar. Dit betekent dat er
prioriteiten gesteld moeten worden binnen en tussen krijgsmachtdelen.
Internationale taakspecialisatie is vooralsnog niet haalbaar, daarom moet de
Nederlandse krijgsmacht kiezen voor complementariteit. Leidende vragen daarbij zijn:
waar is de krijgsmacht goed in, waar zijn andere landen goed in en waaraan bestaat
internationaal, binnen de NAVO en EU behoefte? Taakspecialisatie is geen middel om te
bezuinigen, maar om uitholling te voorkomen.

Kapitaalvernietiging moet zoveel mogelijk worden voorkomen.24
Investeringen in middelen die geschikt zijn voor crisisbeheersingstaken en waar binnen
Europa een tekort aan is, krijgen voorrang.
10. ‘Ik ben altijd voorstander van de dienstplicht geweest. Afschaffing zou een ingrijpend en
verstrekkend besluit zijn. Maar de dienstplicht is geen doel in zich zelf’.25
8.
9.

Belangrijker was dat hij het inhoudelijk niet eens was met Ter Beek. Het door Defensie
geschetst beeld was in zijn ogen veel te rooskleurig.28 Er waren wel degelijk veiligheidsrisico’s
volgens Van den Broek:
‘Indien dergelijke spanningen leiden tot confrontaties op grotere schaal, waarbij verschillende staten betrokken zijn (…) zou de Europese veiligheid ernstig in gevaar kunnen komen. Dit zou zeker het geval zijn

24 Ter Beek erkende dat dit op gespannen voet stond met het streven naar complementariteit.
25 Tussen Defensienota en Prioriteitennota: De toekomst van de Nederlandse krijgsmacht, Toespraak van Minister van
Defensie, A.L. ter Beek, voor het Nederlandse Genootschap voor Internationale Zaken uitgesproken op 31 maart 1992 in
Den Haag, uitgeschreven versie te vinden in archief SIB-MvD, Admiraliteitsraad 1992, AR/-/1D/92
26 Ibid.
27 Geciteerd in: B.G.J. de Graaff, “Defensie in een veranderende wereld”, 12
28 ABZ, Ter info brief Van den Broek aan Ter Beek na NGIZ toespraak, 6 april 1992, Ministerie van Buitenlandse Zaken,
Archief DAV, 1985-1994, inv. Nr. 01889
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‘het zou beter zijn als hij mij niet voor verrassingen plaatste. (…) Slechts met moeite kon mijn departement
enkele uren voor U deze 31 maart uitsprak de tekst van defensie krijgen. En dat terwijl deze reeds in bezit
was bij enkele leden van de Kamercommissie Defensie. Ik vind dat vrij kras voor een toespraak die voor ca.
75% buitenlandse politiek betrof’. 27
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De overweging over de dienstplicht had Ter Beek op het laatste moment aangepast. Hierdoor
ontstond in de media de indruk dat de minister afstevende op het afschaffen van de
dienstplicht. Ondanks dat in de geschreven en verspreide tekst stond vermeld dat Ter Beek
niet vooruit kon of wilde lopen op de bevindingen van de Commissie Dienstplicht.26
De voorzitter van de Commissie Dienstplicht W. Meijer reageerde dan ook verbolgen en
vroeg zich af of het nog wel zin had onderzoek te doen als de minister al een besluit had
genomen. Als dat het geval was, kon zijn commissie het onderzoek beter opschorten tot de
Prioriteitennota was verschenen en de taak en omvang van de krijgsmacht bekend waren. Nu
was dat volgens Meijer onduidelijk. Hij verzocht Ter Beek op korte termijn zijn standpunten
toe te lichten aan de commissie (later in dit hoofdstuk meer hierover).
Ook Van den Broek was ontstemd over de toespraak en in het bijzonder over de wijze
waarop Defensie zijn ministerie op de hoogte had gesteld. Diplomatiek zei hij dat de minister
van Defensie het recht had toespraken te houden, maar:
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wanneer het overgebleven militaire vermogen van de voormalige Sovjet-Unie op de een of andere manier
daarbij betrokken zou raken’. 29
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Bovendien vond hij het onjuist te tornen aan de zelfstandigheid van de Nederlandse
krijgsmacht. Van de bondgenoten kon niet worden verwacht dat zij de verdediging van
Nederland op zich namen.30
Consequenties had de kritiek van de minister van Buitenlandse Zaken niet. Ook tijdens
de totstandkoming van de Prioriteitennota hadden de twee bewindslieden een moeizame
verhouding. Inmiddels had Ter Beek genoeg ervaring om Van den Broek op een afstand te
houden. Tot grote confrontaties kwam het niet in deze periode en Ter Beek slaagde erin
Defensie meer invloed te geven op het veiligheidsbeleid dan slechts de rol van leverancier
van de ‘bouten en moeren’.31
Ook de militaire top was niet op de hoogte gesteld van de NGIZ-toespraak. Binnen de
landmacht leidden de uitspraken over de dienstplicht tot enige onrust. In de Legerraad
maakte Plaatsvervangend Bevelhebber van de Landmacht (PBLS), generaal-majoor Couzy,
bekend dat Wilmink zijn zorgen over de toespraak had uitgesproken bij de minister.
Volgens Couzy had Ter Beek geantwoord dat het niet zijn bedoeling was geweest onrust
te veroorzaken en dat hij zijn standpunt zou toelichten in het parlement. In de Legerraad
benadrukte Couzy dat er nog geen besluit was genomen en dat er de komende maanden nog
voldoende mogelijkheden boden invloed uit te oefenen op de besluitvorming.32
Op 7 april nuanceerde Ter Beek inderdaad zijn uitspraken in de Eerste Kamer. Hij stelde
dat de Commissie Dienstplicht een ruim mandaat had, dat zich uitstrekte van handhaving
tot afschaffing van de dienstplicht. De minister gaf aan dat hij met al die mogelijkheden
rekening had te houden.33 Tegelijkertijd liet Ter Beek steeds openlijker merken dat zijn
houding ten aanzien van de dienstplicht aan het verschuiven was. Zo sprak hij in een
interview met de Volkskrant op 4 april de verwachting uit dat een beroepskrijgsmacht in
de toekomst onvermijdelijk zou zijn door de steeds onrechtvaardiger verdeling van de
dienstplichtlast over de bevolking als gevolg van het verkleinen van de krijgsmacht en de
beperkte inzetmogelijkheden voor crisisbeheersing en vredesoperaties.34
Voor de marine en luchtmacht was het dienstplichtvraagstuk geen punt van zorg. Ze
hadden dan ook geen bezwaren tegen het afschaffen van de dienstplicht. Toevallig hadden
ze dat een paar dagen voor de NGIZ-toespraak aan de Commissie Dienstplicht duidelijk
29 “Ter Beek wil nog niet bezuinigen op defensie”, NRC Handelsblad, 10 april 1992
30 B.G.J. de Graaff, “Defensie in een veranderende wereld”, 12
31 Ibid., 49-52
32 SIB-MvD, Verslag 1405e vergadering van de Legerraad, d.d. 7 april 1992, Legerraad, inv. Nr. 913; J.E. Noll, Leadership and
institutional reform in consensual democracies: Dutch and Swedish defence organizations after the Cold War, 82
33 Handelingen der Staten-Generaal, 1991-1992, Eerste Kamer, 23 ste vergadering, 7 april 1992
34 Geciteerd in J.E. Noll, Leadership and institutional reform in consensual democracies: Dutch and Swedish defence organizations
after the Cold War, 82. Citaat afkomstig uit ‘“Ik heb de redelijkheid aan mijn zijde, de argumenten”. Ter Beek waarschuwt
hiermee tegen optimisme over snelheid en kostenbesparing van afslanking defensieapparaat’ Volkskrant, 4 april 1992

gemaakt35 Wat de krijgsmachtdelen wel zorgen baarde, was de opmerking van de minister over
het failliet van de complete krijgsmacht. Dit standpunt stond immers haaks op hun ambitie
de bestaande structuur zoveel mogelijk te handhaven. Van Foreest had eerder laten weten
dat hij het uitwerken van de bezuinigingsopties ‘onverklaarbaar’ vond, omdat hij de marine
‘bij uitstek’ geschikt achtte voor crisisbeheersing en vredesoperaties.36 Ook de luchtmacht
maakte bezwaar. Volgens Louwerse was de wens te bezuinigen op jachtvliegtuigen in strijd
met de toespraak van de minister, waarin Ter Beek stelde dat:

Volgens Louwerse voldeden de jachtvliegtuigen van de luchtmacht aan deze omschrijving.
Hij tekende dan ook principieel bezwaar aan tegen verdere vermindering van het aantal
jachtvliegtuigen.38

7.5 De conceptnotitie ‘Evaluatie van de Defensienota 1991’

35 NA, Verslag van de 6e vergadering van de Commissie Dienstplicht d.d. 26 maart 1992, inv. Nr. CDPL/92/68, Archief
Commissie Dienstplicht (Commissie Meijer), Doos nr. 9
36 SIB-MvD, Evaluatie Defensienota, bevelhebber der zeestrijdkrachten vice-admiraal jhr. H. van Foreest, .d.d. 25 maart
1992, Admiraliteitsraad, inv. Nr. AR/103/1D/92; SIB-MvD, Evaluatie Defensienota, de Plaatsvervangende Chef Defensiestaf
H.G.B. van den Breemen, luitenant-generaal der Mariniers, d.d. 16 april 1992, Admiraliteitsraad, AR/133/1D/92; SIB-MvD,
Evaluatie Defensienota, Van Foreest, vice-admiraal jhr. H., d.d. 6 mei 1992, Admiraliteitsraad, AR/148/1D/92;
37 SIB-MvD, Evaluatie Defensienota, Luchtmachtraad, d.d. 28 april 1992, Luchtmachtraad inv. Nr. 92/115, nr. 1241
38 Ibid.
39 SIB-MvD, M. Patijn, Voorstel voor het houden van een Defensie-beleidsconferentie, d.d. 23 april 1992, inv. Nr. 4880/92
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Met de NGIZ toespraak legde Ter Beek zijn openingsbod voor de komende onderhandelingen
op tafel. De eerste ronde zou plaatsvinden op twee door de Defensiestaf georganiseerde
beleidsconferenties. Het doel van de bijeenkomsten was de politieke, militaire en ambtelijke
leiding inzicht te geven in de mogelijke beleidsopties. De eerste beleidsconferentie, in
mei 1992, stond in het teken van de gewijzigde internationale veiligheidssituatie en de
gevolgen daarvan voor de taken, structuur en omvang van de krijgsmacht. De tweede
beleidsconferentie, in juni, was volledig gewijd aan het dienstplichtvraagstuk.39
Voor de twee beleidsconferenties schreef de Defensiestaf in april de conceptnotitie
‘Evaluatie Defensienota 1991’. Het doel van de nota was vast te stellen wat de operationele
gevolgen waren van de gewijzigde veiligheidssituatie voor de plannen uit de Defensienota 1991.
In tegenstelling tot eerdere voornemens stelde Graaff geen prioriteiten. Bij de marine en
luchtmacht was dat volgens hem niet nodig, omdat zij hun middelen en structuur eenvoudig
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‘de kosten van modernisering van bestaande wapensystemen en van verwerving van nieuwe systemen
dwingen tot belangrijke keuzen. Het ligt voor de hand voorrang te geven aan die systemen die bij uitstek
geschikt zijn voor de meest voor de hand liggende scenario’s op het gebied van crisisbeheersing’.37
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aan de gewijzigde veiligheidssituatie hadden kunnen aanpassen.40 De voorgestelde
maatregelen hadden vooral een financiële strekking. Graaff wilde van de marine en
luchtmacht weten wat de gevolgen waren van de vermindering van het aantal fregatten van
zestien naar twaalf, de verkoop van twee mijnenjagers, het afstoten van de nog af te bouwen
onderzeeboten van de Walrus-klasse en een nader te bepalen vermindering van het aantal
maritieme patrouillevliegtuigen en jachtvliegtuigen. De marine en luchtmacht moesten
het Korps Mariniers, het amfibische transportschip en het luchttransport in hun plannen
ontzien.41
Graaff constateerde dat gezien de veiligheidssituatie een verkleining van de omvang
van de landmacht gerechtvaardigd was. Landstrijdkrachten dachten volgens de CDS in
tegenstelling tot zee- en luchtstrijdkrachten niet in hoofdwapensystemen, maar in organieke
verbanden van verbonden wapens zoals brigades, divisies en legerkorpsen. Daarom lag eerst
een evaluatie van de structuur voor de hand voordat gesproken kon worden over aantallen.
De Defensiestaf had twee modellen voor de toekomstige organisatie van de landmacht
ontwikkeld. In ‘Model 1’ bleef de dienstplicht gehandhaafd, maar wel met een verkorting
van de diensttijd naar negen maanden. Het Legerkorps behield in dit model twee divisies. De
‘know-how’ voor het optreden op operationeel niveau bleef zo behouden voor een eventuele
verslechtering van de veiligheidssituatie. Dit niveau was ook belangrijk voor het zeker stellen
van een volwaardige positie van Nederland in de internationale besluitvorming, omdat dit
op legerkorpsniveau plaatsvond. Ook kon Nederland hiermee de intentie nakomen een
Nederlands-Duits en Duits-Nederlands legerkorps te vormen. Een nadeel van dit model was
dat de mogelijkheden voor verdere inkrimping beperkt waren. ‘Model 2’ gaf Nederland een
beroepskrijgsmacht. De landmacht kon hierin nog maar één divisie op de been brengen en dat
was te weinig voor een zelfstandig legerkorps. Om toch op legerkorpsniveau actief te blijven,
zou de Nederlandse divisie op moeten gaan in een multinationaal legerkorps. Dit was volgens
Graaff een theoretische optie, aangezien in praktijk andere landen geen belangstelling
hadden voor deelname aan een multinationaal samengestelde legerkorps. Ook zouden
plannen voor de Nederlands-Duitse samenwerking in een heel ander daglicht komen te staan
als de Nederlandse divisie volledig onder Duits bevel zou komen. Gezien deze internationale
dynamiek en de overweging dat de landmacht in ‘Model 2’ niet langer zelfstandig kon zijn
op het operationele niveau gaf de CDS de voorkeur aan het dienstplichtmodel, ‘Model 1’.42

40 SIB-MvD, SIB-MvD, Evaluatie Defensienota, herziene conceptnotitie, zd, CDS P.J. Graaff, Admiraliteitsraad, inv. Nr.
AR/132/1D/92
41 Evaluatie Defensienota, herziene conceptnotitie, zd, CDS P.J. Graaff, Admiraliteitsraad, inv. Nr. AR/132/1D/92; Evaluatie
Defensienota, de Plaatsvervangende Chef Defensiestaf H.G.B. van den Breemen, Luitenant-Generaal der Mariniers,
d.d. 16 april 1992, Admiraliteitsraad, AR/133/1D/92; Zie ook W.N.A. van Brouwershaven, Turbulentie en strategisch vermogen:
Strategievorming bij het ministerie van Defensie, 215
42 Ibid., 215; Zie ook M. Elands, R.J.A. van Gils, en B. Schoenmaker, De geschiedenis van 1 Divisie ‘7 December’ 1946-1996, 272273

7.6 ‘A struggle for life’

263
Hoofdstuk 7. De Prioriteitennota

43 SIB-MvD, Evaluatie Defensienota, vice-admiraal jhr. H. van Foreest, d.d. 6 mei 1992, Admiraliteitsraad, AR/148/1D/92
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Aan de vooravond van de onderhandelingen over de Prioriteitennota hadden de spelers
aldus hun positie bepaald. De minister was voornemens de veranderingen die hij met
de Defensienota 1991 in gang had gezet, af te ronden. Daarbij stelde Ter Beek expliciet de
bestaande structuur en middelen van de krijgsmacht ter discussie. Een omvangrijke en
complete krijgsmacht was niet langer nodig noch betaalbaar. Er moesten prioriteiten
worden gesteld tussen en binnen de krijgsmachtdelen. Bovendien moesten alle eenheden
op termijn inzetbaar zijn voor de nieuwe hoofdtaak van de krijgsmacht en was de minister
voornemens afscheid te nemen van de complete krijgsmacht door prioriteiten te stellen.
Daarmee stond hij lijnrecht tegenover de bevelhebbers, die de complete krijgsmacht juist
zoveel mogelijk wensten te behouden. De bevelhebbers streefden hetzelfde doel, maar ze
vormden geen gesloten front. Wederom slaagde de militaire top er niet in de rijen te sluiten
en het initiatief naar zich toe te trekken door de politieke leiding een breed gedragen plan
te presenteren.
De Defensiestaf had dit wel geprobeerd door de krijgsmachtdelen een lijst met vragen te
laten beantwoorden. Problematisch was dat de Defensiestaf niet voor een krijgsmachtbrede
evaluatie koos, maar besloot de landmacht anders te behandelen dan de marine en de
luchtmacht. Hoewel deze keuze op zichzelf begrijpelijk was gezien het lopende onderzoek
van de Commissie dienstplicht, werkte de ongelijke benadering het wantrouwen van
de marine en luchtmacht in de hand. Waarom zouden de marine en luchtmacht hun
bezuinigingsopties op tafel leggen, met het risico dat de politieke leiding ze zou gebruiken,
terwijl de landmacht daarmee mocht wachten? De Defensiestaf stond echter voor een
dilemma, aangezien ook zij onderkende dat de landmacht in de bestaande vorm ongeschikt
was voor de nieuwe hoofdtaak van de krijgsmacht. Als de Defensiestaf dit verder inzichtelijk
zou maken, kon dat weleens nadelig uitpakken voor de landmacht. De Defensiestaf loste het
probleem op door uiteindelijk af te zien van een integrale benadering. Het resultaat was dat
de conceptnotitie geen weldoordacht integraal plan bood dat geschikt was om de politieke
leiding te overtuigen, maar een weinig vernieuwend compromisstuk. De militaire top gaf
daarmee wederom het initiatief uit handen.
Niet alleen de Defensiestaf was hier debet aan. Ook de houding van de bevelhebbers
versterkte ongewild de positie van de minister. Hun enige kans het initiatief terug te
veroveren was door gezamenlijk de minister tegemoet te treden met een eigen plan. Daarvoor
schrokken zij nog steeds terug, omdat ze verwachtten ieder voor zich hun krijgsmachtdeel
beter te kunnen vrijwaren van intenties van de Defensiestaf en de minister. Meer dan de
Defensienota 1991 bedreigde de Prioriteitennota immers de kern van de krijgsmachtdelen.
Volgens Van Foreest dreigde de ‘drastische teruggang in fregatten’ een aantasting van
de ruggengraat van de vloot.43 De vermindering van het aantal jachtvliegtuigen raakte
volgens de Louwerse de ‘primaire slagkracht’ van luchtmacht en hij tekende daar eind april
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‘principieel bezwaar’ tegen aan.44 Generaal-majoor H.J.W. Manderfeld, die in mei Louwerse
zou opvolgen, omschreef deze fase later als een ‘struggle for life’. De bevelhebbers probeerden
ieder voor zich een zo groot mogelijk deel van hun ‘slagkracht’ te behouden, desnoods ten
koste van de anderen.45 Hoe hoog de nood was blijkt uit de bereidheid van zowel Van Foreest
en Louwerse de relatieve zekerheid van 1:2:1-verdeling op het spel te zetten in de hoop daar
zelf beter van te worden. De landmacht stond er ondertussen alleen voor. De dienstplicht
was allesbepalend voor het voortbestaan van een zelfstandig legerkorps. De marine en
luchtmacht hadden – overigens geheel naar waarheid – aan de Commissie Dienstplicht te
kennen gegeven zonder dienstplichtigen te kunnen.46
De krijgsmachtdelen zagen elkaar dus vooral als concurrenten. Dit blijkt bijvoorbeeld ook
uit het commentaar van Kroon op de evaluatienota van de Defensiestaf. Hij vermoedde dat
dit door iemand van de luchtmacht was geschreven, omdat het ‘duidelijk anti-KM’ van toon
was. Het was volgens hem niet te rechtvaardigen dat de marine afscheid moest nemen van
drie fregatten en twee onderzeeboten, terwijl de luchtmacht slechts achttien F-16’s hoefde te
verkopen.47 Volgens de luchtmacht speelde juist de marine het spel niet eerlijk. Het was in de
Luchtmachtraad niet onopgemerkt gebleven dat de marine beweerde dat al haar eenheden
geschikt waren voor crisisbeheersingsoperaties, maar daarbij de onderzeeboten buiten
beschouwing liet.48 In deze omstandigheden was het voor de Defensiestaf onmogelijk een
solide blok te vormen en was het ieder voor zich. Paradoxaal genoeg vergrootte zij hiermee
juist de speelruimte van de minister.

7.7 De uitzendlimiet van de krijgsmacht bereikt
Op 1 februari 1992 verklaarden de presidenten Bush en Jeltsin dat de Koude Oorlog
definitief voorbij was en dat een ‘new era of friendship and partnership’ was aangebroken.49 In
Midden-Europa maakte de overgang van een totalitaire politieke orde naar democratische
verhoudingen onvermoede krachten en sentimenten los. Bovendien verliep de overgang
van een planeconomie naar een markteconomie niet zonder problemen. De sociale en
economische verhoudingen in de voormalige communistische landen in Oost-Europa
stonden flink onder druk, maar in de meeste landen bleef geweld uit. De grote uitzondering
44 SIB-MvD, Evaluatie Defensienota, Luchtmachtraad, d.d. 28 april 1992, Luchtmachtraad inv. Nr. 92/115, nr. 1241
45 Interview H.J.W. Manderveld, 5 december 1995
46 Overigens had Wilmink geen problemen met de opstelling van de marine en luchtmacht. Hij beschouwde het als een
landmacht probleem. NA, Verslag van de 6e vergadering van de Commissie Dienstplicht d.d. 26 maart 1992, inv. Nr.
CDPL/92/68, Archief Commissie Dienstplicht (Commissie Meijer), Doos nr. 9; Interview M.J. Wilmink, 9 februari 2015
47 Hij noemde geen naam, maar waarschijnlijk doelde hij op Satter de souschef plannen van de Defensiestaf die afkomstig
was van de luchtmacht. SIB-MvD, Evaluatie Defensienota, d.d. 6 mei 1992, Archief MARSTAF, inv. Nr. S14436, doos
MARSTAF, S14417
48 SIB-MvD, Contouren Lange Termijn Plan Koninklijke Marine 1994-2008, Luchtmachtraad 92/254, luchtmachtraad ter
kennisgeving en aanhouding, 92/140-92/254
49 M. Wines, “Bush and Yeltsin declare formal end to Cold War; agree to exchange visits”, The New York Times, 2 Februari 1992

De eerste beleidsconferentie vond plaats op 13 mei 1992 in het Noordwijkse hotel Huis ter Duin.
Aan de hand van de conceptnotitie ‘Evaluatie Defensienota 1991’ discussieerden de minister, de
staatssecretaris, de directeuren-generaal, de DAB, de nieuwe chef defensiestaf generaal Van
der Vlis (KL) (later meer over de wisselingen in de militaire top) en de bevelhebbers over de
50 C. Klep en R.J.A. van Gils, Van Korea tot Kabul, de Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945, 298-326
51 Ibid., 290 en 305
52 Ibid., 112
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was Joegoslavië, dat juist met veel geweld uiteenviel. De beelden van het conflict maakten
grote indruk op de Europese bevolking en de wil om in te grijpen nam steeds meer toe.
Zowel de VN als de Europese Gemeenschap trachtten de opkomende crises te beteugelen.
Ook in Nederland was de politieke bereidheid daartoe groot. Op 28 februari 1992 besloot
het kabinet met een verbindingsbataljon van de landmacht deel te nemen aan de VNvredesmacht in Joegoslavië United Nations Protection Force (UNPROFOR). Voor dit besluit bestond
brede politieke en maatschappelijke steun. In april arriveerden de eerste Nederlandse
troepen in voormalig Joegoslavië. Later dat jaar breidde de Nederland zijn bijdrage aan
UNPROFOR en aanverwante missies verder uit. Na de zomer volgde nog een NederlandsBelgisch transportbataljon, een fregat, twee P-3C Orion maritieme patrouillevliegtuigen en
marechaussees. Aan het einde van het jaar was het aantal Nederlandse militairen dat op land,
ter zee en vanuit de lucht een bijdrage leverde aan de VN-operatie in Joegoslavië opgelopen
tot duizend.50 Ondertussen nam Nederland met een vergelijkbaar aantal militairen deel aan
de United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) missie.51 Daarnaast participeerde
Nederland ook nog in een aantal kleinere VN-operaties, zoals die in Angola en het MiddenOosten.
De toename van het aantal uitzendingen kan worden beschouwd als de definitieve
bevestiging dat de taakverandering van de krijgsmacht was geaccepteerd. Tegelijkertijd
maakte deze uitbreiding duidelijk dat de maatregelen die voortvloeiden uit de Defensienota
1991 de krijgsmacht hier onvoldoende op hadden voorbereid. Het kostte steeds meer moeite
eenheden op de been te brengen. Zo kreeg de derde rotatie van het mariniersbataljon in
Cambodja de bijnaam ‘het sprokkelbataljon’, omdat de marine het bataljon haast niet gevuld
kreeg. Voor de landmacht waren de problemen nog nijpender door de beperkte mogelijkheden
dienstplichtigen uit te zenden.52 Zo moest Wilmink enkele dagen na diens NGIZ-toespraak
aan de minister melden dat hij er niet in was geslaagd voldoende vrijwilligers te vinden
voor een geneeskundige compagnie ten behoeve van de missie in Cambodja. De minister
verklaarde achteraf dat dit voor hem een belangrijk kantelmoment was geweest in zijn
denken over de dienstplicht. De bestaande landmacht bleek met dienstplichtigen ongeschikt
voor een grootschalige en structurele bijdrage aan crisisbeheersing en vredesoperaties.
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toekomst van de krijgsmacht. Achtereenvolgens kregen de krijgsmachtdelen de mogelijkheid
hun ideeën te presenteren. Het doel van de bijeenkomst was de politieke leiding inzicht
geven in de mogelijke keuzes en de consequenties daarvan. Besluitvorming was niet aan de
orde, die zou pas in het najaar plaatsvinden als de Commissie Dienstplicht klaar was met
haar onderzoek. 53
De landmacht was als eerste aan de beurt. Wilmink had twee uitgangspunten voor de
evaluatie van de organisatie van de landmacht. Ten eerste diende de structuur ook op de
langere termijn valide te zijn. Ten tweede waarschuwde hij dat afbreken van de bestaande
organisatie relatief simpel was, maar het weer opbouwen van capaciteiten niet. In zijn
ogen voldeden de twee modellen in de conceptnotitie van de Defensiestaf niet aan deze
uitgangspunten. Het probleem van ‘Model 1’ was de diensttijd van negen maanden. Die was
te kort om dienstplichtigen voldoende op te leiden, zeker voor kaderfuncties. Bovendien
bleef de landmacht in dit geval beperkt inzetbaar voor crisisbeheersingsoperaties. In ‘Model
2’ was dit niet het geval, omdat de landmacht dan volledig uit beroepsmilitairen zou bestaan,
maar ook dit model voldeed niet. Ten eerste nam de omvang van de landmacht zover af, dat
ze nog maar één divisie op de been kon brengen. Nederland beschikte dan niet langer over
een eigen legerkorps, zodat het niet meer zelfstandig kon bijdragen aan de hoofdmacht van
de NAVO. Het tweede nadeel was de vraag of de landmacht wel in staat zou zijn voldoende
beroepsmilitairen te werven. Hij verwachtte elk jaar 10.000 nieuwe militairen nodig te
hebben. Wilmink betwijfelde of de werving zoveel zou opleveren.54
Gezien de tekortkomingen van beide modellen had de landmachtstaf een alternatief
model ontwikkeld: ‘Model 3’. Het was een ‘mix-model’ met zowel dienstplichtigen als
beroepspersoneel. In dit model was de diensttijd ook negen maanden. Het verschil was dat
de dienstplichtigen primair waren bedoeld om in een grootschalig conflict twee zelfstandige
divisies op de been te kunnen brengen. Op basis van vrijwilligheid waren ze ook beschikbaar
voor humanitaire operaties. Wegens de beperkte geoefendheid waren dienstplichtigen
niet geschikt voor de eenheden die een directe bijdrage leverden aan gevechtskracht van
de landmacht. In ‘Model 3’ bestonden deze eenheden louter uit beroepsmilitairen. Een
aantal van deze eenheden was ook inzetbaar voor crisisbeheersing en vredesoperaties.
Welke eenheden dit zouden zijn moest nog worden bepaald, maar de bevelhebber dacht
naast de luchtmobiele brigade, aan een lichte brigade, een gemechaniseerde brigade en
gevechtondersteunende eenheden.55
De reacties op het plan waren overwegend negatief. Van Voorst tot Voorst vroeg zich
af waarom de landmacht nog rekening hield met een grootschalig conflict. Was het niet
beter dat de landmacht zich beperkte tot conflicten met de omvang van de Golfoorlog? De
directeur-generaal personeel W.J.M. Bunnik had kritiek op het personele aspect van ‘Model
53 AdW, Evaluatie Defensienota, Defensiestaf, d.d. 8 mei 1992, inv. Nr. S92/023/1636
54 AdW, Verslag Algemene discussie, ‘stranddag Noordwijk’, Archief de Wijk; SSA-MdV, Beleidsconferentie 10 juni 1992,
Defensiestaf, S92/309/1844
55 SIB-MvD, Structuur van de Koninklijke Landmacht, BLS Wilmink, d.d. 6 mei 1992, LR/92.042, Archief Kabinet van de
minister, inv. Nr. 26; Verslag Algemene discussie, ‘stranddag Noordwijk’, R. de Wijk

57 Ibid.
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3’. Hij constateerde dat het draagvlak voor de dienstplicht snel verminderde. Was het daarom
nog wel verstandig een structuur te baseren op dienstplichtigen als een beroepskrijgsmacht
op termijn onvermijdelijk leek te zijn? Wilmink vond van wel, omdat hij twijfelde of Defensie
voldoende beroepsmilitairen kon werven voor een vrijwilligerskrijgsmacht. Hij kreeg steun
van de CDS. Volgens Van der Vlis was een voordeel van dienstplichtigen, dat zij tegenvallende
wervingsresultaten konden compenseren. Barth tot slot, bracht de discussie terug tot de kern
door op te merken dat de landmacht met het derde model een keuze tussen een grootschalig
conflict en crisisbeheersing uit de weg ging. Het gevolg hiervan was dat de landmacht een
omvangrijke en dure oorlogsorganisatie op de been zou houden om die vervolgens niet te
gebruiken.56
Na de landmacht was de luchtmacht aan de beurt. Louwerse verwees in zijn betoog
naar de NGIZ-toespraak van Ter Beek. Hij onderschreef de overweging van de minister dat
krijgsmacht zich moest concentreren op waar ze goed in is. In het geval van de luchtmacht
was dat volgens Louwerse het opereren met jachtvliegtuigen. Dit wapensysteem was bij
uitstek een flexibel middel, dat in alle fasen van conflictbeheersing van belang was. Hij
maakte dan ook principieel bezwaar tegen het verminderen van het aantal jachtvliegtuigen
zoals in de conceptnotitie was voorgesteld en gaf de voorkeur aan het reduceren van het
aantal geleidewapens. Van Voorst tot Voorst vroeg of de bevelhebber de afweging tussen
de jachtvliegtuigen en de geleidewapens kon toelichten. Had de luchtmacht bijvoorbeeld
rekening gehouden met de dreiging van ballistische raketten? Louwerse antwoordde dat de
capaciteiten van de groep geleidewapens voldoende waren, ook tegen ballistische raketten.
Het voordeel van jachtvliegtuigen ten opzichte van geleidewapens was dat ze ook offensief
konden worden ingezet.57
Bij de marine richtte de aandacht zich op het voortbestaan van de onderzeedienst en de
maritieme patrouillevliegtuigen. Van Foreest maakte duidelijk dat hij zich had gestoord aan
het ‘financiële gewin’ dat voorop leek te hebben gestaan bij het maken de plannen. Hij pleitte
voor het ontzien van de onderzeedienst. De onderzeeboten vervulden een belangrijke rol
voor verkenningen en een vermoeden van hun aanwezigheid had een afschrikkende werking
op de tegenpartij. Bovendien wees hij op de wereldwijde proliferatie van onderzeeboten.
Tot slot benadrukte hij dat vier onderzeeboten het minimale aantal was om inzetbaar
te blijven. Van der Vlis plaatste een kanttekening bij de rol van onderzeeboten tijdens
crisisbeheersingsoperaties. Van Foreest antwoordde dat de eerdergenoemde taken ook
tijdens de crisisbeheersingsoperaties van belang waren. Zo kon louter de aanwezigheid van
een onderzeeboot een tegenstander ervan weerhouden zijn marine in te zetten. Van Voorst
tot Voorst vroeg zich af of de marine niet intensiever kon samenwerken met andere landen.
Van Foreest antwoordde dat de marine wel wilde, bijvoorbeeld met de Britse onderzeedienst,
maar dat andere marines daar vooralsnog niet voor openstonden. Wellicht dat dit in de
toekomst zou veranderen, nu andere marines ook moesten bezuinigingen. Barth vroeg tot
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slot wat de mogelijkheden waren voor samenwerking tussen de Luchtmobiele Brigade en
het Korps Mariniers. Van Foreest antwoordde dat de krijgsmachtdelen streefden naar een zo
groot mogelijke complementariteit.58
Het doel van de conferentie was geweest de politieke leiding meer inzicht te geven in
beleidsopties, maar veel nieuwe inzichten leverde de conferentie niet op. De bevelhebbers
brachten geen nieuwe argumenten of ideeën naar voren. Ze herhaalden wat ze eerder al
hadden gezegd: de bestaande middelen en structuren waren ook geschikt voor de nieuwe
hoofdtaak en meer bezuinigen waren ongewenst. De enige uitzondering leek ‘Model 3’ te
zijn, dat Wilmink presenteerde als alternatief voor de modellen van de Defensiestaf. Toch
was ook dit plan oude wijn in nieuwe zakken.
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7.9 De tweede beleidsconferentie in Wassenaar
Op 10 juni 1992 vond in ‘Kasteel Oud Wassenaar’ de tweede beleidsconferentie plaats.
Deze was volledig gewijd aan de toekomst van de dienstplicht. Om die reden was van de
krijgsmachtdelen alleen de landmacht uitgenodigd. Ter voorbereiding op de conferentie
had Van der Vlis de landmacht verzocht de mogelijkheid van een beroepskrijgsmacht te
onderzoeken met een jaarlijkse wervingsbehoefte van 5.000 militairen in plaats van de
10.000 militairen waar ‘Model 2’ en ‘Model 3’ van uitgingen.59 De aangepaste modellen
werden aangeduid als ‘Model 2A’ en ‘Model 3A’. In het onderstaande schema een overzicht
van de vier modellen.
2
Afschaffing
Dienstplicht

2A
Verbeterd
Model 2

3
Handhaving
Dienstplicht

3A
Verbeterd
Model 3

Oorlogsorganisatie
(per jaar)

+ 600

(?)

- 2.500

+ 1.700

Gedwongen ontslagen

6.500

9.500

5.000

3.500

Werving (per jaar)

10.000

5.000

5.000

3.500

Financieel (Mg)
Personeelskosten
Sociaal Beleidskader

400
1.600

500
2.300

100
1.200

100
850

Model

Tabel 3 De vier discussiemodellen voor de toekomstige organisatie van de landmacht

Van der Vlis opende de conferentie met het vaststellen van het ‘specifiek probleem’
van de landmacht. De organisatie was nog onvoldoende ingericht voor de deelname
aan crisisbeheersingsoperaties en door de afhankelijkheid van dienstplichtigen beperkt
inzetbaar voor operaties buiten het NAVO-verdragsgebied. Vervolgens gaf hij het woord aan
58 Ibid.
59 Interview A.K. van der Vlis, 13 januari 1998; W.N.A. van Brouwershaven, Turbulentie en strategisch vermogen: Strategievorming
bij het ministerie van Defensie, 216-217

Om deze stelling kracht bij te zetten stond deze zin met hoofdletters op de overheadsheet.
Dienstplichtigen bleven volgens Wilmink noodzakelijk om de capaciteit voor een groot
conflict te borgen en zeker te stellen dat Nederland kon blijven voldoen aan zijn toezeggingen
aan de NAVO.61
Na de presentatie van Wilmink lichtten plaatsvervangend bevelhebber Couzy en souschef
plannen Folmer de modellen verder toe. Ze benadrukten dat de modellen globaal waren
uitgerekend en de getallen indicatief waren. ‘Model 2A’ kwam in alle opzichten volgens
Couzy en Folmer slechter uit de bus. De landmacht kon geen bijdrage meer leveren aan de
Main Defense Forces van de NAVO, omdat het geen legerkorps op de been kon brengen. Wel
was het mogelijk een bijdrage te leveren aan crisisbeheersingsoperaties, maar door de
gereduceerde omvang was het voortzettingsvermogen beperkt. Daar kwam bij dat het
afschaffen van de dienstplicht zeker de eerste jaren ingrijpend consequenties had. In feite
veranderde de landmacht in een ‘lege organisatie’, die opnieuw moest worden gevuld
met beroepspersoneel. De landmacht zou in deze overgangsperiode beperkt inzetbaar
60 AdW, Beleidsconferentie 10 juni 1992, Defensiestaf, S92/309/1844; Beleidsconferentie 10 juni 1992, Briefing Landmacht,
Legerraad, inv. Nr. 920
61 Ibid.
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‘HET IS TE SIMPEL OM AAN DEZE CONSTATERING DE CONCLUSIE TE VERBINDEN DAT DE DIENSTPLICHT KAN WORDEN AFGESCHAFT’.

Breuklijn 1989

de bevelhebber van de landmacht. Wilmink begon met het toelichten van de uitgangspunten
die de landmacht had aangehouden bij het opstellen van de aangepaste modellen. Het
belangrijkste uitgangspunt voor de landmacht bleef dat ondanks alle veranderingen de
veiligheidssituatie op de lange termijn niet te overzien was. Er moest daarom voldoende
ruimte blijven in te kunnen spelen op onvoorziene ontwikkelingen, zoals de terugkeer van
de dreiging van een grootschalig conflict. Om die reden was het van belang deskundigheid
en middelen daarvoor te behouden. Wilmink waarschuwde nogmaals dat afstoten
gemakkelijker was dan opbouwen. Tegelijkertijd erkende hij de noodzaak de landmacht
geschikt te maken voor de deelname aan crisisbeheersingsoperaties.
Volgens Wilmink voldeed ‘Model 3A’ aan deze twee uitgangspunten. Een voordeel
van een mix van beroepsmilitairen en dienstplichtigen was volgens Wilmink dat dit een
zorgvuldige stapsgewijze herstructurering van de landmacht mogelijk maakte. Hij pleitte
voor een reorganisatie via ‘tussengelegen aanvalsdoelen’, waarbij de politieke leiding na
elke stap op basis van de dan ontstane situatie een besluit zou nemen over de volgende
stap.60 Het eerste ‘tussengelegen doel’ was de landmacht geschikt maken voor de deelname
aan crisisbeheersingsoperaties, maar met behoud van de capaciteit voor een grootschalig
conflict in Europa. In deze fase bestond de landmacht uit twee divisies en eenheden bestemd
voor crisisbeheersingsoperaties met beroepsmilitairen, zoals de luchtmobiele brigade.
Wilmink benadrukte in zijn presentatie:

zijn. Daarnaast zat een grote groep beroepsmilitairen in één klap zonder werk, aangezien
zij waren gespecialiseerd in het opleiden van dienstplichtigen. De kosten voor het sociale
beleidskader namen hierdoor navenant toe, naar schatting tot zo’n 2,3 miljard gulden. Op
basis van het voorgaande concludeerden Couzy en Folmer dat ‘Model 2A’ alleen een optie
was:
•
•
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•
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‘Indien NL afziet van de NAVO-verplichtingen (binationaal LK [met Duitsland]);
Indien NL afziet van het belang als de grootste van de kleine landen te worden gezien,
en indien de politiek slechts belang hecht aan de veiligheidsscenario’s op korte termijn;
Slechts bijdragen t.b.v. CB [Crisisbeheersing] leveren’.62

De discussie na afloop van de presentaties spitste zich toe op de belangrijkste grondslag
van ‘Model 3A’, de waarschijnlijkheid van een grootschalig conflict. Ter Beek erkende dat een
grootschalig conflict op de lange termijn niet uit te sluiten was. De mate waarin Defensie
daar rekening mee wenste te houden bepaalde de omvang van de krijgsmacht. Ook Barth
vond de argumenten van de landmacht op zichzelf ‘plausibel’ en legitiem. Hij betwijfelde
echter of de capaciteiten voor een grootschalig conflict nog wel noodzakelijk waren. Voor
Patijn was nog steeds niet duidelijk in hoeverre dienstplichtigen inzetbaar waren voor
crisisbeheersingsoperaties. Wilmink antwoordde dat de mogelijkheden in praktijk beperkt
waren, omdat hun inzet alleen op vrijwillige basis mogelijk was en de landmacht groot
belang hechtte aan de cohesie binnen een eenheid.63
De conferentie liet weinig twijfel over de voorkeur van landmacht voor het behoud van de
dienstplicht. De aangepaste modellen leiden niet tot een oplossing van het probleem dat een
landmacht geschikt voor een grootschalig conflict moest beschikken over voldoende – maar
zonder concrete dreiging moeilijk te bepalen – massa en dus dienstplichtigen, terwijl voor
een expeditionaire landmacht dienstplichtigen niet geschikt waren. De enige, maar dure en
politiek onaantrekkelijke oplossing was een landmacht met twee gezichten: een deel met
dienstplichtigen dat zich richtte op het grootschalig conflict en een deel met beroepsmilitairen
voor crisisbeheersingsoperaties en de complexere kader- en gevechtsfuncties.

7.10 Wilmink speelt hoog spel
Om de politiek leiding te overtuigen van het mix-model presenteerde de landmacht dat model
als de enige levensvatbare optie. De top van de landmacht zette daarmee hoog in. Volgens
Wilmink had hij weinig keus. In deze fase van de onderhandelingen was het onverstandig

62 Ibid.
63 Ibid.

een blauwdruk voor een beroepsleger te presenteren.64 Wilmink liet de modellen daarom
grof doorrekenen en presenteren als discussiemodellen, want:
‘Als je vroegtijdig zegt dat doen we, dan geef ik vrij mandaat aan iedereen op het Plein die daar dan nog
een graantje van wil mee pikken om daarmee aan het werk te gaan. Dan was het een rotzooi geworden’.65

De discussies tijdens de beleidsconferentie in Wassenaar en een maand later in de
Defensieraad maken duidelijk dat Wilmink, door de defensietop met slechts één mogelijk
model voor het blok te zetten zijn eigen geloofwaardigheid aantastte. Daarmee dreigde
64 Interview R. Reitsma 14 februari 2011; Zie ook W.N.A. van Brouwershaven, Turbulentie en strategisch vermogen:
Strategievorming bij het ministerie van Defensie 218 en J.E. Noll, Leadership and institutional reform in consensual democracies: Dutch
and Swedish defence organizations after the Cold War, 89
65 Interview M.J. Wilmink, 9 februari 2015
66 Ibid., zie ook Interview G.J. Folmer, 21 maart 2011; Interview R. Reitsma 14 februari 2011; Interview H.A. Couzy, 22 februari
2011; Interview J.W. Brinkman, 15 maart 2011; J.E. Noll, Leadership and institutional reform in consensual democracies: Dutch
and Swedish defence organizations after the Cold War, 89 en W.N.A. van Brouwershaven, Turbulentie en strategisch vermogen:
Strategievorming bij het ministerie van Defensie, 218
67 SIB-MvD, Verslag van vergadering Defensieraad gehouden op 6 juli 1992, Defensieraad, inv. Nr. DR 07/92
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De laatste opmerking maakt duidelijk dat Wilmink weinig vertrouwen had in een zorgvuldige
politieke besluitvorming. Hij verklaarde later dat hij zich grote zorgen maakte dat de
‘politieke haast’ een zorgvuldige reorganisatie van de landmacht onmogelijk zou maken.66
De ironie van de tactiek van Wilmink was dat hij juist het tegenovergestelde bereikte.
Begin juli besprak de Defensieraad ‘Model 3A’. Van Voorst tot Voorst waarschuwde dat het
benadrukken van een ‘groot conflict’ in de gewijzigde internationale veiligheidssituatie de
geloofwaardigheid van het plan niet ten goede kwam. Het was daarom beter de opbouw van
de krijgsmacht te baseren op de primaire taakstelling en volgens de staatssecretaris was
dat crisisbeheersing en vredesoperaties. Daar was volgens hem het vertrouwde legerkorps
niet voor nodig maar eenheden op bataljonsniveau. Van der Vlis was het niet met de
staatssecretaris eens. Het legerkorps was volgens de CDS ‘een verzekeringspremie’ voor de
toekomst. Een niet bij naam genoemde vertegenwoordiger van de DAB, waarschijnlijk Barth
of De Winter, merkte op dat een grootschalig conflict in de toekomst in ieder geval minder
omvangrijk zou zijn tijdens de Koude Oorlog. Ook verwachtte hij dat een dergelijk conflict
niet in West-Europa zou plaatsvinden, maar in de periferie en dat de waarschuwingstijd
aanzienlijk langer zou zijn. Dit rechtvaardigde volgens de DAB-vertegenwoordiger de vraag
in hoeverre het op de been houden van een grote oorlogsorganisatie in vredestijd nog
noodzakelijk was. De minister vond de vraag of een verzekeringspremie nodig was niet ter
zake, het ging om de hoogte van de premie. Ter Beek wees Wilmink er nogmaals op dat meer
opties mogelijk waren dan alleen ‘Model 2A’ en ‘Model 3A’. Hij benadrukte:

hij zichzelf buiten de besluitvorming te plaatsen. Ter Beek was inmiddels ervaren genoeg
om de betrekkelijke waarde van de gebruikte argumenten te doorzien. Hij zei hier later het
volgende over:
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‘(…) in Noordwijk in Huis ter Duin, waar dus de KL ook wat modellen had: een vrijwilligersmodel en een
dienstplichtmodel. Later nog weer de modellen 2 en 3, later nog weer bijgesteld in modellen 2A en 3A. En ja
daar had ik, en dat was de ervaring van het educatieve proces van de Defensienota, daar had ik bliksemsnel
in de gaten dat tot geen andere conclusie moest leiden van dat we daar niet naar toe moesten, want anders
zou het weinig worden’.68
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De minister, maar ook de DAB en Patijn, stelden de onderbouwing van het ‘mix-model’,
vrijwel meteen ter discussie. Ter Beek gaf de landmacht de hint nog eens goed te kijken naar
andere alternatieven.
Het was de vraag in hoeverre ‘Model 3A’ wel een realistisch alternatief was. Terwijl de top
van de landmacht zich richtte op de nooit uit te sluiten kans op een grootschalig conflict was
de politieke leiding vooral geïnteresseerd in de bijdrage die de landmacht kon leveren aan
de nieuwe hoofdtaak. Met ‘Model 3A’ kon de landmacht weliswaar meer eenheden inzetten
voor crisisbeheersing en vredesoperaties, maar nog steeds was een aanzienlijk deel van de
organisatie voor die taak niet beschikbaar. Verder hield het model weinig rekening met de
maatschappelijke aspecten van de dienstplicht. In ‘Model 3A’ namen beroepsmilitairen
geleidelijk de plek in van dienstplichtigen, maar dat betekende dat de dienstplichtlast op
de schouders van een steeds kleinere groep in de samenleving kwam te rusten. De jaarlijkse
behoefte aan dienstplichtigen halveerde in ‘Model 3A’ bijna ten opzichte van het bestaande
aantal dienstplichtigen.69 De onrechtvaardigheid van het dienstplichtstelsel nam hierdoor
aanzienlijk toe en het was aannemelijk dat dit de toch al afkalvende maatschappelijk steun
van het dienstplichtstelsel verder zou verminderen.
Gezien het bovenstaande is het niet vreemd dat binnen de top van de landmacht een
aantal mensen hun twijfels kreeg over de onderhandelingsstrategie van Wilmink. Couzy
verklaarde later dat ook hij een voorstander was van het voortbestaan van het legerkorps,
maar niet ten koste van alles. Zijn opstelling in deze fase was van belang, aangezien hij
de landmacht vertegenwoordigde in de Commissie Dienstplicht. Couzy weigerde in de
commissie de tactiek van Wilmink te volgen en eenzijdig adviezen of informatie te geven:
‘Als de commissie mij vraagt modellen door te rekenen, dan reken ik ze echt door en ik ga niet dingen mooier
of lelijker maken om maar bij ons besluit uit te komen, ik vind dat dat niet kan’.70

68 Interview A.L. ter Beek, 13 november 1995
69 AdW, Beleidsconferentie 10 juni 1992, Defensiestaf, S92/309/1844, Archief De Wijk; Commissie Dienstplicht, Naar
dienstplicht nieuwe stijl: Advies commissie dienstplicht11
70 Interview H.A. Couzy, 22 februari 2011, Zie ook: J.E. Noll, Leadership and institutional reform in consensual democracies: Dutch
and Swedish defence organizations after the Cold War, 103

Sous-Chef Plannen brigadegeneraal Brinkman ging binnenskamers nog een stap verder en
schreef voorafgaande aan de bijeenkomst in Wassenaar een kritische memo aan Wilmink
over de toekomst van de dienstplicht. Hij pleitte voor een beroepsleger. Volgens hem had de
landmacht:
‘een kwaliteitsprobleem door de uitholling van de dienstplicht en het grote mobilisabele component. Het
was een theoretisch verhaal geworden, dat niet geschikt was voor de nieuwe tijd’.71

72 Ibid.
73 Brinkman bewaart de notitie in zijn persoonlijke archief; Interview J.W. Brinkman, 15 maart 2011; Interview H.A. Couzy,
22 februari 2011; Zie ook W.N.A. van Brouwershaven, Turbulentie en strategisch vermogen: Strategievorming bij het ministerie van
Defensie, 218; J.E. Noll, Leadership and institutional reform in consensual democracies: Dutch and Swedish defence organizations after
the Cold War, 89; H. Steketee, “Generaal Brinkman, dwars uit principe”, NRC Handelsblad, 16 september 1996; Interview M.J.
Wilmink, 9 februari 2015
74 J. de Vries en P. Bordewijk, Rijdende treinen en gepasseerde stations : Over Srebrenica, de kredietcrisis en ander beleidsfiasco’s, 16-17
75 Interview M.J. Wilmink, 9 februari 2015
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Zijn ervaring was dat slechts een derde deel van een parate eenheid bij de landmacht goed
getraind en inzetbaar was. Van dat deel was vaak een groot deel ook nog in opleiding.
Daarnaast stelde hij vast dat het maatschappelijke draagvlak voor de dienstplicht aan het
verdwijnen was. Hij waarschuwde de bevelhebber dat een vrijwilligersleger op lange termijn
onvermijdelijk leek en dat de landmacht daar onvoldoende op voorbereid was. Brinkman
vond dat het moment gebruikt moest worden om de dienstplicht af te schaffen, ‘hoe eerder
hoe beter’.72 Wilmink was absoluut niet gediend van de ideeën van Brinkman. Hij maakte
duidelijk niets te willen horen of zien dat neigde naar deze conclusie. Als de minister of de
Tweede Kamer lucht zouden krijgen van pleidooien binnen de landmacht voor afschaffing,
waren de gevolgen volgens Wilmink niet te overzien. Brinkman kreeg de opdracht de notitie
te vernietigen.73
Door hoog in te zetten en elk alternatief af te wijzen stimuleerde Wilmink het ontstaan
van een ‘tunnelvisie of ‘groepsdenken’. In dat geval sluit een groep, in dit geval de Legerraad,
zich af voor alternatieven en kritische geluiden. Deze is overtuigd van het eigen gelijk,
negeert kritiek, conformeert zich aan het ene standpunt en vervolgt de ingeslagen weg, ook
als deze dreigt te leiden tot een mislukking.74 Brinkman verklaarde later dat hij zich na de
afwijzing van Wilmink conformeerde aan opinie binnen de groep. Hij legde uit dat je wel veel
nieuwe ideeën kan hebben, maar tegelijkertijd ook onderdeel uit maakt van ‘een systeem’.
Wilmink bevestigde later dat hij bewust geen ruimte liet voor alternatieven, om zolang de
discussie liep, de rijen gesloten te houden.75 Daarmee speelde hij hoog spel, in feite alles
of niets en nam hij het risico dat als de dienstplicht toch verdween de landmacht met lege
handen zou staan. Van der Vlis, zelf voorstander van de dienstplicht, waarschuwde Wilmink
in de zomer van 1992 meerdere malen voor dit risico:

‘Wat je ook vindt, als je met de planning bezig bent, moet je die trajecten zorgvuldig aflopen. De waarheid
gebiedt mij om te zeggen dat (…) ik de grootste problemen heb gehad om de KL te verleiden tot een behoorlijk model voor alleen beroeps. (…) het was duidelijk dat de KL daar mentaal absoluut niet mee bezig was’.76

Ook de Stuurgroep kon Wilmink niet overtuigen. Zover Castelijn kon overzien had de
landmacht, ondanks herhaalde verzoeken tot op het allerlaatste moment geen plan voor de
afschaffing van dienstplicht.77
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7.11 De wisseling van de wacht
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Binnen de krijgsmacht is het gebruikelijk dat militairen elke paar jaar van functie veranderen.
Als gevolg hiervan wisselde halverwege 1992 de volledige militaire top van functie. Graaff
was de eerste die vertrok. In zijn geval om met militair pensioen te gaan.78 Op 14 mei nam
Van der Vlis de taken van hem over.79 Van Foreest droeg op 12 juni het bevelhebberschap over
aan Buis en vertrok naar Brussel waar hij assistent van de secretaris-generaal van de NAVO
werd. Op 28 augustus nam Manderfeld de functie van Louwerse over, die ook met pensioen
ging. De laatste bevelhebber die zijn commando overdroeg was Wilmink. Op 10 september
maakt hij plaats voor Couzy. Wilmink vertrok naar Heidelberg waar hij commandant van de
geallieerde landstrijdkrachten in Centraal-Europa werd. De functie hield voor hem ook een
bevordering tot generaal in, de hoogste rang van de landmacht.
Hoewel de minister de laatste stem had in de keuze voor de opvolgers nam Ter Beek
voor zover bekend de adviezen van de krijgsmachtdelen over. Een minister moet volgens
De Winter wel met hele sterke argumenten komen, wil hij afwijken van het advies van het
krijgsmachtdeel. Ook heeft een minister maar een beperkt selectie om uit te kiezen. Ter Beek
besloot wel dat een officier van de landmacht wederom de functie van CDS zou vervullen. Het
was gebruikelijk dat de functie wisselde tussen de krijgsmachtdelen, maar aangezien bij de
landmacht de meest ingrijpende verandering plaats vonden, vond hij het verstandig iemand
van de landmacht te benoemen tot hoogste militair.80
In deze nieuwe samenstelling begon Defensie aan de afronding van de Prioriteitennota
1993. Van der Vlis probeerde na zijn aantreden het initiatief naar zich toe te trekken. Hij
probeerde dit te doen door voor het schrijven van de Prioriteitennota, het IDPP te gebruiken in
plaats van een aparte Stuurgroep.81 Aan de krijgsmachtdelen schreef hij:
76 Interview A.K. van der Vlis, 13 januari 1998
77 Interview L.F.F. Casteleijn, 30 mei 2002
78 Militairen hebben een vervroegde pensioenleeftijd, ‘functioneel leeftijdsontslag’.
79 Zijn debuut was al eerder, zoals vermeld, op de beleidsconferentie in Noordwijk.
80 Interview A.L. ter Beek 5 juni 1996; A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 234-235 en 253-254; Interview
B.A.C. Droste, 14 april 2011; Interview M.J. Wilmink, 9 februari 2015; Interview J.H.M. de Winter, 18 april 2011; H.A. Couzy,
Mijn jaren als bevelhebber, 42-43
81 W.N.A. van Brouwershaven, Turbulentie en strategisch vermogen: Strategievorming bij het ministerie van Defensie, 217

‘De evaluatienota dient geen nieuwe defensienota te worden, maar een logisch aansluitend vervolg te zijn
op de Defensienota 1991. Dit is in het kader van het normale planningsproces’.82

Volgens zijn de souschef plannen Satter zou:
‘de Evaluatienota worden gekenmerkt door potentieel ingrijpende besluitvorming. Het is van cruciaal belang dat CDS hierbij een leidende rol heeft en behoudt. In die zin is het aan te bevelen de in het IDPP aangegeven aanpak wordt gevolgd’.83

7.12 De uitgangspunten voor de Prioriteitennota

82 SIB-MvD, Concept evaluatie DN91, d.d. 8 mei 1992, CDS van der Vlis, d.d. 12 juni 1992, S92/023/2039
83 AdW, Notitie, Inzake overgang IDPP-Evaluatienota, Defensiestaf/plannen, d.d. 16 juli 1992
84 SIB-MvD, Organisatie beleidsproces Prioriteitennota, Secretaris-Generaal, mr. M. Patijn, d.d. 2 september 1992,
S92/023/2776
85 SIB-MvD, Werkwijze prioriteitennota, coördinatoren prioriteitennota luitenant-generaal der mariniers H.G.B. van den
Breemen en drs. D.J. Barth, d.d. 8 september 1992, Legerraad inv. Nr. 933; Interview H.G.B. van den Breemen, 29 maart
2011; Interview D.J. Barth, 1 maart 2011; A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 142
86 Interview J.H.M. de Winter, 18 april 2011; Interview D.J. Barth, 1 maart 2011; Interview L.F.F. Casteleijn, 30 september 2014
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Na de zomer begon de Stuurgroep met het schrijven van de nieuwe nota. De omvang van de
Stuurgroep was deze keer zo klein mogelijk gehouden en bestond uit Ter Beek, Van Voorst
tot Voorst, Van der Vlis en Patijn. Barth en Van den Breemen vervulden deze keer de rol van
coördinatoren en waren verantwoordelijk voor de voortgang van het proces. Castelijn van
de DAB en kolonel D. Starink (KLu) van de Defensiestaf waren aangewezen als redacteuren.85
Opvallend is de afwezigheid van de kritische De Winter. Volgens Barth lag de kwaliteit van
De Winter vooral bij zijn inhoudelijke bijdragen. Aangezien de Prioriteitennota voortbouwde
op de veiligheidsanalyse uit de Defensienota 1991, had de coördinator deze keer vooral een
organisatorisch taak. Bovendien maakte de afwezigheid van De Winter in de Stuurgroep
weinig verschil. Volgens Barth was de DAB klein, waardoor de gehele directie nauw betrokken
bleef bij de totstandkoming van de nota. De Winter beaamde dat laatste, maar niettemin hij
had het vermoeden dat zijn kritische houding ook een rol speelde hem geen formeel positie
meer te geven in het proces.86
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De Stuurgroep gaf de controle over het proces echter niet uit handen.84 Ook nu gaf Ter Beek
er blijk van zijn lesje te hebben geleerd. De minister trok veel meer dan tijdens de Defensienota
1991 de besluitvorming naar zich toe. Zoals in het vorige hoofdstuk besproken, maakte hij
daarbij bij voorkeur gebruik van informele bijeenkomsten in kleine groepen. Het IDPP vond
hij derhalve voor de besluitvorming ongeschikt, omdat de krijgsmachtdelen de plannen
vooral gebruikten om zichzelf zoveel mogelijk zekerheid en geld te verschaffen.
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Op 9 september maakten Barth en Van den Breemen de werkwijze en planning aan de
krijgsmachtdelen bekend. Er kwam geen nieuwe algehele analyse van de internationale
veiligheidssituatie. De Prioriteitennota beperkte zich tot de zaken die vroegen om bijstelling van
het beleid door de sindsdien opgetreden wijzingen in de internationale veiligheidssituatie
en het bepalen van een standpunt over de toekomst van de dienstplicht. In de nota moest in
ieder geval aan de orde komen:
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1.
2.
3.
4.

Een bondige analyse van de veiligheidssituatie sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.
De gevolgen van deze analyse voor structuur van de krijgsmacht.
De consequenties van het besluit over de toekomst van de dienstplicht.
Het verwerken van de bijna één miljard aan structurele bezuinigingen op Defensie sinds
het verschijnen van de Defensienota 1991.87

Om de Prioriteitennota nog in 1992 te kunnen uit te brengen, stelde de Stuurgroep een
ambitieus tijdschema op. Half september kreeg elk krijgsmachtdeel de mogelijkheid zijn
lange termijn plan afzonderlijk te presenteren aan de bewindslieden op het Bilateraal
Beraad Bewindslieden Krijgsmacht (BBBK). Op 1 oktober dienden de krijgsmachtdelen hun
definitieve plannen in te leveren bij de Stuurgroep. Half oktober zouden de bewindslieden
de definitieve koers bepalen, waarna de redacteuren konden beginnen met het schrijven van
de nota. Na het behandelen van de begroting in de Tweede Kamer op 23 november zouden
de bewindslieden de nota op 2 december definitief vaststellen. Als de ministerraad uiterlijk
19 december haar fiat gaf, kon Defensie in de laatste week van december de Prioriteitennota
publiceren.88
In grote lijnen volgde de Stuurgroep dezelfde benadering als tijdens de Defensienota 1991.
De afzonderlijke krijgsmachtdeelplannen vormden de basis voor de politieke besluitvorming.
Voor de krijgsmachtdelen was het BBBK de laatste formele mogelijkheid de besluitvorming
over de Prioriteitennota te beïnvloeden. Ter voorbereiding op het BBBK stelde de DAB op 11
september het Memorandum Prioriteitennota op met daarin de belangrijkste uitgangspunten en
richtlijnen voor de nieuwe nota. De prioriteit kwam definitief te liggen bij crisisbeheersing
en vredesoperaties. Hoewel een groot conflict nooit helemaal viel uit te sluiten, was dat
niet langer leidend voor de samenstelling van de krijgsmacht. De DAB erkende dat deze
keuze mede was ingegeven door het lagere defensiebudget. Concreet betekende dit dat de
prioriteit kwam te liggen bij snel verplaatsbare en parate eenheden, die inzetbaar waren voor
crisisbeheersing en vredesoperaties. In het geval van een grootschalig conflict konden deze
eenheden worden versterkt met mobilisabele eenheden. Op termijn moesten alle eenheden
inzetbaar zijn voor crisisbeheersingsoperaties. Om de doelmatigheid te verhogen was het
87

SIB-MvD, Werkwijze prioriteitennota, coördinatoren Prioriteitennota luitenant-generaal der mariniers H.G.B. van
den Breemen en drs. D.J. Barth, d.d. 8 september 1992, Legerraad inv. Nr. 933; SIB-MvD, Organisatie beleidsproces
Prioriteitennota, Secretaris-Generaal, mr. M. Patijn, d.d. 2 september 1992, S92/023/2776

88 SIB-MvD, Werkwijze prioriteitennota, coördinatoren Prioriteitennota luitenant-generaal der mariniers H.G.B. van den
Breemen en drs. D.J. Barth, d.d. 8 september 1992, Legerraad inv. Nr. 933

van groot belang dat de krijgsmachtdelen meer met elkaar en in internationaal verband
gingen samenwerken. Er was daarom geen noodzaak meer een complete krijgsmacht in
stand te houden, die was bovendien ook niet langer betaalbaar.89
Om de besluitvorming over de Prioriteitennota richting te geven had de DAB vragen
opgesteld voor de krijgsmachtdelen die ‘de kern raken van de toekomstige inrichting van de
krijgsmacht’. De hoofdvragen waren:
1.
2.

7.

7.13 Het slotoffensief van de landmacht
Op 16 september vond het BBBK met de landmacht plaats. Van der Vlis opende de bijeenkomst.
Hij definieerde de situatie van de landmacht als een complexe vierhoek van vier vraagpunten:
1.
2.
3.
4.

De verhouding tussen de primaire en de secundaire taak.
Het vraagstuk van de dienstplicht.
Het wervingsprobleem.
De financiële problematiek.

89 AdW, Memorandum Prioriteitennota, DAB, d.d. 11 september 1992, D92/368
90 Ibid.
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In het memorandum stelde de Stuurgroep, in lijn met de NGIZ-toespraak van de minister,
de fundamenten van de bestaande complete krijgsmacht ter discussie. Waar de Stuurgroep
in de Defensienota 1991 vooral fundamentele vragen stelde over het defensiebeleid, stonden
nu de samenstelling en structuur van de krijgsmacht zelf ter discussie. In dat opzicht was
de Prioriteitennota een veel grotere bedreiging voor de doelstelling die de krijgsmachtdelen
afgelopen tijd hadden nagejaagd.
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3.
4.
5.
6.

Was het mogelijk de prioriteit te leggen bij de deelname aan crisisbeheersingsoperaties
als de dienstplicht zou blijven bestaan?
Was de krijgsmacht met alleen vrijwilligers in staat was voldoende mensen op de been
te brengen in het geval van een grootschalig conflict?
Was het mogelijk dienstplichtigen ook op niet-vrijwillige basis uit te zenden?
Was het in NAVO-verband noodzakelijk de legerkorpsstructuur te handhaven?
Wat zou het loslaten van deze structuur betekenen voor de samenwerking met Duitsland?
Was het noodzakelijk de complete structuur van de marine te handhaven en zo nee wat
kon er verdwijnen?
Was het mogelijk het aantal jachtvliegtuigen te verminderen en een vliegbasis te
sluiten?90
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Vervolgens gaf hij het woord aan de nieuwe bevelhebber van de landmacht. In een presentatie
zette Couzy het lange termijn plan van de landmacht uiteen. Hij erkende de deelname aan
crisisbeheersingsoperaties als de primaire taak van de landmacht en dat de organisatie
zich daarop moest gaan richten. Desalniettemin bleef hij voorstander van het handhaven
van de dienstplicht. Zijn belangrijkste argument was dat de wervingsresultaten te onzeker
waren over te kunnen gaan naar beroepskrijgsmacht. Voor een beroepskrijgsmacht had de
landmacht elk jaar 5.000 nieuwe militairen nodig tegen 4.000 beroepsmilitairen in geval
van het handhaven van de dienstplicht. Couzy betwijfelde zelfs of dat laatste aantal haalbaar
was. In dat opzicht bood het handhaven van de dienstplicht extra zekerheid, omdat de
landmacht tegenvallende wervingsresultaten kon compenseren. Verder betoogde Couzy dat
de landmacht met het mix-model ‘Model 3A’ het aanbod gedwongen ontslagen (3.500) binnen
de perken zou weten te houden, terwijl dat met het beroepsmodel ‘Model 2A’ (9.500) stuk
zou oplopen.91 Tot slot ging Couzy in op het oplossen van de financiële problematiek. Op de
korte termijn onderkende hij drie bezuinigingsmogelijkheden: het beperken van de wedde
van dienstplichtigen, het trager formeren van eenheden voor crisisbeheersingsoperaties en
het uitstellen van investeringen in materieel dat bedoeld was voor het optreden in een groot
conflict. Andere mogelijkheden stonden volgens Couzy niet ter beschikking. Ook stelde hij
net als de andere bevelhebbers de vaste budgetverdeling tussen de krijgsmachtdelen ter
discussie:
‘De KL krijgt ca. 40% van het Defensiebudget toegewezen terwijl de kortingen ongeveer 55% van het totaal bedragen. Gezien de hoge prioriteit voor crisisbeheersing en de noodzaak voor de KL om belangrijke
herstructureringen op korte termijn door te voeren, is een heroverweging van de eerder opgelegde kortingen gewenst’.92

Net als de andere bevelhebbers stelde nu ook Couzy de financiële zekerheid van de vaste
verdeelsleutel ter discussie om daar op korte termijn voordeel uit te halen, ten koste van
de andere krijgsmachtdelen. Opmerkelijk is dat Couzy in zijn memoires melding maakt van
het voornemen van de nieuwe aangetreden militaire top ‘elkaar voortaan recht voor de raap
te zeggen wat we op onze lever hadden en spraken af elkaar niet voortdurend te proberen
beentje te lichten’.93 Uit het bovenstaande blijkt weinig van dat voornemen terecht te zijn
gekomen.
Vervolgens nam Ter Beek het woord. Hij vroeg waar de landmacht de grens trok wat betreft
het uitzenden van dienstplichtigen. Couzy antwoordde dat hij dienstplichtigen inzetbaar
achtte voor humanitaire operaties en eenvoudige vredeshandhaving, zoals in Libanon. Voor
deze operaties konden eenheden namelijk worden samengesteld uit dienstplichtigen die
91 SIB-MvD, Bilateraal Beraad Bewindslieden Krijgsmachtdelen, d.d. 16 september 1992, Legerraad inv. Nr. 935; SIB-MvD,
Kabinet CLAS/BLS, legerraad 85, 14 september 1992, Voorbereiding BBBK’n, notitie CDS, Ministerie van Defensie Legerraad
1945-1994 Inv.nr.
92 Ibid.
93 H.A. Couzy, Mijn jaren als bevelhebber, 76

94 SIB-MvD, Knelpuntennotitie, Legerraad, d.d. 11 september 1992, Legerraad, inv. Nr. 933
95 SIB-MvD, Bilateraal Beraad Bewindslieden Krijgsmachtdelen, d.d. 16 september 1992, Legerraad inv. Nr. 935; SIB-MvD,
Kabinet CLAS/BLS, legerraad 85, 14 september 1992, Voorbereiding BBBK’n, notitie CDS, Ministerie van Defensie Legerraad
1945-1994 Inv.nr.
96 Ibid.
97 Ibid.
98 Ibid.
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‘(…) een geneeskundig, een transport, een logistiek, een genie, een infanterie en een luchtmobielbataljon
uitzenden’.98
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hier vrijwillig toe bereid waren. Samen zouden zij speciaal voor een missie samengestelde
‘tailor made’ eenheden vormen. Nam het risico op het gebruik van geweld toe, dan waren zulke
eenheden minder geschikt wegens hun beperkte geoefendheid. Daar lag voor Couzy dus de
grens. Hij gaf desgevraagd toe dat de vrijwilligheid van dienstplichtigen, ook bij humanitaire
operaties een probleem was, net als de korte diensttijd van dienstplichtigen. Hij bevestigde
bovendien dat dienstplichtigen voor een uitzending bereid moesten zijn na te dienen.94
Ter Beek vroeg terecht door over de uitzendbaarheid van dienstplichtigen. De praktijk wees
immers uit dat deze problematischer was dan Couzy in eerste instantie deed voorkomen.95
Van Voorst tot Voorst constateerde dat de voorkeur van de landmacht duidelijk was en
vroeg naar het waarom daarvan. Couzy antwoordde dat de landmacht zonder dienstplichtigen
geen legerkorps op de been kon brengen. De landmacht kon daardoor geen eerlijke en
rechtvaardige bijdrage – ‘fair share’ – meer leveren aan de collectieve verdediging. Verder was
het voorzettingsvermogen van een beroepskrijgsmacht gering, hetgeen de mogelijkheden
deel te nemen aan crisisbeheersingsoperaties beperkte. De staatssecretaris vroeg of vrees
voor vermindering van de oorlogssterkte een reden was voor het behoud van de dienstplicht
te pleiten. Couzy gaf toe dat de sterke vermindering van de omvang van de landmacht
‘emotioneel wel even slikken’ was, maar ontkende dat dit de reden was.96
Barth had kritiek op de kosten van het handhaven van de dienstplicht. Hij vond het
betoog van Couzy overtuigend, maar tot zijn spijt niet ‘aantrekkelijk en realistisch genoeg’.
‘Model 3A’ stelde crisisbeheersing centraal, maar bleef tegelijkertijd rekening houden met
de kans op een grootschalig conflict. Hierdoor was het model duur, terwijl de toename van
de capaciteiten voor crisisbeheersing en vredesoperaties beperkt was. Ook Kombrink uitte
kritiek op de financiële onderbouwing van het model. Volgens zijn berekeningen kwam de
landmacht nu al 200 miljoen gulden per jaar te kort. Hij vroeg zich af hoe lang ‘Model 3A’ vol
te houden was als het defensiebudget verder zou dalen.97
Patijn was blij dat de landmacht de aandacht had verlegd naar de deelname aan
crisisbeheersingsoperaties, maar vroeg zich af of het plan voldoende opleverde. Kon de
landmacht werkelijk niet meer dan één bataljon leveren voor crisisbeheersingsoperaties?
Volgens Couzy was dat onjuist, de landmacht kon drie jaar lang:
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Patijn vroeg ook of luchtmobiele bataljons uitwisselbaar waren met bataljons van het Korps
Mariniers. Couzy antwoordde bevestigend: ‘Ja, Cambodja kunnen we ook’.
De CDS en de minister sloten de bijeenkomst af. Van der Vlis gaf toe een voorkeur te hebben
voor ‘Model 3A’, maar achtte beide modellen ongeschikt als opties voor de Prioriteitennota. Hij
gaf de landmacht de kans voor 1 oktober met een betere oplossing te komen voor de aan het
begin van het beraad genoemde ‘vierhoek’ van problemen. Ter Beek vond de presentatie van
de landmacht ‘helder en inzichtelijk’, maar desondanks bleef hem onduidelijk waar de echte
prioriteiten van de landmacht lagen, bij crisisbeheersing of een grootschalig conflict. Hij
zou dat de volgende keer graag horen. De minister maakte duidelijk dat hij de verschuiving
van de aandacht van een grootschalig conflict naar crisisbeheersingsoperaties politiek kon
verdedigen.99
In het definitieve lange termijn plan dat Couzy op 1 oktober indiende, deed hij nog één
uiterste poging de Stuurgroep te overtuigen. Het definitieve plan kwam de minister op
de volgende punten tegemoet. De landmacht vergrootte het bestand beroepspersoneel
versneld, waardoor de capaciteiten voor crisisbeheersingseenheden toenamen. De
financiële problemen loste de landmacht op door eenheden eerder mobilisabel te stellen
en investeringen die geen rechtstreeks verband hielden met de crisisbeheersingstaak uit
te stellen, zoals de aanschaf van extra artilleriemunitie. Op één punt bleef het plan echter
ongewijzigd. Couzy hield vast aan het handhaven van de dienstplicht:
‘In dit model wordt niet alleen de crisisbeheersingstaak gestalte gegeven maar blijft ook het vermogen in
stand om voldoende gevechtskracht te genereren voor een onverhoopte verslechtering van de veiligheidssituatie. Voorts zijn in dit model naar verwachting geen gedwongen ontslagen nodig en kan een geforceerde
reorganisatie met alle negatieve gevolgen voor de operationele inzetbaarheid van de Koninklijke Landmacht worden voorkomen’.100

De landmacht wilde dus nog steeds twee typen organisaties in stand houden: een landmacht
geschikt voor een grootschalig conflict en een landmacht inzetbaar was voor crisisbeheersing
en vredesoperaties. De eerste vroeg om massa en dus dienstplichtigen, terwijl de tweede
vroeg om kleine snel en flexibel wereldwijd inzetbare eenheden en dus beroepsmilitairen.
Het aantreden van Couzy betekende een verandering van toon en tactiek. In vergelijking
met zijn voorganger koos hij minder voor verzet en stond hij open voor kritiek. Toch kon
ook Couzy zich niet losmaken van de tweeslachtigheid die het beleid van zijn voorganger
had gekenmerkt en waar de Stuurgroep de landmacht voortdurend aan herinnerde. De
dienstplicht en de legerkorpsstructuur waren een dure oplossing voor een scenario dat niet
99 SIB-MvD, Bilateraal Beraad Bewindslieden Krijgsmachtdelen, d.d. 16 september 1992, Legerraad inv. Nr. 935; SIBMvD, Kabinet CLAS/BLS, legerraad 85, 14 september 1992, Voorbereiding BBBK’n, notitie CDS, Ministerie van Defensie
Legerraad 1945-1994 Inv.nr. 933; NA, Intern Memorandum, Afdeling Conceptuele Plannen, 3 sept 1992, Knelpuntennotitie
ter voorbereiding BBBK 160992, Nationaal Archief, Ministerie van Defensie Legerraad 1945-1994 Inv.nr. 932; SIB-MvD,
Knelpuntennotitie, Legerraad, d.d. 11 september 1992, Legerraad, inv. Nr. 933
100 SIB-MvD, Contouren CLTP 1994-2008, Bevelhebber der Landstrijdkrachten, 1 oktober 1992, LR 088/92, Luchtmachtraad
ter kennisgeving en aanhouding, 92/255-92/328

waarschijnlijk was en die de capaciteit deel te nemen aan crisisbeheersingsoperaties niet
substantieel verbeterde. Kortom ook Couzy was, nu hij bevelhebber was, niet bereid het
voortbestaan van het Legerkorps ter discussie te stellen.

7.14 De marine wacht de ontwikkelingen in de luwte af

Hij benadrukte net als zijn voorganger de instandhouding van de vloot bovendien als een
economisch belang:
‘Een zelfscheppende marinebouw is een van de speerpunten van het Nederlandse economische beleid’.103

Buis ging zelfs nog een stap verder door het voortbestaan van de werven te koppelen aan de
omvang van de vloot.104 Zestien fregatten was volgens de bevelhebber namelijk het minimale
101 SIB-MvD, Actualisatie DLTP 93-07, Comité plannen, 1 september 1992, Admiraliteitsraad stukken 1992 – dossiernr. 1C2
102 SIB-MvD, BBBK 21 september 1992, Bevelhebber der Zeestrijdkrachten vice-admiraal N.W.G. Buis, d.d. 16 september
1992, Admiraliteitsraad stukken 1992 – dossiernr. 1C2; SIB-MvD, BBBK 21 september 1992, d.d. 16 september 1992, brief
Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, Vice-Admiraal Buis aan de CDS, Admiraliteitsraad, inv. Nr. AR -/1C2/92
103 Ibid.
104 Helemaal ongelijk had Buis overigens niet. Econoom S. Faltas beschreef in zijn proefschrift de innige relatie tussen
de marine en de scheepswerven. Volgens hem waren bijna alle grote schepen die in Nederland gebouwd worden
marineschepen. Vanuit die positie slaagde de marine er in een aanzienlijke vloot met moderne schepen te laten bouwen.
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‘De structuur en de capaciteiten van de KM zijn reeds grotendeels toegesneden op de eisen van de nieuwe
veiligheidssituatie (…) en een groot deel van het KM-personeel heeft in de recente periode daadwerkelijk
deelgenomen aan operaties zoals in de huidige en toekomstige veiligheidssituatie is en wordt voorzien’.102
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Zolang de minister geen uitspraak had gedaan over de toekomst van de dienstplicht, konden
de andere twee krijgsmachtdelen nog niet zeker zijn van hun zaak. Als de minister besloot
de dienstplicht te handhaven zouden de marine en luchtmacht een groter deel van de
bezuinigingslast moeten dragen. De souschef plannen Kroon concludeerde begin september
1992 dat extra bezuinigingen ingrijpende gevolgen zouden hebben voor de marine. Een
vermindering van het aantal schepen ging direct ten koste van het voortzettingsvermogen
en de internationale positie van de marine. Snijden in het personeel loste de problemen niet
op, omdat dat de mogelijkheden van de marine om flexibel te kunnen opereren beperkte.
Hij adviseerde de Admiraliteitsraad de besparingen te zoeken in een plattere organisatie en
het samenvoegen van eenheden. Ook zou de marine meer moeten gaan samenwerken met
andere krijgsmachtdelen, mits dat niet ten koste ging van de operationele capaciteiten en
zelfstandigheid van de marine. Hij dacht daarom vooral aan ondersteunende diensten als de
keuring en selectie van nieuw personeel.101
Ter voorbereiding op het BBBK schreef Buis een brief aan de CDS waarin hij uitlegde
waarom de marine in zijn ogen moest worden ontzien bij de bezuinigingsoperatie:
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bestand dat nodig was om een zelfscheppende marinebouw voor grote bovenwaterschepen
in stand te houden en hij waarschuwde dat bij een opheffing van de onderzeedienst de rol
van de Nederlandse industrie op dit terrein zou zijn uitgespeeld.
Ook de optie vier fregatten mobilisabel te stellen, wees hij van de hand. Er waren dan
onvoldoende schepen beschikbaar voor onderhoud en opleidingen. Bovendien zou die optie
kunnen leiden tot gedwongen ontslagen. Het afstoten van maritieme patrouillevliegtuigen
was evenmin een goede keuze wegens de toename van de exploitatiekosten per vliegtuig.
Ironisch was dat deze onvermijdelijke consequentie van kaasschaven, voor Buis nu een
argument was om af te zien van extra bezuinigingen. Consequent was hij overigens niet,
gelet op de vermindering van het aantal mijnenjagers, die de marine wel mogelijk achtte.105
Waar de marine zich echt zorgen over maakte, was dat de minister nog steeds geen besluit
had genomen over de Groep maritieme patrouillevliegtuigen en de onderzeedienst. Het
afstoten van een compleet onderdeel betekende volgens de bevelhebber niets minder dan
een aantasting van ‘het wezen’ van de marine, ‘een optimaal samengestelde en geïntegreerd
opererende vloot’. De gevolgen daarvan waren ingrijpend, want dat betekende:
‘een verlies aan ervaring en expertise dat nooit meer kan worden opgebouwd. Daarnaast is het effect op
de vloot als geheel meer dan alleen het opheffen van een onderdeel. Aan internationale verbanden zal niet
meer volwaardig kunnen worden bijgedragen door het gebrek aan geoefendheid. De status van Nederland
zal in de internationale perceptie negatief worden beïnvloed. Het operationele risico voor de resterende
onderdelen van de vloot neemt zowel voor het uitvoeren van crisisbeheersingsoperaties als in oorlogstijd
in grote mate toe’.106

Een verslag van de BBBK met de marine is in het archief helaas niet teruggevonden.
Wel zijn in het archief van de Admiraliteitsraad de aanvullende opdrachten bewaard die
de CDS naar aanleiding van het beraad aan de marine verstrekte. Hieruit valt op te maken
dat de onzekerheid over de onderzeedienst en de Groep maritieme patrouillevliegtuigen
voortduurde. Ook was het Buis niet gelukt de Stuurgroep te overtuigen van de noodzaak
van een harmonische vloot in de nieuwe internationale veiligheidssituatie. De marine
moest namelijk van de CDS nogmaals uitleggen wat het nut van een taakgroep was
tijdens vredesoperaties en specifiek ‘de samenhang met onderzeeboten en maritieme
patrouillevliegtuigen’.107
Het definitieve lange termijn plan dat de marine 1 oktober bij de Stuurgroep inleverde, week
niet veel af van de voorgaande plannen. Dit gold ook voor de inmiddels bekende argumenten.
S. Faltas, “Warships and the world market : Technological, industrial, and political change in European NATO armaments,
1960-1980”, 213-216
105 SIB-MvD, BBBK 21 september 1992, Bevelhebber der Zeestrijdkrachten vice-admiraal N.W.G. Buis, d.d. 16 september
1992, Admiraliteitsraad stukken 1992 – dossiernr. 1C2; SIB-MvD, BBBK 21 september 1992, d.d. 16 september 1992, brief
Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, Vice-Admiraal Buis aan de CDS, Admiraliteitsraad, inv. Nr. AR -/1C2/92
106 Ibid.
107 SIB-MvD, Aanvullende DPM-1 (KM), Chef Defensiestaf generaal Van Der Vlis, 23 september 1992, AR/245/1C2/92,
Admiraliteitsraad stukken 1992 – dossiernr. 1C2

De marine bleef benadrukken dat de marine geschikt was voor de nieuwe hoofdtaak en dat
crisisbeheersing en vredesoperaties geen nieuwe eisen stelden aan het krijgsmachtdeel.
Alle eenheden van de marine waren inzetbaar voor crisisbeheersingsoperaties en de NAVOtaken. De marine onderbouwde dat met een overzicht van het totaal uitgezonden personeel.
In de periode 1987 tot 1992 waren ruim 3.500 van de 15.000 militairen van de marine ingezet
voor dit soort operaties. De marine erkende dat deze veelal in het lagere deel van het
geweldsspectrum plaatsvonden, maar ook daarvoor was het ‘taakgroep concept’ volgens
Buis van belang. Een maritieme taakgroep maakte het mogelijk:

7.15 De luchtmacht neemt het initiatief
De luchtmacht verzette zich vooral tegen de dreigende vermindering van het aantal
jachtvliegtuigen. Ter Beek verklaarde later:
108 Contouren lange termijn plan Koninklijke marine 1994- 2008, BDZ/89/92, 1 oktober 1992, Admiraliteitsraad stukken 1992
- dossiernr. 1C2
109 SIB-MvD, Actualisatie DLTP 93-07, Comité plannen, 1 september 1992, Admiraliteitsraad stukken 1992 – dossiernr. 1C2
110 Interview A.L. ter Beek, 10 april 1996
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Ook Buis zette het beleid van zijn voorganger dus voort. De marineleiding bleef er ook
na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie van overtuigd dat de internationale veranderingen
geen ingrijpende gevolgen voor de marine had en dat zij klaar waren voor de nieuwe
hoofdtaak. Wel begon de vloot eind 1992 hinder te ondervinden van de bezuinigingen.
Voor het eerst was de marine daarom zelfs bereid buiten haar eigen zuil te kijken voor
het vinden van oplossingen.109 Maar hoe consistent Buis verder ook was met de door zijn
voorganger uitgezette koers, hij onderbouwde daarmee niet de noodzaak van de bestaande
structuur en middelen evenmin als voorganger had gedaan. Het argument dat de maritieme
patrouillevliegtuigen en de onderzeeboten het ‘taakgroep-concept’ compleet maakte, was
voor de politieke leiding minder relevant en ging de werkelijke vraag naar het nut van deze
twee diensten voor de nieuwe hoofdtaak uit de weg.
Ter Beek verklaarde later dat de landmachttop vraagtekens had bij het handhaven van
de onderzeedienst. Ook Graaff vond volgens Ter Beek dat de marine het opheffen van de
onderzeedienst serieus onder ogen moest zien. In dit vraagstuk diende de minister ook
rekening te houden met de wens van zijn eigen partij om de boten te verkopen. Van Traa
(PvdA) suggereerde de onderzeeboten aan Taiwan te verkopen, dat eerder al twee Nederlandse
onderzeeboten had aangeschaft. Hij was daarvoor zelfs bereid over zijn principiële bezwaren
tegen het leveren van wapens aan Taiwan heen te stappen.110

Breuklijn 1989

‘meervoudig risicoscenario te kunnen uitvoeren (…) Daarom kan gesteld worden dat het concept ook, en
misschien wel juist [onderstreping in origineel], is toegesneden is op crisisbeheersingsoperaties’.108

Breuklijn 1989

‘Het feit dus dat we met squadrons F-16 gingen schuiven, in die zin dat we die gingen verminderen, en daar een relatieve nieuwe prioritering plaats vond in de zin van relatief meer nadruk leggen op transportcapaciteit, minder
op de jachtvliegtuigen, dat vond men toch wel…daar heeft men zwaar, niet alleen tegenaan gehikt, maar tot het
laatst toe zich nogal tegen verzet’.111
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Op 11 augustus 1992 kwam de Luchtmachtraad tot de conclusie dat verzet tegen het
verminderen van de aantallen weinig zinvol meer was. Volgens de aanstaand bevelhebber
van de luchtmacht Manderfeld was door het wegvallen van een groot aantal zekerheden het
aantal jachtvliegtuigen niet langer ‘hard’ te maken. Het waren vooral politieke en financiële
overwegingen die de mogelijkheden van de luchtmacht bepaalden. Volgens Manderfeld zat
er weinig anders op dan een vermindering van het aantal jachtvliegtuigen te accepteren en te
proberen het initiatief te behouden door een realistisch plan te presenteren. Het afgelopen
jaar was volgens hem namelijk gebleken dat dit ‘het meeste politieke succes’ had. Hij erkende
wel dat dit niet zonder risico was, er bestond een kans dat de politieke leiding een realistisch
plan met een daarin gestelde ondergrens van het aantal jachtvliegtuigen opvatte als ‘het
startpunt van verdergaande bezuinigingen’.
Op 17 september vond het BBBK met de luchtmacht plaats. De nieuwe bevelhebber,
Manderfeld kondigde aan dat de luchtmacht een bijdrage wilde leveren aan het oplossen
van de problemen van Defensie door twee F-16 squadrons (36 vliegtuigen) af te stoten.
Tevens beoogde de Manderfeld hiermee de vier grondslagen van de ‘planstrategie’ van de
luchtmacht te veilig te stellen, namelijk:
1.
2.
3.
4.

Voldoende financiële ruimte in de begroting behouden voor investeringen. Het aandeel
waar de luchtmacht naar streefde was tussen de vijfentwintig en dertig procent.
Het op peil houden van de kwantiteit, maar vooral de kwaliteit van de wapensystemen.
Jachtvliegtuigen hebben een hogere prioriteit dan de geleidewapens.
De speerpuntprojecten luchttransport en de MLU van de F-16 zeker stellen.112

Hij stelde voor één squadron te verkopen en het andere mobilisabel te stellen. Een verdere
vermindering van het aantal jachtvliegtuigen zou volgens Manderfeld geen juiste keuze zijn.
Hij betoogde:
‘Het gaat immers om de evaluatie van de DN en niet uitsluitend om reducties, maar ook om keuzes en stellen van prioriteiten ten aanzien van de toekomstige defensietaken’.113
111 Interview A.L. ter Beek, 13 november 1995
112 SIB-MvD, Raamwerk Contouren C-LTP 1994-2008, 11 augustus 1992, Luchtmachtraad inv. Nr. 92/199, nr. 1251; SIB-MvD,
Aanvullende verslaggeving Luchtmachtraad vergadering 26/92, 11 augustus 1992, bespreking Raamwerk contouren C-LTP
1994-2008, Luchtmachtraad inv. Nr. 1251; SIB-MvD, Bestuurlijke vernieuwing in de KLU, DEBKLU, afdeling Organisatie en
Informatiebeleid, 5 september 1991, Correspondentie 1992
113 SIB-MvD, Verslag van het Bilateraal Beraad Bewindslieden, Krijgsmachtdeelraad op donderdag 17 september 1992,
Luchtmachtraad inv. Nr. 92/234A, doos 7042; SIB-MvD, Voorbereiding BBBK, d.d. 11 september 1992, Luchtmachtraad,
inv. Nr. 92/226, nr. 1254

Op 9 september 1991 had Ter Beek de Commissie Dienstplicht ingesteld. Als voorzitter van
de commissie benoemde hij de Commissaris der Koningin in Drenthe W. Meijer, een vriend
en partijgenoot van de minister. De overige leden van de commissie waren de voormalige
CDS generaal der Infanterie G.L.J. Huyser, de burgemeester van Wageningen en prominent
D66-lid M.J.E.M. Jager, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei G.W. van MontfransHartman, de directeur van het instituut Clingendael en de voormalige fractievoorzitter
van de VVD in de Tweede Kamer J.J.C. Voorhoeve en hoogleraar sociologie P.B. Lehning.
Als secretaris trad op L.V. Mazel een ambtenaar van het Ministerie van Defensie. De toen
plaatsvervangend bevelhebber Couzy had namens de landmacht zitting in de commissie.
114 Contouren KLU C-LTP 1994-2008, Luchtmachtraad, d.d. 28 september 1992, Luchtmachtraad, inv. Nr. 92/240, nr. 1256;
Varianten optie 2, C-LTP Klu 1994-2008, 28 oktober 1992, Luchtmachtraad 92/279, Luchtmachtraad ter kennisgeving en
aanhouding, 92/255-92/32
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7.16 Het advies van de Commissie Dienstplicht

Breuklijn 1989

Hoe de verdere discussie tijdens het BBBK verliep, vermeldt het verslag niet. Uit latere
stukken valt op te maken dat de discussie binnen de luchtmacht zich vooral toespitste op
de vraag of de luchtmacht de ingeleverde F-16’s moesten verkopen of mobilisabel stellen.
Verkoop leverde geld op voor Defensie. De laatste optie was voor de luchtmacht het meest
interessant, omdat de vliegtuigen dan behouden bleven.114
Wederom valt in vergelijking met de marine en landmacht de proactieve houding en
realiteitszin van de luchtmachtop op. Manderfeld probeerde nadrukkelijk het initiatief
weer naar zich toe te trekken om te voorkomen dat de Stuurgroep eigen keuzes zou maken.
De Stuurgroep had bijvoorbeeld ook kunnen besluiten de MLU-F-16 te schrappen. Het
dilemma voor Manderfeld was of hij met dit initiatief de Stuurgroep niet uitnodigde meer
te bezuinigen. Vooralsnog was dit niet het geval, maar ook dit hing af van het besluit over de
toekomst van de dienstplicht.
De wisseling van de wacht aan de top van de krijgsmachtdelen maakte, zo valt te
constateren weinig verschil in de onderhandelingen. Buis was er net als Van Foreest van
overtuigd dat de veranderde veiligheidssituatie voor de marine weinig gevolgen had. Couzy
hield vast aan ‘Model 3A’. Hoewel hij in de plannen het accent meer verlegde naar de nieuwe
hoofdtaak, stond ook voor hem het voortbestaan van het Legerkorps niet ter discussie.
Manderfeld was de enige die in deze fase zelf bezuinigingen aandroeg. Zijn doel was vooral
de MLU-F-16 veilig te stellen. Het aanbod was dus evenmin een breuk met het beleid van zijn
voorganger.
Het BBBK was de laatste mogelijkheid te minister te overtuigen. Wederom kwamen de
krijgsmachtdelen met weinig nieuwe argumenten en dat liet het initiatief aan de minister.
Als hij de krijgsmachtdelen werkelijk wilde veranderen – zoals hij had aangekondigd in de
NGIZ toespraak en later in het Memorandum Prioriteitennota – was het moment nu aangebroken.

Breuklijn 1989
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De commissie deed ruim een jaar over haar onderzoek. Om inzicht te krijgen in de
bestaande situatie en de heersende opvattingen over de dienstplicht sprak de commissie
met verschillende experts en vertegenwoordigers van diverse belangengroepen. De meesten
waren voor afschaffing. De Maatschappelijke Raad voor de Krijgsmacht (MRK) onderkende
nog slechts één bestaansgrond voor de dienstplicht, namelijk de waarborg dat de krijgsmacht
onder alle omstandigheden beschikte over voldoende personeel. Als dat op een andere
manier mogelijk zou zijn, kon de dienstplicht volgens de MRK worden afgeschaft. De militaire
vakbonden waren verdeeld. De AFMP en de twee bonden voor dienstplichtigen, de Algemene
Vereniging Nederlandse Militairen (AVNM) en de Vereniging Van Dienstplichtige Militairen
(VVDM) waren voor afschaffing. De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Reserve
Officieren (KNVRO) was voor handhaving van de dienstplicht om de principiële reden dat
door de dienstplicht een groot deel van de Nederlandse bevolking in aanraking bleef komen
met de krijgsmacht. De commissie sprak tijdens werkbezoeken met ruim driehonderd
dienstplichtigen. In grote meerderheid waren zij voor afschaffing. De belangrijkste redenen
waren de verveling, het lage salaris en de onderbreking van hun civiele carrière.115 Tot slot
raadpleegde de commissie de krijgsmachtdelen. Zoals eerder gemeld hadden de marine en
luchtmacht in tegenstelling tot de landmacht geen onoverkomelijke bezwaren tegen het
afschaffen van de dienstplicht.116
In december 1991 hield de commissie samen met de Stichting Maatschappij en
Krijgsmacht (SMK) een opinieonderzoek naar de vraag hoe de Nederlandse bevolking dacht
over de dienstplicht. Het maakte duidelijk dat de steun voor een beroepskrijgsmacht gestaag
was gegroeid. In 1989 was 36 procent van de Nederlanders voorstander daarvan tegen 48
procent voor een dienstplichtkrijgsmacht. In 1990 waren de percentages respectievelijk 43
en 44 procent. De kentering zette zich in 1991 door. In dat jaar was een meerderheid van 55
procent van de Nederlandse bevolking voorstander van een vrijwilligerskrijgsmacht, tegen
nog slechts 32 procent van de Nederlanders voor het handhaven van de dienstplicht.117
Op 18 juni 1992 sprak de minister met de commissie in hotel De Zon in Ommen. Hij deed
dit op verzoek van Meijer naar aanleiding van het rumoer dat was ontstaan door zijn NGIZtoespraak. Ter Beek stelde dat de krijgsmacht twee ‘clusters van taken’ had: ten eerste de
deelname aan crisisbeheersingsoperaties en ten tweede de bescherming van de integriteit
van het Nederlandse en bondgenootschappelijke grondgebied. De dienstplicht was dus nog
steeds van belang. Volgens de minister lagen alle opties nog op tafel. Op verzoek van Meijer
bevestigde hij dit standpunt later ook publiekelijk.118 Zoals eerder gemeld wist Ter Beek
hiermee de commissie te overtuigen door te gaan met het onderzoek.
115 Commissie Dienstplicht, Naar dienstplicht nieuwe stijl: Advies commissie dienstplicht, 28-41
116 NA, Verslag van de 6e vergadering van de Commissie Dienstplicht d.d. 26 maart 1992, inv. Nr. CDPL/92/68, Archief
Commissie Dienstplicht (Commissie Meijer), Doos nr. 9; ibid., 35-36
117 Ibid., 8-9
118 Op 18 juni in een toespraak in hotel De Zon in Ommen. De commissie ging door met het onderzoek, maar voegde wel
de verklaring van Ter Beek toe aan het rapport. Inleiding van de minister van defensie, A.L. ter Beek voor de Commissie
Dienstplicht op 18 juni 1992, Advies, Commissie Dienstplicht, bijlage 8. L. Ornstein en M. van Weezel, “Het warme bad en
de koude douche van Relus ter Beek”, Vrij Nederland, 12 december 1992; AKTB, Brief voorzitter commissie-Dienstplicht W.

Hoewel hij de daadwerkelijke beslissing over de toekomst van de dienstplicht pas in
september nam, vertelde hij de commissie niet dat hij in deze periode wel degelijk was
gaan het twijfelen over het handhaven van de dienstplicht.119 De belangrijkste reden was de
moeite die de landmacht had eenheden bij elkaar te krijgen voor crisisbeheersingsoperaties.
Hij beschreef de ontwikkeling die hij doormaakte later als volgt:

Meijer, aan Minister van Defensie A.L. ter Beek, d.d. 6 oktober 1992; A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4,
141-142
119 Interview A.L. ter Beek, 13 november 1995; zie ook de reconstructie in J.E. Noll, Leadership and institutional reform in
consensual democracies: Dutch and Swedish defence organizations after the Cold War, 82-84
120 De minister dateert het gesprek met Wilmink in zijn memoires op 2 april 1992, twee dagen na zijn NGIZ-toespraak. In het
gesprek gaf Wilmink toe dat hij onvoldoende vrijwilligers kon vinden voor een geneeskundige compagnie ten behoeve
van de missie in Cambodja. A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 141; J.E. Noll, Leadership and institutional
reform in consensual democracies: Dutch and Swedish defence organizations after the Cold War, 83; Interview A.L. ter Beek, 13
november 1995
121 M. van Lith, Wim Meijer : Tegen de stroom in, (Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2016), 300
122 Interview A.L. ter Beek, 13 november 1995; Commissie Dienstplicht, Naar dienstplicht nieuwe stijl: Advies commissie
dienstplicht, bijlage 8, 4-5
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Ook hielp hij de commissie niet door geen concrete of politieke aanwijzingen te geven. Het
resultaat was dat de commissie onderwerpen onderzocht die de minister minder relevant
achtte. Zo organiseerde zij op 27 februari een conferentie op het Instituut Clingendael om
een eigen analyse te maken van de toestand van de internationale veiligheidssituatie. Meijer
rechtvaardigde die door het ontbreken van een duidelijke veiligheidsanalyse ten gevolge van
de verdeeldheid tussen Defensie en Buitenlandse Zaken.121
Een ander probleem voor de commissie was dat Defensie geen idee had wat de omvang
van de krijgsmacht ging worden. Ze legde deze vraag in Ommen aan Ter Beek voor,
maar kreeg geen duidelijk antwoord. In plaats daarvan presenteerde Ter Beek de twee
organisatiemodellen die de landmacht had ontwikkeld.122 Ter Beek vroeg de commissie
de consequenties en haalbaarheid aan te geven voor het werven van tussen de 4.000 en
de 10.000 beroepsmilitairen. Ook vroeg hij de commissie onderzoek te doen naar de
haalbaarheid en consequenties van het oproepen van minder dienstplichtigen. Hij wilde ook
weten wat dit betekende dat voor de verdeling van de dienstplichtlast over de bevolking en
welke maatregelen Defensie moest nemen om deze ‘onrechtvaardigheid’ te compenseren.
Ter Beek vroeg dit te doen voor een jaarlijkse behoefte aan 15.000, 20.000, respectievelijk
25.000 dienstplichtigen.

Breuklijn 1989

‘Bij mij was langzamerhand tijdens de commissie Meijer, (…), en met name vanaf het voorjaar 1992. Toen
– nogmaals Wilmink mij bedremmeld moest melden van: “ik krijg geen eenheid voor Cambodja bij elkaar”
– is bij mij meer en meer de twijfel gaan komen. En ik was toe aan, nou ja: als de commissie voorstelt om
de dienstplicht af te schaffen, dan heb ik geen argumenten meer om dat niet te doen. Dus in zo’n stemming
was ik gegroeid. Maar (…) stel je toch eens voor dat ze met zo’n geharnast betoog komen waar ik mezelf
helemaal ik kan vinden, waar ik helemaal in geloof, en dat slaat ook aan, en we krijgen daar ook nog wat
draagvlak voor. (...) Nou misschien dat ik dan toch wel’.120

Ter Beek gaf later toe dat hij echt wel begreep dat de commissie behoefte had aan exacte
getallen, maar hij wilde zijn opties openhouden en juist het advies van de commissie
afwachten voordat hij de omvang van de landmacht zou bepalen.123 Hij legde uit waarom:

Breuklijn 1989

‘Ik heb toen niet - want ik vond dat ik dat niet kon doen, omdat juist het advies van de commissie daar zo’n
rol speelde over de dienstplicht - gezegd: “En zo gaat die KL er uitzien, met zoveel mensen”, maar ik heb daar
een paar opties/varianten aan de commissie voorgehouden met boven- en ondergrenzen. En gezegd van:
“Ja kijk, in het ene model kun je uitrekenen hoeveel vrijwilligers je er jaarlijks moet werven en in het andere
model kun je dat dus doen”’.124
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De minister bracht hiermee de commissie in een lastig parket, aangezien deze nu voor de
bepaling van de wervingsbehoefte was aangewezen op de gegevens van Defensie en die
waren nogal dubbelzinnig. De strijd tussen de krijgsmachtdelen leidde er volgens Meijer
toe dat flink met de aantallen werd gerommeld.125 Van der Vlis, verklaarde later dat hij zelf
uiteindelijk de knoop doorhakte over de aantallen:
‘Met betrekking tot die beroepscomponent was één van de grote problemen, dat er geen fatsoenlijk cijfermateriaal was om je op te baseren. Dus ik durf met recht te zeggen dat die beslissing is genomen op
boterzacht materiaal. (...) Ik heb de knoop maar doorgehakt en ik geloof dat we gezegd hebben 5.000
BBT’ers per jaar’.126

In zijn memoires verweet Ter Beek de landmacht en Van der Vlis dat ze misbruik maakten
van hun informatiepositie.127 Hoewel dit vermoeden niet ongegrond is, was het Ter Beek
zelf die door geen concrete aantallen te noemen de commissie dwong op zoek te gaan naar
alternatieve bronnen van informatie.128 Bovendien was het dubieus dat hij in Ommen de
modellen van de landmacht presenteerde, waar hij naar eigen zeggen weinig vertrouwen in
had. Volgens Noll liet echter ook de commissie steken vallen. Hij wees erop dat de commissie
vanuit haar positie iedereen kon interviewen en zelf onderzoek kon doen. Ze maakte van
deze mogelijkheid ook gebruik, behalve op het punt van de wervingscijfers:
‘When it came to the crucial information of modelling the future armed forces, they limited their own source
of information and relied on the army’s calculations for all calculations of the need for recruits’.129
123 Interview A.L. ter Beek, 13 november 1995
124 Ibid.
125 M. van Lith, Wim Meijer : Tegen de stroom in, 301
126 Beroepsmilitairen Bepaalde Tijd (BBT) waren militairen met een contract voor een vastgestelde periode. Daarnaast
waren er de klassieke Beroepsmilitairen Onbepaalde Tijd (BOT). Interview A.K. van der Vlis, 13 januari 1998
127 A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 147 en 148; Interview A.L. ter Beek, 13 november 1995
128 J.E. Noll, Leadership and institutional reform in consensual democracies: Dutch and Swedish defence organizations after the Cold War,
89; Interview H.A. Couzy, 22 februari 2011
129 Ibid., 121

131 Interview D.J. Barth, 1 maart 2011
132 M. van Lith, Wim Meijer : Tegen de stroom in, 301
133 Commissie Dienstplicht, Naar dienstplicht nieuwe stijl: Advies commissie dienstplicht, 129-130
134 Ibid., 130-131
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130 Interview J.C. Kombrink, 24 maart 2011

Breuklijn 1989

Naar eigen zeggen waarschuwde Kombrink zijn partijgenoot Meijer dat de commissie
gebruik maakte van verkeerde cijfers. Hij bood zelfs aan de berekeningen te laten controleren
door zijn directie, maar Meijer zag daarvan af. Kombrink vermoedde dat deze handelswijze
voortkwam uit het voornemen van de commissie de dienstplicht te handhaven.130 De cijfers
die zij gebruikte kwamen de commissie beter uit. Ook Barth vermoedde dat Meijer zijn
onderzoeksopdracht zo had geïnterpreteerd dat hij de dienstplicht moest redden.131 Meijer
gaf later toe dat het achteraf gezien beter was geweest als de commissie de cijfers door een
onafhankelijk bureau onderzoek had laten narekenen. Tegelijkertijd stelde hij dat de cijfers
niet doorslaggevend waren geweest voor het oordeel van de commissie.132
Op 28 september 1992 presenteerde de Commissie Meijer haar rapport Naar dienstplicht
nieuwe stijl. De deelname aan crisisbeheersingsoperaties en de verdediging van het Nederlandse
en bondgenootschappelijk grondgebied vormden het ‘tweeledige’ bestaansrecht van de
krijgsmacht. De commissie stelde vast dat het accent verschoof naar crisisbeheersing.
Tegelijkertijd bleef de ontwikkeling van de internationale veiligheidssituatie onzeker.
Een gereduceerd mobilisabele bestand bleef noodzakelijk om een aanmerkelijke
oorlogssterkte mogelijk te maken. Het woog voor de commissie zwaar dat dit bij een
beroepskrijgsmacht niet meer mogelijk was. Het tweede bezwaar tegen het beroepsmodel
was dat arbeidsmarktonderzoek had uitgewezen dat de wervingsmogelijkheden voor een
beroepskrijgsmacht beperkt waren. De commissie beschouwde dit als een onoverkomelijk
knelpunt. De derde belemmering was dat voor het afschaffen van de dienstplicht volgens de
commissie een wijziging van de Grondwet nodig was. Artikel 98.1 van de Grondwet bepaalde
namelijk dat de krijgsmacht was samengesteld uit vrijwillig dienenden en dienstplichtigen.
Een grondwetswijziging kostte veel tijd en dat stond op gespannen voet met een snelle
overgang naar een beroepskrijgsmacht. Tot slot pleitte de commissie voor het handhaven
van de dienstplicht wegens de belangrijke bijdrage die ze leverde aan het maatschappelijk
draagvlak voor de doelstellingen en taken van de krijgsmacht.133 Op basis van bovenstaande
overwegingen adviseerde de Commissie de dienstplicht te handhaven. Maar daarbij kon
het niet blijven. De nieuwe veiligheidstaken en de tekortkomingen in het bestaande
dienstplichtsysteem maakten volgens de commissie een drastische hervorming van het
systeem noodzakelijk.134
Het valt buiten het kader van dit boek om alle tekortkomingen en maatregelen in het
rapport uitvoerig te bespreken. Het volgende overzicht beperkt zich daarom tot de twee
punten die na de presentatie van het rapport, de discussie domineerden en waar de commissie
geen acceptabele oplossing voor bood. Het eerste punt was dat een krijgsmacht gestoeld
op dienstplichtigen beperkt inzetbaar was voor crisisbeheersing en vredesoperaties. De
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Commissie erkende dit probleem en adviseerde een crisisbeheersingseenheid op te richten
van rond de 2.000 dienstplichtigen. Deze eenheid was bestemd voor lichte vredesbewarende
en humanitaire operaties. De dienstplichtigen dienden zich voor hun opkomst in
werkelijke dienst vrijwillig voor deze eenheid aan te melden en moesten 12 in plaats van
9 maanden dienen. Daar stond tegenover dat zij bij uitzending hetzelfde salaris kregen als
beroepsmilitairen.135
Het tweede knelpunt was de steeds onrechtvaardigere verdeling van de dienstplichtlast
als gevolg van de als maar krimpende krijgsmacht. Het percentage van de goedgekeurde
mannelijke bevolking dat daadwerkelijke dienst verrichte, was in de periode 1987-1991
gemiddeld 41,8%. Dit percentage stond door de sinds 1991 drastisch afgenomen vraag naar
dienstplichtigen onder druk.136 Wat het systeem ook onrechtvaardig maakte was dat diegenen
die wel hun dienstplicht moesten vervullen een achterstand opliepen in het vinden van een
baan of met het begin van hun studie.137 Dit probleem was de commissie niet ontgaan, maar
bleef in het rapport zonder oplossing. Deze onrechtvaardigheid was inherent aan het systeem.
Wel had Defensie de plicht te garanderen dat iedere dienstplichtige evenveel kans had op te
moeten komen. Elke schijn van willekeur diende achterwege te blijven. Daarnaast vond de
commissie dat er een reële compensatie moest komen voor het offer dat een dienstplichtige
bracht.138 De diensttijd diende zinvol te verlopen op interessante functies en dienstplichtigen
zouden gratis huisvesting en voeding dienen te genieten. Tevens zouden zij in aanmerking
moeten komen voor een premie na het afronden van hun diensttijd. Verder zouden ze een
aantal andere voordelen moeten krijgen, zoals voorrang bij het inloten voor een studie en
arbeidsbemiddeling.139 Tot slot diende de totale duur van de eerste oefening zo kort mogelijk
te zijn. De commissie stelde daarom voor het bestand van dienstplichtfuncties te splitsen in
functies met een diensttijd van 9, 12 en 15 maanden. De functies met een langer diensttijd,
zoals kaderfuncties, functies bij het Korps Mariniers en bij de crisisbeheersingseenheden,
stonden open op basis van vrijwilligheid. 9 maanden was de minimale diensttijd en volgens
de commissie ook de ondergrens. In deze relatief korte diensttijd konden dienstplichtigen
alleen opgeleid worden voor de eenvoudige functies. Bij complexere functies bleef er na
de opleiding nauwelijks tijd over de functie te vervullen. De commissie erkende dat dit op
gespannen voet stond met de aanbeveling de diensttijd zinvoller in te vullen.140
Meijer waarschuwde tijdens de presentatie van het rapport voor de gevolgen van het
overhaast afschaffen van de dienstplicht. Hij reageerde daarmee impliciet op de politieke
en maatschappelijke stemming die na de zomer was ontstaan ten faveure van een
135 Ibid., 102
136 Overigens keurde Defensie 36,4% van alle ingeschreven dienstplichtigen af. Ibid., 44
137 De dienstplichtlast varieerden sinds 1900 tussen de 30 – 40%. Met de periode 1952-1960 met 55% als enige uitzondering.
H. Amersfoort, Dienstplicht, draagvlak en democratie : Visies op de gewapende burgerdienst in Nederland en Europa sinds de achttiende
eeuw, 7
138 Commissie Dienstplicht, Naar dienstplicht nieuwe stijl: Advies commissie dienstplicht, 103
139 Ibid., 129-132
140 Ibid., 108-109

‘U kunt niet denken we laten de dienstplicht nog een beetje voor geval van nood op de achtergrond zweven’.

‘Naar de feiten van dit onderzoek wil kijken, dat men ze wil wegen alvorens tot een eindoordeel te komen
dat ook dan moet leiden tot een eindconclusie’.144

In zijn biografie stelde Meijer dat de commissie heel goed besefte dat haar conclusie weinig
kans maakte en in feite zelfs overbodig was geworden. Het belang ervan was eerder dat er
nu een goede diepgaande analyse ter beschikking stond op basis waarvan op zijn minst een
goed debat gevoerd kon worden over deze fundamentele kwestie.145

141 F.G. Vergouwe en R.J. van der Horst, “Commissie-Meijer dreigt dienstplicht te rekken”, NRC Handelsblad, 9 juli 1992
142 P. Hellmann, “Een verloren jaar; de nadagen van een leger zonder vijand”, NRC Handelsblad, 15 augustus 1992
143 “De dienstplicht blijft en wordt negen maanden. Geheim advies”, Vrij Nederland, 26 september 1992; zie ook J.E. Noll,
Leadership and institutional reform in consensual democracies: Dutch and Swedish defence organizations after the Cold War, 78
144 NA, Toespraak W. Meijer, voorzitter Commissie Dienstplicht, d.d. 28 september 1992, Den Haag, Archief Commissie
Dienstplicht (Commissie Meijer), Doos nr. 19
145 M. van Lith, Wim Meijer : Tegen de stroom in, 303; J.E. Noll, Leadership and institutional reform in consensual democracies: Dutch and
Swedish defence organizations after the Cold War, 78
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Hij beaamde dat het advies over de toekomst van de dienstplicht geen eenvoudige keuze was
geweest. Verder hoopte hij dat de doelstelling van de krijgsmacht bepalend zou zijn en dat
niet de arbeidsmarkt zou bepalen wat de omvang van de krijgsmacht zou worden. Tot slot
sprak hij de wens uit dat de lezers van het rapport:
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beroepskrijgsmacht. Zo noemden sommige critici de dienstplicht een vorm van dwangarbeid
die nauwelijks nog te verdedigen viel in afwezigheid van een directe militaire dreiging.141
Ook politici begonnen zich nadrukkelijk uit te spreken voor afschaffing van de dienstplicht.
Kamerlid en defensiespecialist van de CDA-fractie Frinking was een voorstander van een
beroepskrijgsmacht en maakte in de zomer van 1992 duidelijk dat de commissie met ‘heel
zwaar geschut’ moest komen om hem en zijn fractie tot andere gedachten te brengen.142 Dat
hij niet alleen stond bleek toen Vrij Nederland een paar dagen voor de officiële presentatie de
belangrijkste conclusies uit het rapport prijs gaf. De reacties op het uitgelekte advies maakten
duidelijk dat het rapport op weinig steun hoefde te rekenen.143 Meijer wees in zijn pleidooi op
de risico’s die gepaard gingen met snelle overgang naar een beroepskrijgsmacht op basis van
de dubbele taakstelling van de krijgsmacht. Zo’n overgang was volgens hem alleen mogelijk
als de aantallen te werven militairen ‘zéér scherp zou gaan verminderen’. Dit had tot gevolg
dat de krijgsmacht niet opgewassen zou zijn voor de dubbele taakstelling. Afschaffing van
de dienstplicht was bovendien een onomkeerbaar besluit, zodat de krijgsmacht op termijn
niet langer in staat zou zijn tot het voeren van een grootschalig conflict. Meijer benadrukte:
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7.17 De reacties op het advies van de Commissie Dienstplicht
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De hoop van commissie op een weloverwogen discussie bleek ijdel. Nog geen half uur
na publicatie wees het CDA-Kamerlid J.S.J. Hillen de conclusie van het rapport af. Ook de
meeste andere politieke partijen stonden op dat standpunt.146 Zelfs de PvdA, traditioneel
een voorstander van de dienstplicht, ging overstag. Volgens de Kamerleden M. Zijlstra en
Vos waren de steeds onrechtvaardigere verdeling van de dienstplichtlast en de beperkte
uitzendmogelijkheden van dienstplichtigen aanleiding de komst van een beroepskrijgsmacht
te steunen.147 Alleen Van Mierlo (D66) en Van Middelkoop (GPV) namen het op voor de
commissie en spraken van een ‘moedig rapport’, omdat de commissie in durfde te gaan tegen
de inmiddels gegroeide maatschappelijke consensus over de kwestie.148 Van het kabinet liet
alleen Van den Broek weten positief te zijn over het rapport.149
Ook de defensietop was overwegend negatief over het advies van Meijer en de zijnen. In
het departementaal beraad, dat twee dagen na het verschijnen van het advies plaats vond,
noemde Patijn de veiligheidsanalyse in het rapport politiek onhoudbaar, nu dienstplichtigen
geen taak kregen in crisisbeheersing. Bovendien ging de keuze voor dienstplicht wegens de
eraan verbonden lasten ten koste van de marine en luchtmacht. Hij vroeg zich af of daar
politiek draagvlak voor was. Buis was het met Patijn eens. Hij betoogde:
‘De gevolgen voor de marine worden in het geheel niet in kaart gebracht. In het bijzonder wordt aan de
positie van het Korps Mariniers geen recht gedaan. (…) De eenzijdige concentratie op de landmacht, hoe
begrijpelijk ook bij het onderhavige vraagstuk, wordt niet verklaard’. 150

Ook Satter, de nieuwe plaatsvervangend bevelhebber van de luchtmacht, was het met
Patijn eens. Van der Vlis kapte de discussie af en vroeg de aanwezigen ‘met klem’ het
defensiebelang in oog te willen houden en niet het krijgsmachtdeelbelang. Daarnaast riep
hij de betrokkenen op ook rekening te houden met een keuze voor afschaffing. De laatste
opmerking was uiteraard gericht aan de landmacht, die immers al haar kaarten had gezet op
het handhaven van het systeem. Couzy was ‘niet ongelukkig met de uitkomst van het rapport’.
De commissie had volgens hem een zakelijke analyse gemaakt van de ‘(on)mogelijkheden’
van de dienstplicht. Kombrink vond de financiële afweging die de commissie had gemaakt
tussen afschaffen en handhaven van de dienstplicht onvoldoende. Hij stelde:

146 SIB-MvD, Reacties van politieke partijen op Advies Commissie Dienstplicht, Luchtmachtraad, 92/251, 2 oktober 1992,
luchtmachtraad ter kennisgeving en aanhouding, 92/140-92/254
147 J.E. Noll, Leadership and institutional reform in consensual democracies: Dutch and Swedish defence organizations after the Cold War,
78
148 P.R. Meinders, “Ter Beek belooft conclusies dienstplicht-rapport zwaar te laten wegen”, Reformistisch Dagblad, 29
september 1992; M. van Lith, Wim Meijer : Tegen de stroom in, 304
149 “Van den Broek voorstander van dienstplicht”, NRC Handelsblad, 30 september 1992
150 SIB-MvD, Departementaal beraad 30 september 1992, ministerie van defensie, Ministerie van Defensie Legerraad 19451994 Inv.nr. 940

‘De kosten voor het compensatiebeleid zijn niet in het rapport verwerkt; alleen al een de weddeverhoging
voor dienstplichtigen doet het voordeel ten opzichte van een beroepsleger teniet’. 151

Het is de vraag hoe belangrijk dit principiële punt in werkelijkheid nu nog was voor
Ter Beek. Rationele overwegingen en het gebrek aan draagvlak voor de dienstplicht
leken zwaarder te wegen. Zo vond hij de ‘dubbele’ landmacht, een beroepsleger voor
crisisbeheersingsoperaties en een dienstplichtleger voor de algemene verdedigingstaak
een dure oplossing, die op termijn bij aanhoudende bezuinigingen onhoudbaar zou
blijken. Ook kostten de financiële compensatieregelingen die de commissie voorstelde
veel geld.156 De commissie had overigens in besloten kring de principiële vraag wel degelijk
aan de orde gesteld, en gemeend dat met het verdwijnen van de dienstplicht ‘de intrinsieke
waarde van de dienstplicht als weerspiegeling van een collectief maatschappelijk draagvlak
voor de krijgsmacht’ verloren ging. Voor Meijer persoonlijk was dit zelfs het belangrijkste

151 Ibid.
152 Ibid.
153 P.R. Meinders, Ter Beek belooft conclusies dienstplicht-rapport zwaar te laten wegen, in: Reformistisch Dagblad, d.d. 29
september 1992
154 Interview A.L. ter Beek, 13 november 1995
155 Ibid.
156 J.E. Noll, Leadership and institutional reform in consensual democracies: Dutch and Swedish defence organizations after the Cold War,
78
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Voor mij was het dienstplichtvraag een principiële. Ik was altijd die gelovige geweest in de dienstplicht en
dat ben ik ook heel lang gebleven. (…) daar waren Wim Meijer en ik het eigenlijk ook voortdurend met elkaar over eens, (…) Zo er zijn niet alleen rechten in dit land, maar ook plichten. (…) Maar dat is dus ook, dat
is bij mij uiteindelijk de reden geweest waarom ik zo teleurgesteld was over het rapport van de Commissie
Meijer, omdat (…) uitgerekend aan die principiële vraag die voor mij zo belangrijk was - en trouwens voor
Wim Meijer dus zelf ook - zo weinig aandacht werd besteed. (…) ze behandelden de juridische vragen, de
financiële vragen, het grondwettelijke aspect en nog een aantal van die dingen. (…) Elementen waar stuk
voor stuk wat op af te dingen viel (…) En uitgerekend de principiële vraag dus niet’.155
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Directeur-generaal personeel Bunnik tot slot was ‘buitengewoon somber’ over het rapport
en meende dat het verstandig was over te gaan tot afschaffing van de dienstplicht.152
De minister hield zich tijdens de presentatie van het advies op de vlakte. Hij verklaarde
publiekelijk dat de conclusies van het rapport voor hem ‘zwaar zullen wegen’ in zijn
uiteindelijke besluit.153 Dit was echter de buitenkant. Later verklaarde hij teleurgesteld te
zijn geweest in het rapport. Hij oordeelde zelfs dat het ‘netto rendement van de commissie
uiteindelijk nul is geweest’.154 Zijn belangrijkste bezwaar was dat het rapport zo weinig
aandacht besteedde aan de bijdrage die de dienstplicht leverde aan de verankering van de
krijgsmacht in de maatschappij. Ter Beek verklaarde later:

argument.157 Tegenover Noll gaf hij toe dat dit niet zo duidelijk naar voren kwam in het
rapport, omdat het niet gelukt was daar binnen de commissie overeenstemming over te
bereiken.158 Op zijn beurt had Ter Beek het grote belang dat hij hechtte aan het beantwoorden
van de principiële vraag niet expliciet bij de commissie gemeld.159 Na het verschijnen van het
rapport ging hij de principiële discussie wijselijk uit de weg. Volgens Meijer bood het rapport
voldoende aanknopingspunten voor een dergelijk debat, dat in zijn ogen ook gevoerd had
moeten worden.160
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7.18 Het doek valt voor de dienstplicht
De besluitvorming over de dienstplicht kwam begin oktober in een stroomversnelling toen
een kritische nota van De Winter over het rapport uitlekte naar het NRC Handelsblad.161 De
commissie was volgens De Winter in geen enkel opzicht in geslaagd aan te tonen dat de

dienstplicht moest worden gehandhaafd en dat een beroepskrijgsmacht onmogelijk
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was. Het rapport was bovendien eenzijdig, omdat de commissie geen enkele aandacht
besteedde aan de voordelen van een beroepskrijgsmacht. In de woorden van De Winter:
(…) De tekst over de omvang en de samenstelling van “de krijgsmacht” gaat volledig uit van model 3A van
de KL (…) De Commissie maakt zich hier kritiekloos tot spreekbuis van de KL, zo sterk dat KM en KLU hier
zelfs niet worden genoemd. Zij heeft geen enkele poging ondernomen model 3A kritisch door te lichten en
de voor- en nadelen ervan tegen elkaar af te wegen’.162

De Commissie had, zo concludeerde De Winter, gefunctioneerd als belangenbehartiger van
de landmacht en het rapport toegeschreven naar de conclusie de dienstplicht te handhaven.
Hij adviseerde de minister er afstand van te nemen
‘Omdat argumenten voor handhaving van de dienstplicht zo zwak zijn en het verzet in de maatschappij en

157 M. van Lith, Wim Meijer : Tegen de stroom in, 302
158 Noll bevestigde dat de conclusie van de commissie weliswaar unaniem was, maar dat sommige leden hun twijfels
hadden over het handhaven van de dienstplicht. De reden dat ze dat niet kenbaar maakten, was dat het rapport voor
ieder lid aspecten bevatte die ze konden steunen. J.E. Noll, Leadership and institutional reform in consensual democracies:
Dutch and Swedish defence organizations after the Cold War, 78; Ter Beek bevestigde dat hij dit naderhand ook van Meijer had
begrepen. Interview ter Beek 13 november 1995
159 M. van Lith, Wim Meijer : Tegen de stroom in, 301
160 Ibid., 303; J.E. Noll, Leadership and institutional reform in consensual democracies: Dutch and Swedish defence organizations after the
Cold War, 78
161 Onderzoek van de Koninklijke Marechaussee leverde geen dader op. Van de vijf originele exemplaren bleken meer dan
honderd kopieën te zijn gemaakt. J.E. Noll, Leadership and institutional reform in consensual democracies: Dutch and Swedish
defence organizations after the Cold War, 85-86; A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 151
162 SIB-MvD, Commentaar rapport Commissie-Meijer, d.d. 1 oktober 1992, Directeur Algemene Beleidszaken, drs. J.H.M. de
Winter, Archief Directie Algemene Beleidzaken, 1971-2000, doos nr. 35, map 248

in het parlement waarschijnlijk sterk zal zijn doet Defensie er goed aan op korte termijn al, voorzichtig maar
duidelijk, publiekelijk afstand te nemen van “Naar dienstplicht nieuw stijl”’. 163

Zijn herhaalde oproepen aan de top van de landmacht ook rekening te houden met de
afschaffing van de dienstplicht waren profetische gebleken, maar hij beleefde weinig vreugde
aan zijn gelijk:
‘Ik wil niet verhelen dat het voor mij een grote persoonlijke teleurstelling was dat het deze kant op ging. Ja,
op een bepaalde manier emotioneel, waarom niet?’.168

Couzy schreef later dat het besluit voor hem zelf, mede door zijn betrokkenheid bij de
Commissie Dienstplicht, niet geheel als een verrassing kwam. Zijn grootste zorg was dat
163 Ibid.
164 Interview A.L. ter Beek, 13 november 1995; J.E. Noll, Leadership and institutional reform in consensual democracies: Dutch and
Swedish defence organizations after the Cold War, 86
165 H.A. Couzy, Mijn jaren als bevelhebber, 11
166 Ibid., 46
167 Dit blijkt ook uit zijn oproep tijdens het departementaal beraad ook rekening te houden met het afschaffen van de
dienstplicht. SIB-MvD, Departementaal beraad 30 september 1992, Ministerie van Defensie Legerraad 1945-1994 Inv.nr.
940; Interview A.K. van der Vlis, 13 januari 1998
168 Interview A.K. van der Vlis, 13 januari 1998
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‘Dat gezeur over “mijn landmacht” vind ik flauwekul. Ik maakte mij diepe zorgen over de consequenties
van deze beslissing. (…) In de boeken van Couzy en Ter Beek vind je een levendige beschrijving van de bijeenkomst in De Treek. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik het gevoel had dat die beslissing er toen al lag’.167
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Een maand later, op 1 november 1992 riep Ter Beek de militaire, politieke en ambtelijke
leiding van Defensie en de top van de landmacht bij elkaar in het conferentiecentrum ‘De
Treek’ in Leusden. Nadat iedereen zijn standpunt nog eens had toelicht maakte Ter Beek
bekend dat hij had besloten de opkomstplicht op te schorten. De jaarlijkse inschrijving voor
achttienjarige mannen voor de dienstplicht bleef bestaan, maar diegenen die daarvoor in
aanmerking kwamen, hoefden niet meer werkelijk op te komen en werden dus ook niet meer
gekeurd of ingedeeld bij een onderdeel. Hij koos voor opschorten in plaats van afschaffen,
omdat hij daarmee tegemoet kwam aan het bezwaar dat een groot conflict nooit uit te sluiten
viel. In geval van nood kon de opkomstplicht weer geactiveerd worden.164 Ook verwachtte hij
dat hierdoor geen wijziging van de grondwet nodig zou zijn. Ter Beek maakte duidelijk dat
zijn besluit vaststond en dat hij het bekend zou maken in de Prioriteitennota. Hij verzocht de
aanwezigen tot dat moment ‘absolute radiostilte’ in acht te nemen.165
Volgens Ter Beek was Van der Vlis behoorlijk aangeslagen. Couzy tekende uit de mond van
Van der Vlis op: ‘Dit kunnen ze niet maken, dit is het einde van de landmacht’.166 Van der Vlis
zei later daar later over:
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de landmacht voldoende tijd kreeg de zeer ingrijpende verandering door te voeren. Couzy
meende in 1992 dat hij vijf jaar nodig zou hebben om de overgang naar een beroepskrijgsmacht
beheerst te laten verlopen.169 Ter Beek steunde de bevelhebber en zegde de gevraagde periode
toe.170 Van Voorst tot Voorst, die het besluit steunde, verklaarde later dat het ook voor Ter
Beek een flinke opluchting was. De hele kwestie was hem zwaar gevallen en hij had volgens
Van Voorst tot Voorst tot het laatste moment getwijfeld.171
De minister had een van de belangrijkste beslissingen van zijn ambtsperiode genomen.
Nu was het zaak het kabinet te overtuigen, en dan in het bijzonder Lubbers, Kok en Van den
Broek. Alle drie hadden ze hun eigen reden voor het handhaven van de dienstplicht. Lubbers
zag de toegevoegde waarde ervan vooral in de sociale context, bijvoorbeeld om ‘allochtone
jongeren te socialiseren’. Ter Beek omschreef Kok als een ‘sociaaldemocratische gelovige’.
Het ging hem om het ‘rechten en plichten verhaal’ en hij kon daarom moeilijk afscheid
nemen van de dienstplicht.172 Ook Van den Broek was tegen het afschaffen ervan. Volgens
Buitenlandse Zaken betekende de omschakeling naar het beroepsmodel een halvering
van de omvang van de krijgsmacht en dat ging ten koste van de internationale invloed van
Nederland. Verder twijfelde Buitenlandse Zaken of Defensie wel in staat zou zijn voldoende
vrijwilligers te werven.173
Opnieuw toonde Ter Beek zich een geslepen politicus. Op 7 februari 1992 had Nederland
het verdrag van Maastricht ondertekend. De lidstaten van de Europese Economische
Gemeenschap spraken in het verdrag af intensiever te gaan samenwerken door een Europese
Unie te vormen.174 Onderdeel van het verdrag was een Economische en Monetaire Unie
(EMU) op te richten en in 1999 over te gaan naar een gezamenlijke Europese munt, de Euro.175
De deelnemende landen moesten voldoen aan strikte financiële afspraken over de maximale
hoogte van hun begrotingstekort en staatsschuld. Deze mochten maximaal 3% respectievelijk
60% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) bedragen.176 Door de tegenvallende groei van
de economie voldeed Nederland niet aan deze eisen. Het begrotingstekort bedroeg 5,1%
en het percentage van de staatsschuld van 76,2%. Half november kondigde Kok aan bijna 3
miljard gulden extra te moeten bezuinigen. Wederom stond Defensie bovenaan zijn lijstje.
Kok wilde het defensiebudget structureel met 667 miljoen gulden verlagen.177
169 SIB-MvD, Verslag 1432e vergadering van de Legerraad, d.d. 3 november 1992, Legerraad, inv. Nr. 940
170 A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4; H.A. Couzy, Mijn jaren als bevelhebber, 46
171 B. van Voorst tot Voorst, “De juiste keuzes voor de toekomst van de krijgsmacht. In memoriam Relus ter Beek (19442008)” in: Jaarboek parlementaire geschiedenis 2009, in tijden van crisis, C. C. van Baalen, et al. (red.), (Nijmegen; Amsterdam:
Centrum voor Parlementaire Geschiedenis; Boom, 2009), 142-143
172 Interview A.L. ter Beek, 10 april 1996
173 ABZ, Ontwikkelingen in vredes- en oorlogssterkte bij bondgenoten, DAV, d.d. 9 november 1992, Ministerie van
Buitenlandse Zaken, Archief DAV, 1985-1994, inv. Nr. 01889; ABZ, Werkzaamheden van de Directie Atlantische
Samenwerking en Veiligheidszaken, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Archief DAV, 1985-1994, z.d. inv. Nr. 999251.1
174 De lidstaten waren: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland,
Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.
175 Denemarken en het Verenigd Koninkrijk namen niet deel aan de EMU en de Euro.
176 Volgens de definitie van de Europese Monetaire Unie
177 A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 156-157

Voor Ter Beek was de ‘ombuigingsoperatie’ van Kok een uitgelezen moment een
kabinetsbesluit over de dienstplicht te forceren. In de Ministerraad maakte hij duidelijk
dat hij en Van Voorst tot Voorst zich op hun positie zouden beraden als Defensie weer zo’n
groot bedrag moest bezuinigen. Van Den Broek sloot zich spontaan bij het tweetal aan.
Om een kabinetscrisis te voorkomen, zat er voor Lubbers en Kok niets anders op dan het
bezuinigingsbedrag voor Defensie te verlagen. Uiteindelijk ging Ter Beek akkoord met in
totaal 380 miljoen gulden, waarvan 240 miljoen gulden eenmalig.178 Bovendien was Pronk,
gezien de nieuwe taak van Defensie, bereid 40 miljoen gulden bij te dragen aan de kosten
voor de aanschaf van de vier C-130 Hercules transportvliegtuigen. Ter Beek stelde Lubbers en
Kok echter wel één cruciale voorwaarde.179 Hij herhaalde later wat hij toen had gezegd:

178 Interview A.L. ter Beek, 10 april 1996; SIB-MvD, Invulling ombuigingen novemberbrief, d.d. 11 november 1992, DirecteurGeneraal Economie en financiën, J.C. Kombrink, Legerraad inv. Nr.942
179 SIB-MvD, Brief Minister van Defensie A.L ter Beek aan minister van Ontwikkelingssamenwerking, d.d. 16 september
1992, inv. Nr. KAB 1411; SIB-MvD, Financiële kerngegevens Defensie, d.d. 12 mei 1993, Defensiestaf, inv. Nr. S93/023/1557;
Parlementaire redactie, “Ter Beek dreigde met aftreden, verzet leidt tot aanpassing snoeiplan Kok”, De Telegraaf, 9
november 1992; “Minister Ter Beek dreigde op te stappen”, NRC Handelsblad, 9 november 1992
180 Interview met A.L. ter Beek, 10 april 1996
181 Wegens de regels die gelden voor de geheimhouding van de notulen van de ministerraad is het verslag geanonimiseerd.
MAZ, Notulen Ministerraad, 13 november 1992
182 A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 160
183 AKTB, Uitlatingen over de dienstplicht van de fractievoorzitters en van minister-president Lubbers tijdens de Algemene
Politieke en Financiële beschouwingen, 13-15 november 1992
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Op 13 november kwam het kabinet weer bij elkaar. Uit het verslag blijkt dat de ministerraad
het afschaffen van de opkomstplicht steunde. Wel spraken enkele leden van de ministerraad
hun zorg uit over de wervingskracht van de krijgsmacht en de onomkeerbaarheid van het
besluit. Verder besloot het kabinet de Raad van State advies te vragen over hoe het opschorten
van de dienstplicht zich verhield tot de grondwet.181
Na dit kabinetsbesluit kon Ter Beek verder met afronden van de Prioriteitennota. Hoewel
hij besefte dat het laatste woord over de toekomst van de dienstplicht nog niet was gezegd,
hoefde hij zich geen zorgen te maken over het politieke draagvlak voor zijn besluit.182 In de
Tweede Kamer bleek, zoals de reacties op het rapport van de Commissie Dienstplicht tijdens
het debat over het rapport van de Commissie Dienstplicht al duidelijk maakten, een ruime
meerderheid voorstander van het afschaffen van de dienstplicht. Ook D66 ging overstag
wegens de bestaande internationale veiligheidssituatie. Alleen de kleine christelijke partijen
en de Centrum Democraten (CD) bleven tegen het afschaffen van de dienstplicht. Lubbers
benadrukte aan het einde van het debat dat het definitieve besluit over de dienstplicht
complex was en alleen in samenhang met de Prioriteitennota genomen kon worden.183

Breuklijn 1989

‘Maar besef één ding. Dit betekent dus ook einde dienstplicht, want (…) met dit budget wat nog bij Defensie blijft, is het absoluut onmogelijk om (…) een krijgsmacht in stand te houden met een dienstplichtigen
omvang. Dit betekent niets anders dan een kleinere krijgsmacht gevuld met vrijwilligers allround. Dat is de
ijzeren consequentie als jullie willen dat wij op Defensie nog zoveel extra bezuinigen’.180
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7.19 De afronding van de Prioriteitennota
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Nu er duidelijkheid was over de toekomst van de dienstplicht kon de Stuurgroep de
Prioriteitennota afronden. Voor de marine en luchtmacht pakte het besluit van de
minister gunstig uit. De Stuurgroep besloot het aantal jachtvliegtuigen met zesendertig te
verminderen. Ook de marine kon opgelucht ademhalen. Zij moest afscheid nemen van vier
fregatten, maar daar stond tegenover dat de harmonische vloot bleef bestaan. Dit was niet
zozeer de verdienste van de goede lobby of de argumenten van de marineleiding. Voor Ter
Beek hadden vooral zijn persoonlijke opvattingen de doorslag gegeven. Ten eerste vond hij
een complete marine passen bij de maritieme traditie van Nederland. Later zei hij hierover:
‘Ik heb die vraag [opheffen onderzeedienst] regelmatig aan de orde gesteld en hetzelfde gedaan met de
“Orions”, maar dan kwam natuurlijk weer het verhaal van: daar kon je goed mee kijken en kon je dus waarnemen en dat soort dingen. En waarnemingscapaciteit hoort toch ook bij crisisbeheersing. Dat gold dan
ook weer voor de onderzeeboten, want daar kon je in het geheim stiekeme missies mee verrichten, mensen
aan land brengen’.184

Volgens Ter Beek liet de marine ook niet na om te laten merken dat er voor de Adriatische
kust een onderzeeboot lag.
‘Ik vond dat over het algemeen niet de allersterkste en bovendien zijn dat niet de argumenten geweest die
bij mij uiteindelijk de doorslag gaven’.185

De belangrijkste reden overweging betrof de financiële gevolgen: de minister wenste
geen kapitaalvernietiging. De marine had geluk dat de vier Walrus-klasse onderzeeboten
ter waarde van twee miljard gulden net van de werf waren gekomen en er aan het einde
van de Koude Oorlog weinig vraag was naar nieuwe onderzeeboten, waardoor verkoop
geen optie was. Over het operationele nut van de P-3C Orion patrouillevliegtuigen had
Ter Beek minder twijfels, de lobby vanuit de PvdA en het CDA ten spijt. Weliswaar was het
belang van de primaire taak – het opsporen van onderzeeboten – afgenomen, maar tijdens
crisisbeheersingsoperaties bleken de verkenningscapaciteiten van de vliegtuigen ook boven
land van grote toegevoegde waarde. Ook hechtte Ter Beek belang aan de bijdrage die ze
leverden aan de drugsbestrijding in het Caribisch gebied.186
184 Interview met A.L. ter Beek, 10 april 1996
185 Ibid.
186 Ibid.

188 A. ten Cate, De laatste divisie: De geschiedenis van 1 Divisie ‘7 December’ na de val van de Muur 1989-2004, (Den Haag: Sdu
Uitgevers, 2004), 33
189 Elk land behield zijn eigen legerkorps, maar daar werd een Duitse dan wel Nederlandse divisie aan toegevoegd. P.H.
Kamphuis, P. Klein, en H.A. Rosendahl, Een unieke samenwerking: Het Duits-Nederlandse legerkorps, 35
190 Interview G.J. Folmer, 21 maart 2011; W.N.A. van Brouwershaven, Turbulentie en strategisch vermogen: Strategievorming bij het
ministerie van Defensie, 218; Interview A.L. ter Beek 10 april 1996; Interview H.A. Couzy, 22 februari 2011
191 SIB-MvD, Advies contouren plannen, Van der Vlis, d.d. 14 oktober 1992, Defensiestaf, inv. Nr. S92/023/3130
192 AF, Aantekening van: Lgen G.J. Folmer voor: CDS-BLS, NL/GE Legerkorps, gesprek met Bgen J. Spiering; Interview G.J.
Folmer, 21 maart 2011; Interview met R. Reitsma 14 februari 2011
193 Het gesprek tussen Ter Beek en Rühe is niet gedateerd. Het heeft plaatsgevonden enkele weken na het besluit de
dienstplicht af te schaffen en de behandeling van de Prioriteitennota in de Algemene Verdedigingsraad begin december.
Interview A.K. van der Vlis, 13 januari 1998; Interview A.L. ter Beek, 10 april 1996; Interview met A.L. ter Beek, 8 mei 1995,
J. Hoffenaar en B. Schoenmaker; A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 161;
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187 ABZ, Reacties bondgenoten op plannen Prioriteitennota, DAV, d.d. 25 november 1992, Ministerie van Buitenlandse
Zaken, Archief DAV, 1985-1994, inv. Nr. 01889; Interview J.W. Brinkman, 15 maart 2011; Interview H.A. Couzy, 22 februari
2011; Interview A.K. van der Vlis, 13 januari 1998
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De landmacht stond aan de vooravond van een van de grootste reorganisaties in haar
bestaan. Honderdtachtig jaar had de dienstplicht haar wezen bepaald en daar kwam nu
een einde aan. De top van de landmacht had zich echter zo vastgebeten in het behoud
van het stelsel dat er geen uitgewerkte plannen klaarlagen voor de omschakeling naar een
beroepskrijgsmacht.187 Het Legerkorps leek hier het eerste slachtoffer van te gaan worden.
Samengesteld uit alleen beroepsmilitairen kon de landmacht maximaal één divisie op de been
brengen.188 Defensienota 1991 had aangekondigd dat het Nederlandse legerkorps een Duitse
divisie zou opnemen en andersom een Duits Legerkorps een Nederlandse divisie. Begin
1992 was een Duits-Nederlandse Stuurgroep opgezet om het plan verder uit te werken.189 Tot
concrete resultaten had dit niet geleid. Zoals eerder vermeld hielden de landmachttop en
Graaff de boot af om het voortbestaan van zelfstandig Nederlandse legerkorps niet in gevaar
te brengen.190 Pas in de eindfase van de discussie over de dienstplicht slaagde Van der Vlis erin
de landmachttop ertoe te bewegen een bescheiden rol in een geïntegreerd multinationaal
Legerkorps te accepteren.191
Een concrete mogelijkheid diende zich aan toen Folmer op 8 oktober tijdens een reünie
van de Duitse hogere krijgsschool van brigadegeneraal J. Spiering, de souschef plannen van
de Bundeswehr vernam dat het Duitse Eerste Legerkorps door bezuinigen een ‘Führungsstab ohne
Truppenverwaltung’ dreigde te worden. Het samenvoegen van de legerkorpsen zou beide landen
kunnen helpen. Folmer stuurde een verslag van dit gesprek naar Van der Vlis en Couzy.192
Toen Ter Beek een paar weken later besloot de dienstplicht op te schorten, maakte Van der
Vlis gebruik van deze opening. Hij zocht contact met zijn Duitse tegenpool Generalinspekteur
der Bundeswehr generaal K.D. Naumann. Vervolgens kwamen eind november de ministers
van Defensie Ter Beek, die een groot voorstander was van internationale samenwerking,
en de Duitse minister van Defensie V. Rühe tot overeenstemming.193 Daarmee was het
voortbestaan van het Nederlandse legerkorps veiliggesteld en kon de landmacht toch op het
Legerkorpsniveau actief te blijven. De keerzijde was dat de landmacht niet langer de volledig
zeggenschap had, maar gezien de omstandigheden was dit het best mogelijke resultaat.
Daarmee bleef ook in ‘de nieuwe landmacht’ het Legerkorps het hart van de organisatie.
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Dit nieuwe perspectief betekende niet dat de landmacht over een uitgewerkt plan
beschikte voor de nieuwe organisatie.194 Het alternatieve plan voor een beroepsleger, ‘Model
2A’, was doelbewust niet realistisch opgesteld en daardoor niet bruikbaar. De Legerraad
besloot daarom voorlopig, ‘Model 3A’, het dienstplichtleger, te gebruiken in afwachting
van een beter uitgewerkt model voor een beroepsleger. Deze tussenstap was mogelijk
omdat Couzy in ‘De Treek’ bij Ter Beek bedongen had dat de landmacht zeker tot 1998 kon
beschikken over voldoende dienstplichtigen om de overgang beheerst te laten verlopen en
voldoende beroepsmilitairen te werven en op te leiden.195 Toch was Couzy er niet gerust op.
De snelheid waarmee een meerderheid van de Tweede Kamer het rapport van de Commissie
Meijer had afgewezen en het gemak waarmee de voorgaande jaren was bezuinigd op de
krijgsmacht gaven hem weinig vertrouwen. Ook was hij er niet zeker of de toezegging van
Ter Beek stand zou houden. Couzy gaf later toe grote moeite te hebben gehad de bedoelingen
van de minister op waarde te schatten. In zijn memoires schreef hij over Ter Beek:
‘Hij liet heel lang in het midden wat hij zelf dacht. Hij dekte zich eerst politiek in en kwam dan pas met een
beslissing. Je was er nooit zeker van of hij zich als puntje bij paaltje kwam wel sterk zou maken voor reële
militaire belangen’.196

Deze onzekerheid werd in de hand gewerkt doordat Ter Beek steeds meer gebruik was gaan
maken van informele bilaterale of trilaterale bijeenkomsten met de bevelhebbers. Dit paste
meer bij zijn stijl van leidinggeven, maar maakte het proces minder transparant en maakte
de bevelhebbers afhankelijk van de agenda van de minister. Hoewel hij verklaarde dat de
deur voor de bevelhebbers altijd openstond, ervoeren vooral Wilmink, Van der Vlis en Couzy
dat, dat niet altijd het geval was.197 De minister gaf dit later toe dat hij afstand hield, omdat
hij de argumenten van de landmacht inmiddels wel kende.198
Couzy besloot de openbaarheid te zoeken om meer zekerheid te krijgen over de
overgangsperiode. Daarnaast had hij ook een persoonlijke reden dit te doen.
‘Een complicerende factor was dat ik door veel militairen werd beschouwd als een typische Haagse officier
(…) Ik moest er dus voor zorgen dat ik een imago opbouwde dat vertrouwen wekte. Dat ik herkenbaar werd
als iemand die écht de belangen van het personeel behartigde’.199
194 ABZ, Reacties bondgenoten op plannen Prioriteitennota, DAV, d.d. 25 november 1992, Ministerie van Buitenlandse
Zaken, Archief DAV, 1985-1994, inv. Nr. 01889; Interview J.W. Brinkman, 15 maart 2011; Interview H.A. Couzy, 22 februari
2011; Interview A.K. van der Vlis, 13 januari 1998; Interview L.F.F. Casteleijn, 30 september 2014
195 SIB-MvD, Verslag 1432e vergadering van de Legerraad, d.d. 3 november 1992, Legerraad, inv. Nr. 940; A.L. ter Beek,
Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4; H.A. Couzy, Mijn jaren als bevelhebber, 46
196 Couzy, 13
197 Interview A.K. van der Vlis, 13 januari 1998; J.E. Noll, Leadership and institutional reform in consensual democracies: Dutch and
Swedish defence organizations after the Cold War, 224
198 Interview A.K. van der Vlis, 13 januari 1998; H.A. Couzy, Mijn jaren als bevelhebber, 13; Interview A.L. ter Beek, 3 april 1995;
J.E. Noll, Leadership and institutional reform in consensual democracies: Dutch and Swedish defence organizations after the Cold War,
114
199 H.A. Couzy, Mijn jaren als bevelhebber, 15-16; Interview H.A. Couzy, 22 februari 2011

Op 10 november pleitte Couzy in het NRC Handelsblad voor een ruime overgangsperiode:
‘Geen weldenkend mens verzet zich tegen een andere krijgsmacht in een veranderde wereld. Als de politieke
leiding kiest voor afschaffing van de dienstplicht dan is dat voor de landmachttop een gegeven. Ook de
toekomstige omvang van de krijgsmacht is een politieke beslissing. Daarover kan en mag geen misverstand
bestaan. Mijn drijfveer het bovenstaande te verwoorden is zorg, zorg voor een inzetbare landmacht en zorg
voor het personeel. Het tempo van verandering kent grenzen. Als de landmacht – zonder chaos – moet omschakelen naar een vrijwilligersleger dan is een ruime overgangsperiode pure noodzaak. En in die periode
moeten we zorgvuldig omgaan met de belangen van het (overtollig wordend) personeel. Verandering mag
onvermijdelijk zijn, maar de wijze van veranderen mag de mens niet vermorzelen’.200

Zijn collega, voormalig commandant van het Legerkorps, luitenant-generaal b.d. Tjassens
viel hem bij:

200 H.A. Couzy, “Afschaffen dienstplicht vergt ruime overgangstijd”, NRC Handelsblad, 10 november 1992
201 Interview A.L. ter Beek, 3 april 1995
202 H.A. Couzy, Mijn jaren als bevelhebber, 10; Interview met A.L. ter Beek, 3 april 1995; Interview H.P.M. Kreemers, 9 maart 2011
203 L. Koops, Relus ter Beek : Een handelsreiziger in de politiek (1944-2008): Een biografisch portret, 140-141; H.A. Couzy, Mijn jaren als
bevelhebber, 10
204 L. Ornstein, “Het gevaar van een Rambo-leger.”; Generaal-majoor P.H.M. Messchersmidt verwijst onder andere naar de
Amsterdamse hoofdcommissaris E.E. Nordholt, die regelmatig de media opzocht. “Hoofdcommissaris van de politie in
Amsterdam Nordholt pleitte voor extra bezuinigingen op Defensie”, NRC Handelsblad, 6 januari 1992
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‘Binnen de landmacht hoor je geen onvertogen woord over Couzy’s artikel. Hij heeft daarmee waardering
geoogst. Als ik het artikel teruglees dan denk ik: “twee zinnen er uit, en niemand had iets kunnen zeggen.
Waarom mogen politiecommandanten voortdurend in de krant staan en wij niet’.204

Breuklijn 1989

Deze ontboezeming kostte Couzy bijna zijn baan. De avond voor de publicatie had Patijn te
horen gekregen wat Couzy van plan was en gaf hem de opdracht het interview terug te trekken.
Couzy gaf hier geen gehoor aan. Ook Ter Beek was ontstemd over het artikel. Een paar dagen
later moest hij namelijk het kabinet overtuigen van zijn besluit en de overgangsperiode. Nu
leek het of hij een concessie aan Couzy deed.201 Ter Beek loste dit probleem op door Couzy
een verklaring te laten tekenen waarin de bevelhebber verklaarde onvoorwaardelijk het
beleid van de minister uit te zullen voeren.202
De loyaliteitsverklaring was een zeer uitzonderlijke en omstreden maatregel. Voor
Couzy voelde het ‘alsof ik een klap in mijn gezicht kreeg’, maar hij had zijn doel bereikt.203
Het belang van een toereikende overgangstermijn stond op de politieke agenda en hij had
zich geprofileerd als de generaal die het in de politieke arena op durfde te nemen voor zijn
krijgsmachtdeel. Zo zei generaal-majoor P.H.M. Messchersmidt (KL), gouverneur van de
Koninklijke Militaire Academie (KMA), in een interview met Vrij Nederland:

‘Ik vind Couzy een flinke vent. Hij durft tenminste zijn mond open te trekken. (…) Weet u. De Nederlandse
militaire top is bijna beangstigend loyaal aan de politiek het lijkt op slaafsheid’. 205
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7.20 Van dreiging naar ambitie
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Nadat de minister de belangrijkste besluiten had genomen konden de Stuurgroep en de
Defensiestaf de Prioriteitennota afronden. In de Defensienota 1991 waren crisisbeheersing en
vredesoperaties gepresenteerd als de nieuwe hoofdtaak van de krijgsmacht, maar dit had nog
geen concrete gevolgen gehad voor de krijgsmacht. De toen nog aanwezige latente dreiging
van de Sovjet-Unie was richtinggevend gebleven voor de onderbouwing van de omvang en
structuur ervan. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie voldeed deze verantwoording niet
meer. Voor het eerst in de geschiedenis van de krijgsmacht was er geen wezenlijke militaire
bedreiging meer voor Nederland. Defensie ging samen met Buitenlandse Zaken op zoek naar
een aansprekende manier om de samenstelling van de krijgsmacht te onderbouwen.206
Als startpunt namen ze het totale aantal eenheden dat de krijgsmacht langere tijd –
maximaal drie jaar – beschikbaar kon stellen voor crisisbeheersing en vredesoperaties in
het lagere deel van het geweldsspectrum. Als rekeneenheid nam Defensie een eenheid ter
grootte van een bataljon of het equivalent op zee – twee fregatten – of in de lucht – een
squadron jachtvliegtuigen van achttien toestellen –, dan wel een substantiële bijdrage
van ondersteunende eenheden zoals de genie, de mijnenbestrijdingseenheden en de
geleidewapens.207 De Nederlandse krijgsmacht beschikte in totaal over zeven bataljons, vijf
van de landmacht en twee van het Korps Mariniers. Als uitzendnorm hanteerde Defensie
dat het personeel eens per anderhalf jaar kon worden uitgezonden. Er waren dus drie
bataljons nodig om een operatie langere tijd vol te houden. Elke eenheid had dan een
voorbereidingsperiode, een uitzendperiode en een herstelperiode van een half jaar. In
totaal stelden Defensie en Buitenlandse Zaken vast dat binnen de gestelde randvoorwaarden
en financiële mogelijkheden de krijgsmacht in staat was drie jaar lang gelijktijdig aan vier
vredesbewarende operaties deel te nemen, twee op land, een op zee en een in de lucht.
205 L. Ornstein, “Het gevaar van een Rambo-leger.”
206 Eind jaren negentig claimden zowel De Wijk als Stemerdink de bedenker te zijn geweest van het ambitieniveau. Dorien
van Lent, de vriendin van De Wijk en oud-medewerker van Stemerdink zou achter de schermen de bedenker zijn
geweest van de ‘Dorien-norm’. Uit het archief en de interviews blijkt dat dit een gezamenlijk product van de Stuurgroep,
Defensiestaf en Buitenlandse Zaken was. De Wijk nuanceerde desgevraagd later de rol van zijn vriendin. Ze had het
ambitieniveau niet verzonnen zoals eerder was gesuggereerd, wel had hij gevraagd wat zij ervan vond. De getallen
waren volgens hem daarvoor allang vastgesteld en waren gebaseerd op de beschikbare capaciteiten. AdW, Notitie
inzake de voorbereiding van de Prioriteitennota, Redacteur Defensiestaf, D. Starink, d.d. 10 november 1992, inv. Nr.
HMSA/92/PN/004; B. Stemerdink, “Vredesoperaties”, De Volkskrant, 27 november 1999; S. Derix, “Propagandist van de
militaire realpolitik, strateeg Rob de Wijk van Clingendael wil zelf ook wel eens de baas zijn”, NRC Handelsblad, 14 juni
1999; “Ter Beek ergert zich op feestje landmacht”, De Volkskrant, 24 november 1999; Interview R. de Wijk, 19 april 2011;
Interview L.F.F. Casteleijn, 30 mei 2002; Interview jonkheer J.P. de Savornin Lohman, 20 augustus 2002; C. Klep, “Epiloog:
Heroriëntatie in de jaren negentig”, 417
207 Afhankelijk van de taak van de eenheid varieert de omvang van een brigade van een paar honderd tot ruim duizend
militairen.

209 In de Prioriteitennota komt het begrip ambitieniveau niet voor.
210 Interview A.L. ter Beek, 12 april 2002
211 Interview J.H.M. de Winter, 18 april 2011; Interview Casteleijn 30 september 2014
212 Interview H.G.B. van den Breemen, 29 maart 2011
213 Adviesraad Internationale Vraagstukken, De ontwikkelingen in de internationale veiligheidssituatie in de jaren negentig, van de
onveilige zekerheid naar onzekere veiligheid, nr. 10, (Den Haag, 1999), 34; Interview A.L. ter Beek, 12 april 2002
214 J. Hoffenaar, “Hoofdtaken en ambitieniveau”, 235-236
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208 AdW, Notitie inzake de voorbereiding van de Prioriteitennota, Redacteur Defensiestaf, D. Starink, d.d. 10 november
1992, inv. Nr. HMSA/92/PN/004; AdW, Intern beraad Prioriteitennota, hoofdstuk II, versie 12 november 1992; AdW,
Intern beraad Prioriteitennota, hoofdstuk II, versie 17 november 1992; AdW, Crisisbeheersing met militaire middelen,
Defensiestaf/Conceptuele Zaken, d.d. 22 april 1992, inv. Nr. CzC/920415/A
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Voor operaties in het hogere deel van het geweldspectrum, als de bescherming van het
grondgebied van de NAVO of een vredesafdwingende operatie, zoals de Golfoorlog, ging
Defensie uit van een eenmalige inzet. Voor deze operaties waren grotere en robuuster
uitgeruste gevechtseenheden en logistieke en gevechtsondersteunende eenheden nodig,
zoals meerdere brigades, een maritieme taakgroep, de groep operationele eenheden
mariniers, drie squadrons jachtvliegtuigen of een combinatie daarvan. Aan een dergelijke
operaties kon de krijgsmacht slechts eenmalig deelnemen, omdat in aflossing niet kon
worden voorzien. Tot slot diende de krijgsmacht in staat te zijn voldoende strijdkrachten
te genereren voor een grootschalig conflict of een grootscheepse bedreiging van het
NAVO-bondgenootschap. Het inzetbare deel van de krijgsmacht duidde Defensie aan als de
‘basiskrijgsmacht’.208
Met deze taakstelling onderbouwde de Prioriteitennota de omvang en samenstelling van de
krijgsmacht. Na het verschijnen van de nota kwam deze onderbouwing bekend te staan als
het ambitieniveau van de krijgsmacht.209 Ter Beek gaf later toe dat door het ontbreken van
de koppeling met een concrete dreiging het ambitieniveau vrij arbitrair was.210 De Winter
bekende dat dit vooral was bepaald door de reeds beschikbare middelen van de krijgsmacht,
maar vond het wel een verantwoorde redenering.211 Volgens Van den Breemen was het
ambitieniveau dan ook geen volwaardig alternatief voor de militaire dreiging als maatstaf
voor de omvang en samenstelling van de krijgsmacht. Daarvoor was een ambitie te vrijblijvend
in vergelijking met de meer dwingende noodzaak van een dreiging.212 In het parlement kreeg
het ambitieniveau dan ook nooit de ‘magische klank’ die de NAVO-verplichtingen hadden
gehad. Wel maakte het ambitieniveau de gevolgen van bezuinigingen kwantificeerbaar. De
AIV pleitte in 1999 bijvoorbeeld voor een verhoging van het defensiebudget om aan het door
het parlement aanvaarde ambitieniveau in de Prioriteitennota te kunnen blijven voldoen.213
Uiteindelijk weerhield het ambitieniveau de politiek er niet van verder te bezuinigingen
op Defensie. Zo verlaagde in 2002 de toenmalige minister van Defensie A.H. Korthals na
aanhoudende bezuinigingen het ambitieniveau van vier naar maximaal drie gelijktijdige
crisisbeheersingsoperaties. Aan deze bijstelling lagen dus louter financiële overwegingen
ten grondslag.214
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Op 5 oktober 1992 onderwierp de NAVO Nederland aan de jaarlijkse visitatie. In het
zogenaamde ‘trilaterale’ examen toetste de NAVO de Nederlandse defensieplannen aan
haar eigen plannen. Wederom liep de NAVO achter de feiten aan en bleek zij niet ingesteld
op een minder voorspelbare veiligheidssituatie. Formeel toetste ze namelijk het op dat
moment van toepassing zijnde defensieplan en dat was de Defensienota 1991. Uiteraard stelde
Defensie de NAVO op de hoogte van de voornemens in de Prioriteitennota. Op 24 november
1992 volgde in Brussel het ‘multilaterale’ examen. De lidstaten waren kritisch. Ze vonden de
bezuinigingen te ver gaan en het baarde de bondgenoten zorgen dat Nederland op termijn
door het opschorten van de dienstplicht zijn vermogen verloor extra militairen op de been
te brengen. Om de slagkracht van de Nederlandse krijgsmacht niet te veel te verzwakken,
pleitte de NAVO ervoor dat Nederland een extra brigade in stand zou houden en de vier af te
stoten fregatten en de zesendertig jachtvliegtuigen in reserve hield.215
De kritiek van de NAVO op de plannen van Ter Beek was geheim, maar tijdens de
behandeling van de defensiebegroting in de Tweede Kamer bleek Van Heemskerck PillisDuvekot (VVD) toch op de hoogte te zijn. Ze stelde:
‘Er wordt wel degelijk met zorg over Nederland gesproken. Er wordt wel degelijk gevraagd wat de minister van Defensie vooral met de landmacht gaat doen. Het is bekend dat de manier waarop je als partner
meespeelt, cruciaal is. Je moet betrouwbaarheid in je beleid uitdragen en een vorm van voorspelbaarheid’.

Hoewel Ter Beek de kritiek naast zich neer kon leggen, omdat het VVD-Kamerlid weigerde
haar bron te noemen, voorkwam hij niet dat de kritiek van de NAVO op de politieke agenda
kwam te staan.216 De Telegraaf gooide olie op het vuur door aandacht te besteden aan de
NAVO-kritiek waarop de D66-fractie de minister om opheldering vroeg.217
Ter Beek kwam er later achter dat de bron van het lek afkomstig was van het ministerie
van Buitenlandse Zaken, dat nog steeds grote moeite had met zijn besluit de dienstplicht
op te schorten.218 In een interne notitie aan Van den Broek beklaagde de DAV zich over de
wijze waarop Ter Beek dat besluit probeerde te forceren. Volgens de DAV dreigde het hele
besluitvormingsproces over de dienstplicht zich te snel op een te smalle basis te voltrekken.
De DAV adviseerde Van den Broek Defensie nog eens te laten kijken naar de vraag hoeveel
duurder de dienstplicht was, naar de mogelijkheid van de sociale dienstplicht en naar de vraag

215 ADW Aantekening over de consultatie met bondgenoten over de Nederlandse defensieplannen in de Prioriteitennota, d.d.
3 december 1992, Defensiestaf; ADW, Statement on the occasion of the Netherlands Multilateral Examination, H.G.B. van
den Breemen, d.d. 24 november 1992; ABZ, BZ, Reacties bondgenoten op plannen Prioriteitennota, DAV, d.d. 25 november
1992, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Archief DAV, 1985-1994, inv. Nr. 01889
216 Handelingen der Staten-Generaal, 1992-1993, Tweede Kamer, 27 1977, 25 november 1992, (‘27ste vergadering Tweede Kamer’)
217 “D66 bezorgd na NAVO-kritiek Ter Beek moet inzage geven in snoeiplan leger”, De Telegraaf, 5 december 1992; G. van de
Kreeke, “NAVO-baas roept Ter Beek op matje”, De Telegraaf, 9 december 1992
218 Interview A.L. ter Beek, 10 april 1996

7.22 De afronding van de besluitvorming
Op 9 en 16 december 1992 kwam de AVR bij elkaar voor het bespreken van de Prioriteitennota.
Het oordeel was positief. Wel maakten Lubbers, Kok en Pronk zich zorgen of de krijgsmacht in
staat zou zijn voldoende mensen te werven voor een vrijwilligersleger.223 Van den Broek, die
op het punt stond te vertrekken naar Brussel om daar toe te treden tot de Europese Commissie,
vond dat het kabinet rekening moest blijven houden met een onverwachte verslechtering
219 ABZ, Besluitvorming Defensie: te snel en te smal, DAV, d.d. 9 november 1992, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Archief
DAV, 1985-1994, inv. Nr. 01889
220 AdW, Aantekening, verslag Trilateraal examen, d.d. 5 oktober 1992, d.d. 29 oktober 1992, Defensiestaf/HIPA; AdW,
Aantekening over de consultatie met bondgenoten over de Nederlandse defensieplannen in de Prioriteitennota, d.d. 3
december 1992, Defensiestaf; ABZ, NAVO-consultatie/DPC, d.d. 11 december 1992, brief Minister van Defensie Ter Beek
aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Archief DAV, 1985-1994,
inv. Nr. 01892
221 Na het verschijnen van de Prioriteitennota stuurde secretaris-generaal van de NAVO M.H. Wörner een brief aan Ter Beek
waarin hij hem prees voor het nakomen van de afspraken. ABZ, Brief Secretaris-Generaal van de NAVO, Manfred Wörner,
d.d. 25 januari 1993, SG/93/45, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Archief DAV, 1985-1994, inv. Nr. 01892; AKTB, Hennis,
M., Memorandum aan B. Kreemers, Persconferentie S.G. Wörner, d.d. 11 december 1992; Interview A.L. ter Beek, 13
november 1995; Interview A.L. ter Beek, 10 april 1996
222 ABZ, Reacties bondgenoten op plannen Prioriteitennota, DAV, d.d. 25 november 1992, Ministerie van Buitenlandse
Zaken, Archief DAV, 1985-1994, inv. Nr. 01889
223 ABZ, Opneming “ijkpunt” in de Prioriteitennota, DAV, 8 januari 1993, RM-003/93, Ministerie van Buitenlandse Zaken,
Archief DAV, 1985-1994, inv. Nr. 01892
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‘De hoogste landmacht functionarissen (Wilmink, Couzy en ook Van der Vlis) hebben zich zozeer vastgebeten in het model van handhaving van de dienstplicht en (derhalve) het alternatieve beroepslegermodel
(waarin werd uitgegaan van vijf brigades) voortdurend als onhaalbaar geschetst, dat zij thans geen uitkomst willen accepteren waaruit zou blijken dat een beroepsmodel met vijf brigades wel kan’. 222
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wat te doen als de werving te kort schoot. Verder suggereerde de DAV met behulp van oudpolitici, media, ambtenaren en de NAVO te lobbyen voor een zorgvuldige besluitvorming.219
Om een einde te maken aan de kritiek besloot Ter Beek af te reizen naar Brussel en zijn
plannen persoonlijk toe te lichten aan de secretaris-generaal van de NAVO M.H. Wörner.
Tegenover hem benadrukte Ter Beek dat Nederland niet alleen bezuinigde maar ook
investeerde. Daarnaast was Nederland bereid tegemoet te komen aan de kritiek op het
beperkte regeneratievermogen van de krijgsmacht. Nederland zou voorlopig een vijfde
mobilisabele gemechaniseerde brigade in stand houden.220 Met deze toezegging slaagde
Ter Beek de lucht te klaren. Na afloop van het gesprek verklaarde Wörner publiekelijk dat
hij positief was over de Nederlandse defensieplannen en vond dat Nederland een ‘modelbondgenoot’ was door de wijze waarop het de NAVO op de hoogte hield van de plannen.221
Met de steun van Wörner op zak kon Ter Beek de kritiek uit de Kamer en Buitenlandse Zaken
eenvoudig weerleggen. Opmerkelijk genoeg zat de landmacht helemaal niet te wachten op
een extra brigade, zo blijkt uit een memo van de DAV:
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van de internationale veiligheidssituatie en pleitte er voor de stelselverandering op een later
moment te evalueren. In principe bleef zo de terugkeer naar een dienstplichtleger tot de
mogelijkheden behoren. De AVR ging daar niet in mee, maar besloot wel de mogelijkheid
open te houden de overgangsperiode te verlengen tot na 1998 in het geval zich een nieuwe
grote dreiging zou voordoen. In dat geval waren met noodwetgeving 110.000 militairen
beschikbaar, op te roepen uit afgezwaaide dienstplichtigen.224 Op de lange termijn, wanneer
dit reservoir zou zijn uitgeput, was dit alleen mogelijk als de krijgsmacht ook de middelen en
opleidingscapaciteit in stand hield om zo’n groot aantal ongeoefende dienstplichtigen op te
leiden en uit te rusten. Gezien de druk op het defensiebudget was dat niet waarschijnlijk.225
Tot het einde van zijn bewindsperiode bleef Van den Broek kritisch over de Prioriteitennota.
Hij vond het resultaat van alle veranderingen tegenvallen:
‘De nota pretendeert dat de Landmacht gaat beschikken over eenheden die in vredestijd direct inzetbaar
zijn ten opzichte van de Defensienota. Dat klopt in zoverre dat zich bij een beroepsleger niet langer het probleem voordoet dat dienstplichtigen op basis van vrijwilligheid kunnen worden ingezet voor crisisbeheersingstaken. Bij een beroepsleger beschikt de KL inderdaad over direct inzetbare eenheden. Mijn probleem
is echter dat waar de Landmacht nu met veel pijn en moeite 1100 man kan inzetten in Joegoslavië (en de KL
en de Mariniers samen in totaal 2000 voor twee vredesoperaties), dit in de nieuwe situatie wel kwalitatief
maar kwantitatief nauwelijks beter wordt. (…) Kortom de nota rept in kwantitatieve zin ten onrechte over
grotere inzetbaarheid en flexibiliteit van de KL. Dit is nogal teleurstellend resultaat afgemeten aan de zeer
forse reducties’. 226

De kritiek van de minister had weinig invloed op de inhoud van de nota en dat was terecht.
Het was juist dat op korte termijn nog geen verbeteringen zichtbaar waren, maar daarmee
negeerde de Van den Broek dat de reorganisatie van de krijgsmacht nog moest beginnen.
Uiteindelijk zou de gehele krijgsmacht uitzendbaar zijn en dat was met de bestaande
krijgsmacht niet het geval.227
Na het akkoord van de AVR kon de nota naar de Ministerraad. Lubbers schreef
voorafgaande aan de ministerraad van 8 januari 1993 een brief naar de fractievoorzitters van
het CDA en de PvdA. Hij benadrukte dat de Prioriteitennota een fundamentele verandering
voor de krijgsmacht betekende. De overgang naar een vrijwilligersleger was volgens de
224 SIB-MvD, Een overzicht van de parate eenheden die beschikbaar zijn voor crisisbeheersingsoperaties, rekening houdend
met aflossing in vergelijking met de nu beschikbare capaciteit, concept voor brief Minister van Defensie aan de Voorzitter
en Leden van de Algemene Verdedigingsraad, d.d. 15 december 1992, inv. Nr. D182/92/34286; AdW, Actiepunten
naar aanleiding van de AVR van 16 december 1992; Ministerie van Defensie en Ministerie van Buitenlandse Zaken,
Prioriteitennota, 3
225 Ook W. Meijer waarschuwde in zijn toespraak voor de onmogelijkheid twee taakstellingen in stand te houden in combinatie
met verdergaande bezuinigingen. NA, Toespraak W. Meijer, voorzitter Commissie Dienstplicht, d.d. 28 september 1992,
Den Haag, Archief Commissie Dienstplicht (Commissie Meijer), Doos nr. 19
226 ABZ, Behandeling Prioriteitennota in AVR van 9 december 1992, DAV, RM-59/92, Ministerie van Buitenlandse Zaken,
Archief DAV, 1985-1994, inv. Nr. 01892
227 SIB-MvD, Concept voor brief Minister van Defensie aan de Voorzitter en Leden van de Algemene Verdedigingsraad, d.d.
15 december 1992, inv. Nr. D182/92/34286

premier een ‘delicate zaak’. Hij pleitte ervoor de krijgsmacht daarom voldoende tijd te
geven. Lubbers vond dat ‘het financiële kader niet binnen de kortste keren weer overhoop
gehaald moet worden’.228 Kombrink vond het een positief gebaar van de minister-president,
maar verwachtte niet dat Lubbers erin zou slagen Defensie te vrijwaren van bezuinigingen.
Daarvoor waren de financiële problemen van het kabinet te groot en de economische
vooruitzichten te onzeker. Hij voorspelde:
‘Al met al is het niet irreëel te veronderstellen dat Defensie bij een proportionele sleutel nog enkele honderden miljoenen moet bezuinigen in 1994’.

Toen Defensie in 1992 begon met de voorbereidingen voor de Prioriteitennota was de Koude
Oorlog definitief voorbij. Er brak een unieke periode aan in de geschiedenis van de Nederlandse
krijgsmacht. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie was de kans op een grootschalig conflict
zo klein geworden dat landsverdediging, het traditionele en vanzelfsprekende bestaansrecht
van de krijgsmacht, niet langer volstond om de omvang en samenstelling van de krijgsmacht
te legitimeren. Deze overgang was, zoals historicus Schoenmaker terecht constateerde,
een breekpunt in de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht.231 De Defensienota 1991
bewees nu zijn waarde door de krijgsmacht te voorzien van een alternatieve hoofdtaak:
crisisbeheersing en vredesoperaties. Deze taak kon inmiddels rekenen op een breed
maatschappelijk draagvlak, met dien verstande dat van een brede beleidsconsensus, zoals
tijdens de Koude Oorlog, geen sprake was. Daarvoor ontbrak de dwingende noodzaak die

228 AdW, Brief Minister-President Lubbers aan Fractievoorzitters van de PVDA en het CDA, d.d. 4 januari 1993, Nr. 93M00
229 AdW, Conceptbrief Lubbers over vrijwaringsafspraken, brief van DGEF J.C. Kombrink aan minister, staatssecretaris, de
secretaris-generaal, d.d. 7 januari 1993, inv. Nr. F 93/050.7/043
230 MAZ, Ministerraad 8 januari 1993; J. Hoedeman en A. Joustra, “Veldslagen om nieuwe defensieplannen”, Elsevier, 2 januari
1993
231 B. Schoenmaker, Vredesoperaties en de terugkeer van de oorlog, 6
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Kombrink waarschuwde Ter Beek dat deze ruimte in de Prioriteitennota in de eerste jaren niet
aanwezig was.229
Kombrink kreeg gelijk. Lubbers maakte in de Ministerraad van 8 januari 1993 bekend dat
hij de fractievoorzitters in de Tweede Kamer van het CDA en de PvdA, Brinkman en Wöltgens,
had gesproken, maar dat ze niet bereid waren zich vast te leggen en dat Defensie in het geval
van nieuwe bezuinigingen een proportionele bijdrage moest leveren. Ook Kok wilde geen
toezeggingen doen wegens de financiële problematiek van de overheid. Voor Ter Beek was dit
een teleurstelling. Niettemin kon hij tevreden zijn. De Ministerraad had geen inhoudelijke
commentaar en nam Prioriteitennota zonder grote wijzigingen aan.230
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uitging van een militaire dreiging. De ambitie de internationale rechtsorde te bevorderen
was uiteindelijk toch een politieke keuze.
De lagere politieke prioriteit van Defensie vertaalde zich na het uiteenvallen van de
Sovjet-Unie vooral in een verder dalend defensiebudget en de snel afkalvende steun voor
de dienstplicht. Bovendien werd steeds duidelijker dat de Defensienota 1991 de krijgsmacht
onvoldoende had voorbereid op de nieuwe taak. Medio 1992 bereikte Defensie haar
uitzendlimiet. In de Defensienota 1991 had Defensie wegens de latente dreiging van de SovjetUnie geen onomkeerbare beslissingen genomen. Nu deze dreiging was verdwenen, brak het
moment aan prioriteiten te stellen. Misschien nog wel meer dan in 1989-1991 gold dat anders
anderen dat zouden doen.
Eind maart 1992 gaf Ter Beek in een toespraak aan het NGIZ een vooruitzicht. Hij stelde
vast dat de in de Defensienota 1991 gekozen koers juist was. In de visie van Ter Beek kreeg
Nederland een wezenlijk andere krijgsmacht. Zonder concrete dreiging was een omvangrijke
krijgsmacht niet langer nodig. In plaats daarvan diende de gehele krijgsmacht inzetbaar te zijn
voor crisisbeheersing en vredesoperaties. Aangezien deze operaties altijd in internationaal
verband plaatsvonden, zou Nederland niet langer zelfstandig zijn krijgsmacht inzetten. Het
was daarom volgens de minister niet meer noodzakelijk een complete krijgsmacht in stand te
houden. Door het dalende defensiebudget was dit bovendien ook niet betaalbaar. Kortom, er
moesten volgens Ter Beek prioriteiten worden gesteld tussen en binnen de krijgsmachtdelen.
Terwijl de minister de ambitie uitsprak de krijgsmacht te willen veranderen, hielden
de krijgsmachtdelen vast aan de doelstellingen die ze voor de val van de Muur al hadden
geformuleerd: het zoveel mogelijk behouden van de bestaande structuren. Tegen de
achtergrond van de hierboven geschetste ontwikkelingen is het opmerkelijk dat de
krijgsmachtdelen geen alternatieven ontwikkelden. Wilmink voerde sinds de val van de
Muur een tweeslachtig beleid. Aan ene de kant probeerde hij de organisatie vooruit te
helpen in de nieuwe tijd. Hij zette daarvoor een omvangrijk herstructureringsprogramma in
gang.232 Aan de andere kant trachtte Wilmink tijd te kopen om de ingrijpende reorganisaties
op een ordentelijke manier te laten verlopen voor het personeel en om de organisatie en
het voortbestaan van het Legerkorps zeker te stellen. Tijdens de totstandkoming van de
Prioriteitennota werkte deze tactiek niet meer. Wilmink was ingehaald door de hierboven
geschetste internationale en nationale ontwikkelingen. Toch hield Wilmink eraan vast, ook
toen de strategie zich tegen hem begon te keren en hij voor de minister geen geloofwaardige
gesprekspartner meer was. Hij liep daarmee het risico dat zijn organisatie uiteindelijk met
lege handen zou komen te staan. Ook omdat hij, om zijn onderhandelingspositie niet te
verzwakken, zijn personeel geen ruimte gaf alternatieven te ontwikkelen. Het resultaat was
dat de landmacht toen het besluit de dienstplicht op te schorten eenmaal was genomen geen
goed uitgewerkt plan had voor de ingrijpende overgang naar een beroepskrijgsmacht. Er
was uiteindelijk een andere bevelhebber nodig om de lastige knoop te ontwarren en alsnog
de tijd voor een zorgvuldige reorganisaties te krijgen. Couzy accepteerde snel de overgang
232 M.J. Wilmink, “Koninklijke landmacht in verandering,” Militaire Spectator, 161, nr. 2 (1992)
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233 De marine noemde het zelf ook wel het maritieme ‘combined arms concept’ SIB-MvD, Onderzoek naar doelmatigheid
overdracht beheerstaken MLD naar KLU en het - als gevolg daarvan - verplaatsen van de Groep maritieme
patrouillevliegtuigen naar een KLU-vliegbasis - AR 297/1I/91, d.d. 20 november 1991, MARSTAF, AR-stukken 1991, 1I
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naar een beroepskrijgsmacht en het verdwijnen van het eigen zelfstandige Legerkorps. Hij
bedong een overgangsperiode van vijf jaar en door de samenwerking met Duitsland aan te
gaan kon de landmacht toch op het Legerkorpsniveau actief blijven.
De ontwikkelingen bij de marine en luchtmacht verliepen minder dramatisch. Toch
verschilde de houding van de marine niet wezenlijk van die van de landmacht. Het
‘taakgroep concept’ van de marine was zelfs in veel opzichten vergelijkbaar met het
legerkorps concept van de landmacht.233 Toch heeft dit de discussie over de marine veel
minder beheerst dan het Legerkorps bij de landmacht. De verklaring hiervoor is dat het
‘taakgroep concept’ in tegenstelling tot het Legerkorps niet verbonden was met het
gewichtige dienstplichtvraagstuk. De tweede verklaring is dat het legerkorps concept
een relatief nauwkeurig gedefinieerd en zwaar geïntegreerd geheel is van verbonden
wapens op het operationele niveau. Het is complex daar een eenheid, bijvoorbeeld een
bataljon, uit los te maken voor een crisisbeheersingsoperaties. Voor de marine is het veel
eenvoudiger een schip tijdelijk los te maken van de taakgroep voor crisisbeheersing door
de grote zelfstandigheid en zelfredzaamheid van het schip. Illustratief is dat de landmacht
de deelname van 44 pantserinfanteriebataljon aan UNIFIL-operatie als een hinderlijke
onderbreking beschouwde van de NAVO-taak en de eenheid na terugkomst uit Libanon
daar opnieuw op voor moet voorbereiden. De marine rapporteerde na de uitzending van
de mijnenjagers naar de Perzische Golf in de jaren tachtig juist het gemak waarmee de
schepen weer integreerden in de vloot (zie hoofdstuk 4). Het verschil is dus terug te voeren
op de verschillende krijgsmachtdeelculturen, zoals beschreven in hoofdstuk 3. Dit verklaart
ook waarom de marine ervan overtuigd was dat de bestaande organisatie geschikt was
voor de nieuwe veiligheidssituatie. Veel meer dan de andere krijgsmachtdelen was zij van
nature ingesteld op expeditionaire operaties waar ook ter wereld. Dat de zeestrijdkrachten
tot dan het merendeel van de operaties voor hun rekening had genomen, beschouwde de
marineleiding als een bevestiging hiervan. De voorsprong die de marine had op de andere
krijgsmachtdelen, nam bij de marineleiding de urgentie weg de consequenties van de
veranderingen onder ogen te zien. De marine liep hiermee op termijn een risico. Niet alleen
was de vloot gebaseerd op een grootschalig conflict, ook betekenden de besluiten in de
Prioriteitennota dat de marine in de toekomst niet langer de vanzelfsprekende eerste keuze
zou zijn voor crisisbeheersing en vredesoperaties.
Zoals wel vaker in deze periode nam de luchtmacht een tussenpositie in. Ze onderkende
dat veranderingen noodzakelijk waren om de organisatie aan te passen aan de nieuwe taken,
zoals de in het vorige hoofdstuk besproken projecten WOLF en WOLF-II aantoonden. Ook
besefte de luchtmacht dat zonder dreiging een harde onderbouwing voor de samenstelling
en onderbouwing van de bestaande organisatie onderbrak. Deze conclusie leidde echter
ook bij de luchtmacht niet tot het aanpassen van de doelstellingen. Daarmee accepteerde
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de luchtmacht impliciet dat ze haar lot uit handen gaf, omdat ze – zoals de Luchtmachtraad
zelf onderkende – de aantallen benodigde F-16’s niet langer objectief kon onderbouwen.
Aangezien de Defensiestaf de krijgsmachtdelen weer niet wist te verenigen liet de militaire
top wederom het initiatief aan de minister.
Uiteindelijk stelde geen van de krijgsmachtdelen de bestaande institutionele en
operationele concepten ter discussie. Voor de krijgsmachtdelen voldeden ze nog steeds.
Een belangrijke reden hiervoor was dat in de ogen van de militaire top het verdwijnen van
de dreiging niet betekende dat er geen rekening meer hoefde te worden gehouden met
een nooit uit te sluiten grootschalig conflict. Bovendien waren de bestaande structuren en
middelen die geschikt waren voor het hoogste geweldsniveau, ook bij uitstek geschikt voor
operaties met minder geweld, zoals vredesoperaties. Terwijl dat andersom niet het geval was.
Een lichtbewapende eenheid kon zich immers niet handhaven in een escalerende situatie.
De militaire top had op dit punt geen ongelijk. Een grootschalig conflict viel nooit uit te
sluiten en ook de wens tot escalatiedominantie was op zichzelf valide. De politieke leiding
weerlegde dat dan ook niet. Het punt dat zij maakte was dat de krijgsmacht die de militaire
top voor ogen had niet langer betaalbaar was en dat er, zeker in relatie tot de dienstplicht,
ook geen draagvlak meer voor was.
Voor de militaire top was de nieuwe politieke realiteit moeilijk te accepteren. Ze richtte
zich op het beperken van de schade in de hoop op betere tijden. De oplossingen waren
gericht op de korte termijn, het krijgsmachtdeelbelang en in sommige gevallen ronduit
opportunistisch. Zo speelden ze in op het voorbehoud dat de minister maakte ten aanzien van
kapitaalsvernietiging of wezen zij de minister erop dat de kans op een grootschalig conflict
nooit helemaal uit te sluiten was. Ook waren de bevelhebbers bereid de zekerheid van de
vaste budgetverdeling op het spel te zetten voor eigen voordeel. De inmiddels ongeschreven
regel, die ooit was bedacht om juist een voortdurende strijd tussen de krijgsmachtdelen te
voorkomen, maakte ze ondergeschikt aan korte termijn doelstellingen.
De opstelling van de bevelhebbers beperkte ook hun invloed op de besluitvorming.
Aangezien ze de minister geen alternatief boden, verzandden ze in het herhalen van
argumenteren. Het kostte de inmiddels ervaren Ter Beek weinig moeite hun spel te doorzien.
De krijgsmachtdelen maakten zich hierdoor steeds meer afhankelijk van de persoonlijke
overwegingen en ambities van de minister. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de motivatie van Ter
Beek om de onderzeedienst te behouden. De argumenten van de marineleiding overtuigden
hem niet. Het was vooral zijn weerstand tegen kapitaalvernietiging die hem deed besluiten de
onderzeeboten te behouden. Ook vond hij een volwaardige marine passen bij de maritieme
traditie van Nederland.
De opgedane ervaring met Defensienota 1991 kwam Ter Beek het meeste van pas tijdens de
besluitvorming over de toekomst van de dienstplicht. Weliswaar kon zijn opschortingsbesluit
rekenen op brede maatschappelijke steun, hij moest daarvoor wel terugkomen op zijn
eerdere uitspraak daar nooit verantwoordelijk voor te zullen zijn en de confrontatie aan
gaan met de landmacht. De conservatieve alles-of-niets opstelling van Wilmink werkte
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hierbij averechts. Couzy stelde zich constructiever op, wist daarmee tijd te kopen, maar ook
hij bood de minister geen alternatief. Bovendien plaatste hij zichzelf buiten de discussie
door de confrontatie met de minister in de media aan te gaan. Net als bij Wilmink speelde
daarbij zijn wantrouwen in de toezeggingen van de politieke leiding een rol. Terwijl Ter Beek
tijdens de Defensienota 1991 zich nog onder druk liet zetten door de krijgsmachtdelen, was hij
nu veel beter in staat de argumenten van de krijgsmachtdelen op waarde te schatten en zijn
eigen koers te bepalen. Hierdoor slaagde hij erin de gehele krijgsmacht in amper vier jaar tijd
geschikt te maken voor de nieuwe hoofdtaak.
Het was een knappe prestatie van Ter Beek, maar het opschorten van de opkomstplicht
was tegelijkertijd ook de enige prioriteit die Ter Beek in de Prioriteitennota stelde. Zijn visie dat
het voor een toekomstbestendig krijgsmacht noodzakelijk was prioriteiten te stellen tussen
en binnen de krijgsmachtdelen bracht hij niet in praktijk. Nederland bleef beschikken over
een kleinere, nog steeds complete krijgsmacht. In feite was de krijgsmacht zelfs completer
geworden door het toevoegen van nieuwe capaciteiten als een amfibisch transportschip,
de luchtmobiele brigade en transportvliegtuigen. Een van de grote verschillen tussen
de twee nota’s is dat deze keer het eindresultaat niet het gevolg was van het verzet van de
krijgsmachtdelen, maar van de keuze van de minister zelf. Hij nam hiermee een bewust
risico. Zoals hij zelf terecht constateerde in zijn NGIZ-toespraak was de complete krijgsmacht
in een tijd van krimpende defensiebudgetten op termijn onbetaalbaar. Ook wist hij dat in
geval van nieuwe bezuinigingen de plannen in de Prioriteitennota niet meer uitvoerbaar
zouden zijn zonder ze ingrijpend te wijzigen. Kombrink waarschuwde hem hiervoor.
Uit de reacties van de fractievoorzitters van de regeringspartijen kon hij opmaken dat de
Prioriteitennota voorlopig niet het einde betekende van de bezuinigingen op Defensie. Toch
hield hij vast aan de complete krijgsmacht. Aangezien hij de ambities en de argumenten van
de krijgsmachtdelen doorzag moet dit worden uitgelegd als een welbewuste keuze.
Ondanks de klare taal in zijn NGIZ-toespraak, maakte hij nooit werk van de ambitie
een einde te maken aan de harmonieuze krijgsmacht. Ter Beek heeft later nooit expliciet
antwoord gegeven op de vraag waarom hij dit naliet. Wel stelde hij later, dat hij als politicus
altijd rekening had te houden met de haalbaarheid en het draagvlak van zijn plannen. Een
dergelijk antwoord past bij het beeld van Ter Beek als een raspoliticus, een minister die
conflicten het liefst vermeed en bij voorkeur behoedzaam manoeuvrerend op zoek ging naar
het haalbare compromis en naar voldoende steun om pas daarna een besluit te nemen. Ter
Beek was daarbij pragmatisch, zoals blijkt uit het opgeven van zijn eigen overtuigingen dat
de dienstplicht belangrijk was voor het verbinden van maatschappij en krijgsmacht en eerder
uit zijn steun voor crisisbeheersing en vredesoperaties. Vanuit dat perspectief was het voor
Ter Beek aantrekkelijker de militaire top zijn zin te geven en daarmee het draagvlak voor zijn
plannen zeker te stellen. Het openbreken van de complete krijgsmacht had hem gegarandeerd
in conflict gebracht met de krijgsmachtdelen zonder dat dit hem veel opleverde. Het besluit
de dienstplicht op te schorten was al complex genoeg en bovendien voldoende om aan de
financiële eisen die het kabinet aan hem stelde te voldoen.
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Zo slaagden de krijgsmachtdelen er wederom in de bestaande structuur te behouden,
ondanks dat sinds de val van de Muur de kaders waarbinnen de krijgsmachtdelen
functioneerden fundamenteel waren veranderd. De drijvende kracht achter de opstelling
van de krijgsmacht vormde de organisatiecultuur van de krijgsmachtdelen. Als een haast
vanzelfsprekende continuïteit gaf richting aan het denken binnen – in ieder geval – de
militaire top over het wezen van hun krijgsmachtdeel. Kenmerkend hiervoor is dat ondanks
de volledige wisseling van de militaire top in 1992 de doelstellingen van de krijgsmachtdelen
niet wijzigden.
Net als tijdens de Koude Oorlog waren de plannen van de krijgsmachtdelen vooral
institutioneel gemotiveerd. Het terugvallen op de bestaande en vertrouwde denkkaders is
op zichzelf een begrijpelijk reactie in tijden van verandering. Het vraagstuk dat de militaire
top moest oplossen was niet eenvoudig, de consequenties waren groot en niet zonder
risico. De toekomst is onvoorspelbaar, de gevolgen van besluiten zijn moeilijk te overzien
en verkeerde keuzes kunnen grote gevolgen hebben. De regelmatig terugkerende vraag of
een grootschalig conflict uitgesloten kon worden en het benadrukken dat het verlies van
capaciteiten niet zomaar kan worden teruggedraaid typeren deze worsteling. De politieke
drang het vredesdividend te innen gaf bovendien weinig vertrouwen in weloverwogen
keuzes. Tegelijkertijd was het juist daarom aan de militaire top – de belangrijkste militaire
adviseurs van de politieke leiding en de hoeders van de krijgsmacht – in deze periode van
fundamentele veranderingen een antwoord te vinden op dit complexe dilemma. Zoals
gezegd vond bij geen van de krijgsmachtdelen een fundamentele herbezinning van de
doelstellingen plaats. Ze kozen voor het vertragend gevecht hopende op betere tijden. Onder
het mom van vernieuwing en aanpassing hielden ze zoveel mogelijk vast aan de bestaande
denkkaders en accepteerden dat de marges voor de krijgsmacht uitermate smal bleven. In
dat opzicht was er weinig veranderd met de situatie tijdens de Koude Oorlog.
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Hoofdstuk 8

8. Een tweetrapsraket
‘De nota staat niet op zichzelf maar is samen met de Defensienota een soort tweetrapsraket’.
Chef Defensiestaf generaal A.K. van der Vlis, 18 januari 19931

Minister van Defensie A.L. ter Beek, 31 maart 19922

Verslag van het Bilateraal Beraad Bewindslieden met de landmacht, 29 september 19933

Op 12 januari 1993 presenteerde Ter Beek de Prioriteitennota. Er was blijkens de inleiding van
de nota meer dan voldoende reden geweest de Defensienota 1991 te evalueren. Ten eerste was
de internationale veiligheidssituatie sneller en ingrijpender veranderd dan in 1991 voorzien.
De tweede aanleiding was de verdere daling van het defensiebudget met bijna 1,1 miljard
gulden structureel. De derde reden was het onderzoek naar de toekomst van de dienstplicht.
In hoeverre paste het bestaande legervormingssysteem nog bij de sterk gewijzigde
internationale veiligheidssituatie?4 Volgens de minister waren ingrijpende besluiten
noodzakelijk. Achteraf waren de twee nota’s volgens Van der Vlis te vergelijken met een
1

H.J.A. Hofland, “’Een groot conflict kunnen we nog steeds aan’”, NRC Handelsblad, 18 januari 1993

2

Tussen Defensienota en Prioriteitennota: De toekomst van de Nederlandse krijgsmacht, Toespraak van Minister van
Defensie, A.L. ter Beek, voor het Nederlandse Genootschap voor Internationale Zaken op 31 maart 1992 in Den Haag

3

SIB-MvD, Bevindingen n.a.v. BBBK KL, d.d. 29 sept 1993, Defensiestaf, inv. Nr. 1983-1994 (A+C)-4

4

Ministerie van Defensie en Ministerie van Buitenlandse Zaken, Prioriteitennota, 3
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‘Hij [Ter Beek] kijkt naar voren, maar merkt op dat precies een jaar geleden [het besluit de dienstplicht op te schorten] de
vlag er anders bij leek te hangen. Terugziend ziet hij bevestiging voor de toen genomen beslissingen.
Wij hebben onze koers bepaald en zijn reeds onderweg met duidelijke doelstellingen.
In dat opzicht zijn wij ver voor op de ontwikkelingen in ons omringende landen.
Ons concept is deugdelijk, we zijn “offensief” aan slag en nu gaat het alleen nog maar om de zorgvuldigheid’.

Breuklijn 1989

‘[Nederland kan niet langer blijven beschikken over een volledige krijgsmacht] omdat, bij gelijkblijvende of zelfs
dalende defensie-uitgaven en onvermijdelijk stijgende kosten van materieel en personeel, pogingen om een min of
meer volledige krijgsmacht in stand te houden ertoe zullen leiden dat we steeds minder van hetzelfde overhouden, met
al maar stijgende overheadkosten als gevolg.
Met andere woorden dan hollen we de krijgsmacht uit.
Er moeten prioriteiten worden gesteld tussen en binnen de krijgsmachtdelen’.
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tweetrapsraket. Met de Defensienota 1991 zette Defensie een nieuwe koers uit om vervolgens
in de Prioriteitennota de noodzakelijk besluiten te nemen om de krijgsmacht aan te passen aan
de nieuwe situatie. In hoeverre Defensie daarin slaagde is het onderwerp van dit hoofdstuk.
Het eerste deel van dit hoofdstuk staat in het teken van de concrete inhoud van de nota,
de reacties daarop en de afrondende parlementaire besluitvorming. In hoeverre slaagde de
nota erin anderen te overtuigen van de besluiten die ze voorstelde? Het tweede deel plaatst
de veranderingen in het defensiebeleid in perspectief. Eerst wordt de Nederlandse reactie
op de val van de Muur vergeleken met die van de andere NAVO-lidstaten. Lag in Nederland
het tempo van de aanpassingen van het Defensiebeleid hoger dan elders en weken ze
inhoudelijk af van die in de rest van de NAVO? Daarna wordt stil gestaan bij het opmerkelijk
snelle afscheid van het Koude Oorlog paradigma. Hoe kon een denkkader dat zo lang het
denken over de krijgsmacht had bepaald in zo’n kort tijd zijn magie volledig verliezen? Het
hoofdstuk eindigt met een oordeel over het resultaat van de twee nota’s voor de Nederlandse
krijgsmacht.

8.1 De Prioriteitennota
De Prioriteitennota was geen volledig nieuwe nota, maar bouwde voort op de Defensienota
1991. Een uitgebreide veiligheidsanalyse en onderbouwing van de gemaakte keuzes ontbrak.
Het enige wezenlijke verschil was dat de Prioriteitennota niet langer rekening hield met een
concrete militaire dreiging. Om de omvang en samenstelling van de krijgsmacht te kunnen
onderbouwen, introduceerde Defensie in de Prioriteitennota de zogenaamde basiskrijgsmacht.
De nota beschreef verder hoe de krijgsmacht invulling kon geven aan crisisbeheersing en
vredesoperaties. Deze opsomming kwam, zoals besproken in het vorige hoofdstuk, later
bekend te staan als het ambitieniveau van de krijgsmacht.
Het meest ingrijpende besluit in de nota was dat de krijgsmacht vanaf 1998 geheel zou
bestaan uit beroepsmilitairen. Om de last van de dienstplicht in de overgangsperiode zoveel
mogelijk te beperken, werd de eerste oefening in 1994 verder verkort van twaalf naar negen
maanden. Wel hield het kabinet een aantal slagen om de arm. De Raad van State kreeg
het verzoek te onderzoeken hoe het opschorten dan wel afschaffen van de dienstplicht
zich verhield tot de grondwet. Daarnaast liet de nota ruimte aan een volgend kabinet de
overgangsperiode na 1998 te verlengen als dat nodig mocht zijn.
De overgang naar een vrijwilligerskrijgsmacht had vooral gevolgen voor de landmacht.5
De sterkte verminderde aanzienlijk en er kwam een nieuw personeelssysteem. Het aantal
gelijktijdige reorganisatieprojecten liep op van tweehonderd tot ruim vijfhonderd.
De maatregelen varieerden van het opheffen dan wel samenvoegen van eenheden tot
het sluiten van kazernes, mobilisatiecomplexen, magazijnen en opleidingscentra. Het
herstructureringsplan van de landmacht was als bijlage opgenomen in de Prioriteitennota.
5

Ibid., 33

Ibid., 52-55

7

A. ten Cate, De laatste divisie: De geschiedenis van 1 Divisie ‘7 December’ na de val van de Muur 1989-2004, 36-37

8

Ministerie van Defensie en Ministerie van Buitenlandse Zaken, Prioriteitennota, 37-41

9

Ibid., 44-45; A. ten Cate, De laatste divisie: De geschiedenis van 1 Divisie ‘7 December’ na de val van de Muur 1989-2004, 33

10 Ministerie van Defensie en Ministerie van Buitenlandse Zaken, Prioriteitennota, 37-44
11

Ibid., 33-36
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Het was een globaal overzicht, aangezien de landmacht nog niet alle veranderingen kon
overzien. Zo was nog niet bekend wat het Nederlandse aandeel ging worden in het DuitsNederlandse legerkorps.6 Wat de reorganisatie ingewikkeld maakte, was dat de landmacht
bleef deelnemen aan crisisbeheersingsoperaties.
De omvang van de ‘nieuwe landmacht’ was gehalveerd ten opzichte van de toestand aan
het einde van de Koude Oorlog. Van de 76.798 militairen en burgers bleven er 36.000 over.
De landmacht was met deze aantallen niet langer in staat twee divisies op de been brengen
en dat betekende het einde van het zelfstandige Nederlandse Eerste Legerkorps. Door
echter de resterende Nederlandse divisie, 1 Divisie ‘7 December’, met twee Duitse divisies te
integreren in een Duits-Nederlands legerkorps kon de landmacht op legerkorpsniveau actief
blijven.7 1 Divisie ging bestaan uit drie brigades. 13 Gemechaniseerde Brigade en de 41 Lichte
Brigade waren volledig paraat en de 43 Gemechaniseerde Brigade was volledig mobilisabel.
Gedurende de overgangsperiode naar een beroepsleger hield de landmacht op verzoek
van de NAVO ook de volledig mobilisabele 52 Gemechaniseerde Brigade in stand. Of de
landmacht deze brigade ook na 1998 zou handhaven, was ‘onderwerp van nadere studie’.8 De
nieuwe geheel uit beroepsmilitairen bestaande 11 Luchtmobiele Brigade stond onder bevel
van Allied Commander Europe (ACE) en maakte deel uit van ACE Rapid Reaction Corps. De vorming
van de Luchtmobiele Brigade was in volle gang en naar verwachting zou het eerste bataljon
halverwege 1993 operationeel zijn en in 1995 de gehele brigade.9 De vermindering van het
aantal eenheden betekende dat de landmacht ook aanzienlijk minder materieel nodig had.
Vergeleken met de situatie op 1 januari 1990 halveerden de aantallen pantser (gevechts)
voertuigen van 1326 naar 622 en stukken artillerie van 443 naar 210. Van de 913 tanks waarover
de landmacht op 1 januari 1991 beschikte, hield ze met 330 nog een derde over.10
De Prioriteitennota betekende voor de marine geen grote verandering van de plannen.
De maatregelen beperkten zich tot verdere reducties van personeel en materieel. De
personeelsomvang van de marine nam af van 19.331 naar 17.500 militairen en burgers. Het
aantal fregatten verminderde van zestien naar twaalf door het afstoten van vier Kortenaerklasse fregatten. Ook nam de marine afscheid van twee mijnenvegers van de Dokkum-klasse.
De Marine Luchtvaardienst en Onderzeedienst bleven bestaan. De onderzeedienst moest
de twee Zwaardvisklasse onderzeeboten van de sterkte afvoeren, zodra alle Walrusklasse
onderzeeboten in dienst waren gesteld.11
Ook de luchtmacht kon voortgaan op de ingeslagen weg. Hier hadden de bezuinigingen
eveneens betrekking op het personeel en het materieel. De omvang van het personeel
kromp van 20.033 naar 13.000 militairen en burgers. Van de 192 F-16’s mocht de
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luchtmacht 122 behouden, daarvan waren 108 operationeel inzetbaar. Wel kregen de
resterende jachtvliegtuigen hun bepleitte MLU. De in de Defensienota 1991 aangekondigde
accentverschuiving naar luchtverdediging en luchttransport was geconcretiseerd door
de aankoop van twee gebruikte DC-10 transportvliegtuigen, die werden voorzien van de
mogelijkheid jachtvliegtuigen in de lucht bij te tanken. Daarnaast kreeg de luchtmacht
de beschikking over zes kleinere transportvliegtuigen, twee van het type C-130 Hercules en
vier Fokker F-50. Wegens de komst van de Luchtmobiele Brigade werd de helikoptervloot
uitgebreid en gemoderniseerd. Inmiddels was meer zicht op de aantallen en typen
helikopters. Het voornemen was dertien zware transporthelikopters, zeventien middelzware
helikopters en veertig bewapende helikopters aan te schaffen.12
Afgezien van het besluit de dienstplicht af te schaffen was een groot deel van de
defensieorganisatie eind 1992 nog niet op de hoogte van de inhoud van de nota. Uit het
jaarverslag dat de IGK luitenant-generaal J.F.G.A.M. Maas (KLu) over dat jaar publiceerde,
bleek dat het personeel zich zorgen maakte over het voortbestaan van hun eenheid en in het
bijzonder van de eigen baan. Volgens de IGK begreep het personeel:
‘Heel goed dat een evaluatie van de Defensienota noodzakelijk was. Slecht gefundeerde uitspraken, opinies
en publicaties in de media brachten echter gedurende het jaar 1992 wederom grote ongerustheid en onzekerheid bij het personeel. Ondanks pogingen van de bevelhebbers het personeel vertrouwen in de leiding te
laten behouden dreigden de gevoelens van ongerustheid en onzekerheid eind 1992 te culmineren in demotivatie. Men wist niet meer waar men aan toe was en zag de komende veranderingen als een bedreiging van
de werkgelegenheid. (…) In gesprekken met personeel was het onderwerp bij uitstek: het voortbestaan van
eigen onderdeel en daaraan gerelateerd het behoud van eigen werkplek’.13

Voorafgaand aan de publicatie van de Prioriteitennota kwam de Defensieraad bijeen om te
praten over de wijze waarop Defensie het beste het nieuws naar buiten kon brengen. De CDS
benadrukte dat het belangrijk was dat de leden van de Defensieraad met één stem spraken.
De Minister vulde hem aan en stelde dat:
‘Dat niet langer achterom dient te worden gekeken naar wie uit het proces als “winnaar” of “verliezer”
tevoorschijn is gekomen. Thans is het moment aangebroken om met een positieve benadering de weg in te
slaan naar een defensieorganisatie zoals geschetst in de nota’.14

De bevelhebbers waren het hier mee eens, maar waarschuwden dat ze dit voor ‘het
niveau van de kolonels’ niet konden garanderen. De kolonels van de krijgsmacht, veelal
commandanten van eenheden waren volgens de bevelhebbers nog niet op de hoogte van
12 Ibid., 45-49
13 SIB-MvD, Jaarverslag 1992, Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, Archief Directie Algemene Beleidszaken, 1990-2003, inv.
Nr. 215, doosnr. 46
14 SIB-MvD, Aanvullende aantekeningen Legerraad, 39/2/92, 22 oktober 1992, Ministerie van Defensie Legerraad 1945-1994
Inv.nr. 939

Tegelijkertijd constateerde de IGK dat de nota bij het personeel van de marine en de
luchtmacht weinig opwinding teweeg had gebracht, wat gezien de minder grote impact van
de maatregelen in de lijn der verwachtingen lag.19

15 SIB-MvD, Verslag van vergadering Defensieraad gehouden op 6 januari 1993, Defensieraad, inv. Nr. DR 01/93
16 SIB-MvD, Aanvullende aantekeningen Legerraad, 39/2/92, 22 oktober 1992, Ministerie van Defensie Legerraad 1945-1994
Inv.nr. 939
17 SIB-MvD, Verslag vergadering Defensieraad, d.d. 13 januari 1993, Legerraad, inv. Nr. 949
18

SIB-MvD, Prioriteitennota, d.d. 15 januari 1993, Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, Luitenant-Generaal van de
Koninklijke Luchtmacht, J.F.G.A.M. Maas, Archief Marstaf S17634, deel 2, doos MARSTAF, S17634

19 Ibid.
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‘Ondanks het feit dat delen van de Prioriteitennota bekend waren, was de inhoud in haar totale samenhang
voor velen een verrassing. De boodschap kwam “hard aan”. Duidelijk werd dat de Prioriteitennota nog niet
op alle punten volledig is uitgewerkt. Het personeel is derhalve nog niet in staat alle gevolgen te overzien.
Voor velen blijft het gevoel van “angstige” onzekerheid’. 18
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de inhoud van de nota, terwijl zij wel de nota moesten presenteren en uitleggen aan hun
personeel.15 De Legerraad had dit probleem onderkend en de leidinggevenden zo goed
mogelijk hierop voorbereid, onder andere door ze vooraf te trainen in het voeren van ‘slecht
nieuws gesprekken’.16
De voorbereidingen wierpen hun vruchten af. De presentatie van de Prioriteitennota op
12 januari 1993 verliep zonder grote problemen. Couzy constateerde in de Legerraad dat
het personeel van de landmacht gelaten de informatie over de Prioriteitennota tot zich had
genomen. Hij had de indruk dat de boodschap was overgekomen. Wel vond hij het ongepast
dat de minister en staatssecretaris tijdens de presentatie van de nota een euforische indruk
hadden gemaakt, terwijl de maatregelen in de nota voor een groot deel van het personeel
ingrijpende gevolgen hadden.17
Een verslag van de IGK maakte duidelijk dat kritiek van Couzy terecht was. De
Prioriteitennota had de onzekerheid over de eigen toekomst niet weggenomen bij het
personeel van de landmacht. Op 15 januari 1 rapporteerde Maas:
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Figuur 8 Consequenties van de Prioriteitennota voor de krijgsmachtdelen ten opzichte van de situatie op 1 januari 1991

8.3 De ontvangst van de Prioriteitennota

21 Ibid.
22 B.A.G.M. Tromp, “Nota met verkeerd gestelde prioriteiten”, Het Parool, 16 januari 1993
23 T. Lagas en L. Meijer, “Niemand wil de zure vruchten plukken van einde Koude Oorlog”, NRC Handelsblad, 13 januari 1993
24 J.G. Siccama en M. van den Doel, “Kleine landmacht is een beslissing in onzekerheid”, NRC Handelsblad, 12 januari 1993
25 AKTB, reacties op PN, persberichten na aanleiding PN1993
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Ook uit de reactie van de vakbonden van het militaire personeel blijkt dat veel militairen zich
druk maakten over hun eigen toekomst bij Defensie. De ACOM en AFMP maakten duidelijk
dat daar in ieder geval snel duidelijkheid over moest komen. Gedwongen ontslagen vonden
zij onacceptabel. Het was onaanvaardbaar dat de militairen het vredesdividend zouden
betalen.20 De belangenvereniging voor officieren, de Nederlandse Officieren Vereniging
(NOV) en de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO), maakten zich ook zorgen
over de betaalbaarheid van de krijgsmacht. Ze wezen op het zwakke financiële fundament
onder de plannen. Ze hadden het vermoeden dat financiële kaders leidend waren geweest
voor de keuzes in plaats van de gewijzigde veiligheidssituatie en waarschuwden dat dit op de
lange termijn zou leiden tot het uithollen van de krijgsmacht.21
Ook anderen hadden kritiek op de onderbouwing van de keuzes in de Prioriteitennota. In
het Parool kritiseerde Tromp het ontbreken van een veiligheidspolitieke onderbouwing. Hij
vroeg zich af in hoeverre de deelname aan crisisbeheersingsoperaties het Nederlandse belang
en veiligheid diende? Volgens Tromp dreigde de krijgsmacht vooral een dure uitzendkracht te
worden. Bovendien vond hij de keuzes niet logisch: Waarom investeren in de Luchtmobiele
Brigade als Defensie voor veel minder geld het Korps Mariniers kon uitbreiden?22 Trouw
concludeerde dat het beleid in de Prioriteitennota op twee gedachten hinkte. De opkomstplicht
was opgeschort, maar de overgangsperiode was lang en het volgende kabinet behield de
mogelijkheid de maatregelen terug te draaien.23 Siccama en Van den Doel stelden in het NRC
Handelsblad vast dat de regering met de Prioriteitennota wel degelijk een keuze had gemaakt.
Door het opschorten van de opkomstplicht had de landmacht op termijn niet langer de
massa die nodig was voor een grootschalig conflict. Met deze keuze nam de regering een
gok, omdat de ontwikkelingen op de lange termijn niet waren te overzien. Ze hadden het
daarom verstandiger gevonden als het kabinet eerst de ontwikkelingen in de voormalige
Sovjet-Unie had afgewacht.24
Er was ook positieve kritiek op de nota. De redactie van het Parool vond dat Ter Beek
lof verdiende, nu hij ondanks het verzet van de landmacht en Buitenlandse Zaken de
krijgsmacht aanpaste aan de nieuwe tijd.25 De redactie van het NRC Handelsblad vond de
kracht van de Prioriteitennota dat deze een opmaat was naar een flexibele krijgsmacht. Daar
stond wel tegenover dat serieus debat over de ambities van Nederland niet was gevoerd. De
redactie erkende dat defensieplanning zonder dreiging niet eenvoudig was, maar zonder dit
debat ontbrak het aan financiële zekerheid voor de lange termijn. Het gevaar bestond dat de

minister met dit ambitieniveau de deuren had opengezet voor een continue afroming van
het defensiebudget en dat:
‘zoiets sluipenderwijs jaar-in, jaar-uit en zonder een fundamentele afweging van middelen en opties geschiedt. Voor de politiek is dit laatste maar al te verleidelijk, want het voorkomt hartstochtelijk debat over
rang en rol van het land en zorgt voor geld in het laadje. Kortom, het risico van een onzichtbare stap van
prioriteit naar voldongen feit’. 26
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De eerste politieke reacties op de Prioriteitennota bevestigden nogmaals het brede
draagvlak voor het besluit in de Defensienota 1991 de prioriteit te leggen bij crisisbeheersing
en vredesoperaties. Zelfs GroenLinks, eerder nog tegen de Defensienota 1991, steunde de
Prioriteitennota.27 Opmerkelijk was dat deze keer vooral lokale en provinciale politici protest
aantekenden tegen de maatregelen in de nota. Het sluiten van een groot aantal kazernes
betekende voor sommige gemeentes het verdwijnen van een belangrijke en soms zelfs de
belangrijkste werkgever. Zo gingen in Middelburg ruim tweehonderd arbeidsplaatsen
verloren en het gemeentebestuur van Harderwijk had uitgerekend dat door het sluiten van
de kazerne 30 miljoen gulden per jaar minder besteed zou worden in de stad.28 Ter Beek
maakte later duidelijk dat hij weinig boodschap had aan deze kritiek en dat hij het aan de
landmacht overliet welke kazerne ging sluiten. Niettemin gaf hij later toe dat hij zich in
enkele gevallen wel had bemoeid met de keuzes. Zo besloot hij de Johan Willem FrisoKazerne in Assen open te houden toen de Commissaris van de Koningin van de provincie
Drenthe en voormalig voorzitter van de Commissie Dienstplicht Meijer (PvdA) zich na het
besluit over het opschorten van de opkomstplicht kwam beklagen over de gevolgen voor de
werkgelegenheid in de provincie door het sluiten van de kazerne.29
De parlementaire behandeling van de Prioriteitennota kon pas van start gaan nadat
de Raad van State zich uitgesproken had over de vraag hoe het opschortingsbesluit zich
verhield tot de grondwet. Op 29 april kwam de Raad met het advies dat de opkomstplicht
voor dienstplichtigen niet zonder grondwetswijziging kon worden afgeschaft of opgeschort.
Volgens de Raad schreef artikel 98.1 van de Grondwet voor dat de krijgsmacht bestond
uit beroepsmilitairen en dienstplichtigen. Het afschaffen dan wel opschorten van de
opkomstplicht betekende dat de krijgsmacht niet meer voldeed aan deze eis.30 Het kabinet
26 “Prioriteiten”, NRC Handelsblad, 12 januari 1993
27 P. Koopman, “Partijen slijpen messen om Waddenzee”, Haagsche Courant, 12 januari 1993; AKTB, Ter info reacties op PN,
persberichten na aanleiding PN1993
28 “Prioriteiten.”
29 M. van Lith, Wim Meijer : Tegen de stroom in, 303; Interview met A.L. ter Beek, 10 april 1996
30

Handelingen der Staten-Generaal, 1993-1994, Tweede Kamer, 29 april 1993, (‘Advies Raad van State aan de Koningin’);
Handelingen der Staten-Generaal, 1993-1994, Tweede Kamer, 22 975, 4 mei 1993

De krijgsmacht had volgens de minister recht op zekerheid over de omvang, structuur en
inrichting. In het geval van uitstel zouden de voor- en tegenstanders van de dienstplicht hun
gevecht blijven voortzetten. Dit zou ook een negatieve invloed zou hebben op de werving en
het debat over de investeringen in de krijgsmacht.33
Op 18 en 19 mei behandelde de Tweede Kamer de Prioriteitennota. Een ruime meerderheid
aanvaardde de voorgestelde besluiten, inclusief het besluit de opkomstplicht op te schorten.
Wel maande een meerderheid van de Tweede Kamer de minister terughoudend te zijn met
het afstoten van overtollig materieel dat geschikt was voor een grootschalig conflict. Ter
Beek zegde toe dat hij de Tweede Kamer op de hoogte zou brengen van het afstotingsbeleid.
De VVD, SGP, D66 hadden kritiek op de zwakke financiële onderbouwing van zijn plannen.
De minister gaf toe dat het financiële kader krap was, maar kaatste vervolgens de bal
terug en stelde vast dat het vredesdividend nu wel was geïnd en waarschuwde dat nieuwe
31 Handelingen der Staten-Generaal, 1993-1994, Tweede Kamer, 13 mei 1993, (‘27ste vergadering vaste commissie voor defensie’)
32 Handelingen der Staten-Generaal, 1993-1994, Tweede Kamer, 17 mei 1993, (‘27ste vergadering vaste commissie voor defensie’)
33 Ibid.
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‘een beetje de dienstplicht afschaffen tot het maatschappelijk draagvlak het volledig begeeft, of een houding van “laten we eens zien hoe ver we komen met een vrijwilligerskrijgsmacht, alvorens een nadere beslissing te nemen”’ een halfslachtige oplossing’.32
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nam het advies van de Raad over zette het proces in gang om de grondwet te wijzigen. Dit
kreeg twee jaar later, op 10 juli 1995 zijn beslag.
Voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer over de Prioriteitennota kwam de Vaste
Kamercommissie voor Defensie (VCD) tweemaal bij elkaar om te praten over de consequenties
van de nota voor het personeel. Tijdens de eerste bijeenkomst op 13 mei pleitte Koffeman
(CDA) ervoor het Kamerdebat over de Prioriteitennota uit te stellen. Zijn fractie wilde zich
eerst een oordeel vormen over het advies van de Raad van State en de reactie van het kabinet
daarop. De andere partijen waren het niet met hem eens. Ook zij vonden een zorgvuldige
besluitvorming noodzakelijk, maar vonden dat het defensiepersoneel ook recht had op
duidelijkheid. Ter Beek wees uitstel resoluut van de hand en maakte duidelijk dat dit voor
hem onaanvaardbaar was. Het was ook niet nodig, omdat het advies van de Raad van State de
beleidsvoornemens in de Prioriteitennota immers niet ter discussie stelde.31
Op 17 mei kwam de commissie weer bij elkaar. Deze keer spitste de discussie zich toe
op de duur van de overgangsperiode. G. Valk (PvdA) diende een motie in om de overgang
naar een beroepskrijgsmacht te versnellen. Hij riep de minister op vanaf 1995 alleen nog
dienstplichtigen op te roepen die bereid waren vrijwillig te dienen. Zijlstra (PvdA), Van
Middelkoop (GPV) en Van Heemskerk Pillis–Duvekot (VVD) vreesden juist dat Defensie te
hard van stapel liep en dienden een motie in om de overgang naar een beroepskrijgsmacht
na een aantal jaar te evalueren. Ter Beek legde beide moties naast zich neer. Hij erkende dat
aan het afschaffen van de dienstplicht risico’s waren verbonden, maar vond:
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bezuinigen het evenwicht zeker zouden verstoren. De PvdA en GroenLinks vroegen zich af
waar het aantal F-16’s op was gebaseerd. Sipkes (GroenLinks) constateerde dat Nederland
na de Verenigde Staten de meeste F-16’s had. Op Van Traa (PvdA) kwam het aantal van 108
operationele F-16’s arbitrair over. Zijn fractie vroeg zich af of het aantal niet verder omlaag
kon. Ter Beek weerlegde de kritiek. Er lag wel degelijk een redenering ten grondslag aan het
aantal F-16’s. Met 108 F-16’s kon de luchtmacht beschikken over zes squadrons. Drie daarvan
waren inzetbaar voor crisisbeheersing en vredesoperaties. Twee squadrons waren dualcapabele en vormden de Nederlandse bijdrage aan de nucleaire en conventionele afschrikking
van de NAVO en waren verantwoordelijk voor de verdediging van het Nederlandse luchtruim.
Het zesde squadron richtte zich primair op trainen en opwerken van de andere squadrons
en diende als reserve voor de eerste drie.34 Hoewel Van Traa vond dat deze taken ook met vijf
squadrons uitvoerbaar waren, accepteerde hij de uitleg van Ter Beek.
De Luchtmobiele Brigade bleef een controversieel onderwerp. De Kamer had weliswaar
ingestemd met de oprichting ervan, maar nog niet met de miljarden gulden kostende
aanschaf van de helikopters. Gezien de geringe financiële flexibiliteit in de plannen van
Defensie pleitten Van Traa (PvdA) en M.B.M.J. van Vlijmen (CDA) voor de aanschaf van één
type ‘multipurpose’ helikopter in plaats van aparte transport- en bewapende helikopters.
Sipkes (GroenLinks) diende een motie in waarin zij verzocht af te zien van de aanschaf van
bewapende helikopters en alleen transporthelikopters aan te schaffen. Van Voorst tot Voorst
verdedigde het concept van de Luchtmobiele Brigade. Hij vond dat brigade in zijn geheel
ingezet moest kunnen worden inclusief de bijbehorende bescherming door bewapende
helikopters. Ter Beek voegde daaraan toe dat de bewapende helikopters essentieel waren
voor de veiligheid en de gevechtskracht van de lichtbewapende luchtmobiele infanterieeenheden. Met de voorgestelde ‘multipurpose’ helikopters was het luchtmobiele concept
onmogelijk. Ter Beek stelde:
‘Wij hebben hier te maken met een geïntegreerd wapensysteem, waaruit niet zomaar elementen kunnen
worden weggelaten. Het ontbreken van geschikte bewapende helikopters doet sterk afbreuk aan het concept van de Luchtmobiele Brigade en daarmee dus aan de inzetmogelijkheden daarvan. Daar voel ik, kort
uitgedrukt, niets voor!’35

Het idee van de ‘multipurpose’ helikopters verdween van tafel, net als de motie van Sipkes,
maar daarmee had Ter Beek nog steeds geen steun voor de aanschaf van de bewapende
helikopters en daarmee voor een van de speerpunten van de twee nota’s en het symbool van
de ‘nieuwe’ landmacht.

34 Handelingen der Staten-Generaal, 1993-1994, Tweede Kamer, 18 mei 1993 (‘69ste vergadering van de Tweede Kamer’);
Handelingen der Staten-Generaal, 1993-1994, Tweede Kamer, 19 mei 1993 (‘70ste vergadering van de Tweede Kamer’)
35 Ibid.

De volgende dag waren het wederom Van Vlijmen (CDA) en Van Traa (PvdA) die een bom
legden onder het concept van de Luchtmobiele Brigade, met een motie waarin zij het kabinet
verzochten:
‘de Luchtmobiele Brigade ook geschikt te maken voor optreden in voorzienbare VN-operaties door operationele bataljons zo snel mogelijk tevens een adequate training en opleiding met zwaarder materieel te
geven, waaronder pantservoertuigen’.36

De motie-Van Vlijmen/Van Traa moet gezien worden tegen de achtergrond van de
gewelddadige burgeroorlog in Joegoslavië. De dramatische gebeurtenissen daar maakten
36 Handelingen der Staten-Generaal, 1993-1994, Tweede Kamer, 19 mei 1993 (‘70ste vergadering van de Tweede Kamer’)
37 Handelingen der Staten-Generaal, 1993-1994, Tweede Kamer, 18 mei 1993 (‘69ste vergadering van de Tweede Kamer’);
Handelingen der Staten-Generaal, 1993-1994, Tweede Kamer, 19 mei 1993 (‘70ste vergadering van de Tweede Kamer’)
38 W. Nieuwenhuis, “Ter Beek in de wolken met reacties Tweede Kamer.”; Zie ook A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen
aan Plein 4, 170
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Ze bevestigden desgevraagd dat ze deze motie indienden om de Luchtmobiele Brigade
zo snel mogelijk in te kunnen zetten in voormalig Joegoslavië. De motie had vergaande
gevolgen voor de plannen. De toekomst van de Luchtmobiele Brigade was nu verbonden aan
een actuele crisis. Dit zette de opbouw van de brigade onder tijdsdruk en het uitrusten van
de Luchtmobiele Brigade met pantservoertuigen kon er op termijn toe leiden dat het nooit
tot de aanschaf van de helikopters zou komen. Dit gold te meer omdat de helikopters voor de
VN-operatie in voormalig Joegoslavië niet noodzakelijk waren.37
Enkele dagen na het debat verklaarde Ter Beek in een interview met het NRC Handelsblad
dat hij tevreden was over de parlementaire behandeling van de nota. Naar eigen zeggen was
hij erin geslaagd de grootste herstructurering van de krijgsmacht door te voeren sinds de
Tweede Wereldoorlog. Daarbij was het verzet vanuit de krijgsmacht beperkt gebleven. Ook
in het kabinet had hij ‘de slag’ gewonnen en vervolgens een meerderheid van het parlement
weten te overtuigen van de nieuwe defensieplannen.38 Het bovenstaande maakt duidelijk
dat dit maar ten dele waar was. Wat opvalt is dat de Kamerleden een aantal keren de vinger
op de zwakke plek in het defensiebeleid legden, zoals de zwakke financiële onderbouwing,
maar daar geen consequenties aan verbonden. Dat Ter Beek de kritiek naast zich neer kon
leggen betekende niet dat hij ze ook had overtuigd. In het geval van de bezuinigingen
was dat zeker niet het geval zou later blijken. Ook was het lot van een van de belangrijkste
projecten in de Prioriteitennota, de Luchtmobiele Brigade, nog niet zeker gesteld. Daarbij was
het wrang dat hij juist de fracties van de regeringspartijen niet had weten te overtuigen. Het
lot van de helikopters dreigde door de motie-Van Vlijmen/Van Traa speelbal te worden van de
burgeroorlog in voormalig-Joegoslavië.
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veel indruk op de Nederlandse bevolking. De moeizame pogingen van de internationale
gemeenschap het geweld te stoppen, maakten het gevoel van machteloosheid en frustratie
alleen maar groter. De motie was representatief voor de wens een einde te maken aan die
oorlog.39
Begin 1993 leek de internationale gemeenschap eindelijk enige grip kreeg op de situatie.
De speciale gezanten van de VN en de Europese Unie, de Amerikaanse diplomaat C.R. Vance
en voormalige Engelse minister van Buitenlandse Zaken Lord D.A.L. Owen wisten voor
het eerst de strijdende partijen aan tafel te brengen om te praten over een vredesplan. Een
belangrijk onderdeel daarvan was een uitbreiding van de internationale troepenmacht om
de strijdende partijen uit elkaar te houden. De onderhandelingen mislukten toen bleek dat
de Europese landen niet bereid waren voldoende troepen op de been brengen, waarna ook de
Verenigde Staten en Rusland afhaakten.40 Ook Nederland moest afhaken. Zoals in het vorige
hoofdstuk is besproken bereikte de Nederlandse krijgsmacht eind 1992 haar uitzendlimiet.
De landmacht was door de afhankelijkheid van dienstplichtigen ernstig beperkt in haar
mogelijkheden eenheden uit te zenden. Pas aan het einde van het jaar zou het eerste
operationele bataljon van de Luchtmobiele Brigade inzetbaar zijn. Het Korps Mariniers was
niet beschikbaar wegens de deelname aan de VN-operatie UNTAC in Cambodja.41
Medio 1992 had de Japanse United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) S. Ogata
voorgesteld de groeiende stroom vluchtelingen in de regio op te vangen in door de VN
beschermde gebieden, zoals ook met succes in Noord-Irak was gebeurd na de Golfoorlog.
In eerste instantie kreeg het initiatief weinig bijval. Dit veranderde toen het Vance/Owen
plan definitief dreigde te mislukken en in een aantal door de Bosnische Serviërs omsingelde
steden de humanitaire situatie steeds nijpender begon te worden. De ‘safe areas’ leken voor
de internationale gemeenschap het enige middel iets te kunnen doen aan de uitzichtloze
situatie.
Op 6 mei stelde de Veiligheidsraad zes ‘safe areas’ in: Srebrenica, Sarajevo, Tuzla, Zepa,
Gorazde en Bihac. De lidstaten kregen het verzoek troepen te leveren om de gebieden te
beschermen. De voorstanders van ingrijpen in het conflict in Joegoslavië vonden dat
Nederland hier een bijdrage aan moest leveren.42 Ook Buitenlandse Zaken reageerde positief
op het verzoek. Van der Vlis, de belangrijkste militaire adviseur van Ter Beek was echter
sceptisch. Hij vond dat Nederland met het transport- en verbindingsbataljon al genoeg
deed (zie vorige hoofdstuk). Bovendien had Defensie geen eenheden beschikbaar, zolang de
39 J.C.H. Blom et al., Srebrenica, een ‘veilig’ gebied: Reconstructie, achtergronden, gevolgen en analyses van de val van een safe area,
972-973; A. ten Cate, Sterven voor Bosnië?: Een historische analyse van het interventiedebat in Nederland, 1992-1995, (Boom, 2007),
168-169
40 J.C.H. Blom et al., Srebrenica, een ‘veilig’ gebied: Reconstructie, achtergronden, gevolgen en analyses van de val van een safe area, 841
en 952-954
41 SIB-MvD, Vlis, A.K. van der, Generaal der Verbindingsdienst, Chef Defensiestaf, Nota bestemd voor Minister van Defensie,
Mogelijk Nederlandse bijdrage aan de implementatie van het “Vance-Owen” plan in NAVO-verband, d.d. 15 maart 1993,
inv. Nr. SN93/216/1624
42 J.C.H. Blom et al., Srebrenica, een ‘veilig’ gebied: Reconstructie, achtergronden, gevolgen en analyses van de val van een safe area, 774
en 954; C. Klep en R.J.A. van Gils, Van Korea tot Kabul, de Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945, 116-117

8.6 De toekomst van de Luchtmobiele Brigade

‘door inzet van de Luchtmobiele Brigade in een (te) vroeg stadium van haar bestaan, de aankoopbeslissing
over gevechtshelikopters negatief zou worden beïnvloed, omdat dan gezegd zou kunnen worden: “Het gaat
nu toch ook aardig?”’. 48

De meningen binnen de landmachttop waren echter verdeeld. De plaatsvervangend
bevelhebber, generaal-majoor Reitsma, de commandant van het 1ste Legerkorps luitenantgeneraal M. Schouten en de eerste commandant van de Luchtmobiele Brigade brigadegeneraal
Brinkman zagen een spoedige inzet juist als een kans voor de brigade haar bestaansrecht te
bewijzen en het besluit over de aanschaf van de helikopters veilig te stellen. Ook schatten zij
43 J.C.H. Blom et al., Srebrenica, een ‘veilig’ gebied: Reconstructie, achtergronden, gevolgen en analyses van de val van een safe area,
884-885
44 Ibid., 957-960
45 A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 170
46 J.C.H. Blom et al., Srebrenica, een ‘veilig’ gebied: Reconstructie, achtergronden, gevolgen en analyses van de val van een safe area, 973;
A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 170-171
47 SIB-MvD, Vlis, A.K. van der, Generaal der Verbindingsdienst, Chef Defensiestaf, Nota bestemd voor Minister van Defensie,
Mogelijk Nederlandse bijdrage aan de implementatie van het “Vance-Owen” plan in NAVO-verband, d.d. 15 maart 1993,
inv. Nr. SN93/216/1624
48 J.C.H. Blom et al., Srebrenica, een ‘veilig’ gebied: Reconstructie, achtergronden, gevolgen en analyses van de val van een safe area,
1044; Overigens stelde hij in zijn memoires dat hij zich daar minder zorgen over maakte dan Van der Vlis. H.A. Couzy, Mijn
jaren als bevelhebber, 138
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Van der Vlis beschouwde motie-Van Vlijmen/Van Traa als een serieuze bedreiging voor de
toekomst van de Luchtmobiele Brigade. Hij vreesde zoals gezegd dat een ‘oneigenlijke inzet’
van de brigade een negatieve uitstraling zou hebben op de landmacht en de verwerving van
de helikopters.47 Ook Couzy maakte zich daar zorgen over. Hij meende later dat:
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Luchtmobiele Brigade nog niet inzetbaar was en de reorganisatie van de landmacht nog niet
was afgerond. Ook vreesde dat het concept van de Luchtmobiele Brigade verloren zou gaan
door een niet-luchtmobiele inzet.43
Ter Beek besloot het advies van de CDS naast zich neer te leggen. Op 29 april verklaarde hij
in een toespraak voor de universitaire vredesdagen in Groningen niet alleen voorstander te
zijn van militair ingrijpen in voormalig Joegoslavië en maar ook dat de Luchtmobiele Brigade
daarvoor bij uitstek het aangewezen middel was.44 Later schreef Ter Beek in zijn memoires
over het Kamerdebat van 19 mei en de motie van Van Vlijmen en Van Traa: ‘Wat ik ook
probeerde, ik kon de motie niet van me afhouden’.45 De reconstructie van het Nederlands
Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) toont aan dat de minister voor het debat allang
had besloten de Luchtmobiele Brigade in te zetten. Wat de motie wel bewerkstelligde was
dat de besluitvorming over de Luchtmobiele Brigade verweven raakte met een mogelijke
Nederlandse militaire bijdrage aan de oorlog in voormalig Joegoslavië.46
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in dat een succesvolle uitzending ten goede zou komen aan de werving. Couzy was het daar
wel mee eens. Hij constateerde in september 1993 dat de operatie motiverend werkte voor
de nieuwe eenheid.49 Ook speelde de concurrentie tussen de krijgsmachtdelen een rol. Tot
nu toe leverde het Korps Mariniers de infanterie-eenheden aan de lopende VN-operaties.
Volgens Van der Vlis leefde binnen de landmacht het gevoel dat zij aan de beurt was.50
Ook voor Ter Beek was de Luchtmobiele Brigade de voordehand liggende keuze. Ten
eerste waren vrijwel alle beschikbare eenheden reeds ingezet in voormalig Joegoslavië of
in Cambodja. Verder was de Luchtmobiele Brigade een van de speerpunten van zijn beleid
en het symbool van de nieuwe landmacht. Wilde hij de politieke steun voor de brigade niet
verspelen dan had hij weinig keus. Dit betekende niet dat de minister zich niet bewust van de
politieke risico’s. Zo benadrukte hij in het Kamerdebat:
‘Wij moeten er wel voor uitkijken dat een bataljon dat bedoeld is als een luchtmobiel bataljon, niet opeens
verwordt, als ik dat zo mag zeggen, tot een pantserinfanteriebataljon (…) Hier wil ik heel nadrukkelijk aan
toevoegen dat deze motie niet als onbedoelde consequentie mag hebben dat wij afraken van het spoor, de
trek naar een luchtmobiele brigade, respectievelijk luchtmobiel bataljon’.51

Ook trachtte Ter Beek achter de schermen de defensiespecialisten van het CDA en de PvdA,
Van Vlijmen en Vos, ervan te overtuigen de aanschaf van de helikopters los te zien van de
inzet van de brigade.52
Alles overziende was medio 1993 de toekomst van de Luchtmobiele Brigade nog allerminst
zeker. Deze onzekerheid was volgens het NIOD ook van invloed op het besluit de brigade
uit te rusten met pantservoertuigen bewapend met een .50 mitrailleur in plaats van een 25
mm kanon. De top van de landmacht probeerde hiermee te voorkomen dat het luchtmobiele
brigade veranderde in een pantserinfanteriebrigade.53
De besluitvorming over de aanschaf van de transporthelikopters verliep uiteindelijk
voorspoedig. Eind 1993 ging de Kamer akkoord met de aanschaf van zeventien AS-532U2
Cougar en dertien Boeing CH-47D Chinooks. Het besluit over de bewapende helikopters
had echter meer voeten in de aarde. Pas twee jaar na het verschijnen van de Prioriteitennota
steunde de Tweede Kamer het besluit dertig AH-64D Apache gevechtshelikopters aan te
kopen. Pas toen was de Luchtmobiele Brigade compleet en de politieke besluitvorming over
de Prioriteitennota afgerond. Ter Beek was bij dit besluit niet meer betrokken. In 1994 was hij
na afloop van de kabinetsperiode naar Drenthe vertrokken om zijn politieke carrière voort te
zetten als Commissaris van de Koningin.

49 SIB-MvD, Bevindingen n.a.v. BBBK KL, d.d. 29 sept 1993, Defensiestaf, inv. Nr. 1983-1994 (A+C)-4
50 J.C.H. Blom et al., Srebrenica, een ‘veilig’ gebied: Reconstructie, achtergronden, gevolgen en analyses van de val van een safe area,
1044-1045; H.A. Couzy, Mijn jaren als bevelhebber, 138-13
51 Handelingen der Staten-Generaal, 1993-1994, Tweede Kamer, 19 mei 1993 (‘70ste vergadering van de Tweede Kamer’)
52 J.C.H. Blom et al., Srebrenica, een ‘veilig’ gebied: Reconstructie, achtergronden, gevolgen en analyses van de val van een safe area, 1054
53 Ibid., 1125-1127; H.A. Couzy, Mijn jaren als bevelhebber, 139-140

8.7 Het Nederlandse defensiebeleid in internationaal perspectief

‘Een terugkeer naar een zuiver nationale verdediging, waarbij ieder land zijn eigen koers bepaalt, zonder
acht te slaan op wat bij bondgenoten gebeurt,’54

54 Ministerie van Defensie en Ministerie van Buitenlandse Zaken, Defensienota 1991, 6; zie ook, R. de Wijk en F.P.B. Osinga,
“Innovating on a shrinking playing field; military change in the Netherlands armed forces”, 141
55 SIB-MvD, Brief van Chef Defensiestaf aan Minister van Defensie, ter voorbereiding gesprek met ministerraad over de
uitgangspunten van de defensienota op 2 juli 1990, Archief Kabinet van de minister, inv. Nr. 23; SIB-MvD, Herstructurering
en verkleining van de krijgsmacht, aantekeningen voor bewindsliedenoverleg van 6 september 1990, d.d. 31 augustus
1990, Archief Kabinet van de minister, inv. Nr. 23; SIB-MvD, Vergelijking defensie-uitgaven bondgenoten, d.d. 23 januari
1991, nr. D91/210/1621, bijlage nr. F91/050/098; SIB-MvD, Notitie over de ontwikkeling van het Nederlandse aandeel in de
bondgenootschappelijke verdedigingsinspanning van 1982 tot en met 1991 (met trend 1995), Stafafdeling Conceptuele
Zaken, d.d. 7 oktober 1992, CZC/921007/a
56 De gegevens zijn samengesteld door het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Het SIPRI verzamelt sinds
1969 jaarlijks de internationale defensie-uitgaven en rekent ze om zodat een internationale vergelijking mogelijk is. Door
de omrekening wijken sommige getallen in de tabel af van de eerder genoemde gegevens. Verder is het BBP afhankelijk
van de economische groei in een land, zodat de cijfers een vertekend beeld kunnen geven van de werkelijke ontwikkeling
van het defensiebudget. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), “Data for all countries from 1988–2016
as a share of gdp” ; Directoraat-Generaal Economie en Financien van het Ministerie van Defensie, Financiële kerngegevens
Defensie, (Den Haag: Ministerie van Defensie, 1997)

329
Hoofdstuk 8. Een tweetrapsraket

Toch was dat wat in praktijk gebeurde. Hijzelf, maar ook het kabinet en kamerleden,
maakten vrijwel meteen na de val van de Muur gebruik van de ontstane beleidsruimte om
zonder overleg met bondgenoten een nieuwe koers uit voor Defensie te zetten en flink
te bezuinigen. Binnenlands politieke overwegingen speelde daarbij een dominante rol.
Het leveren van een geloofwaardige bijdrage aan de NAVO was van ondergeschikt belang.
Aangezien dit ook gebeurde bij de andere lidstaten kon Ter Beek de kritiek van de NAVO
eenvoudig naast zich neerleggen. Hij kreeg uiteindelijk zelfs steun voor zijn plannen. Dat
de beleidsmakers gebruikmaakten van de beleidsruimte betekende niet dat de Stuurgroep
en het kabinet geen oog hadden voor de plannen van andere NAVO-leden. Het was namelijk
niet de bedoeling dat Nederland te veel uit de pas ging lopen.55 In de onderstaande tabel
zijn de zijn defensie-uitgaven van de belangrijkste NAVO-lidstaten in de periode 1988-1993
weergegeven als percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP). De gegevens zijn
gesorteerd op de hoogte van de defensie-uitgaven in 1993. De meest rechtse kolom toont
de procentuele daling van de defensie-uitgaven in 1993 ten opzichte van die in 1988.56 De
tabel maakt duidelijk dat het Nederlandse defensiebudget net als tijdens de Koude Oorlog
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Met het besluit over de aanschaf van de helikopers rondde Defensie de besluitvorming over
de twee nota’s af. Defensie had in amper vier jaar afscheid genomen van de Koude Oorlog
en sloeg aan de hand van de twee defensienota’s een nieuwe richting. Om deze verandering
in perspectief te plaatsen – hoe snel was Nederland en in hoeverre waren de Nederlandse
keuzes origineel – is in deze paragraaf een vergelijking gemaakt met de wijze waarop de
andere NAVO-lidstaten hun defensiebeleid aanpasten na de val van de Muur.
Een grote verandering ten opzichte van de Koude Oorlog was dat de NAVO haar centrale
rol in de defensieplanning van de lidstaten had verloren. In dat kader waarschuwde Ter Beek
al in de Defensienota 1991 voor het gevaar van renationalisatie, of in zijn eigen woorden:

nog steeds keurig in de pas liep met die van de bondgenoten. Nederland behoorde aan het
einde van de Koude Oorlog met een zevende plek tot de middenmoot en nam die positie vijf
jaar later nog steeds in. Wel daalde het Nederlandse defensiebudget met 21 procent sneller
dan de gemiddelde afname van 14 procent bij de andere NAVO-lidstaten. Toch was Nederland
geen uitschieter, dat waren Duitsland en België met een daling van het defensiebudget met
respectievelijk 34 en 35 procent.
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Defensie-uitgaven als % van het BBP in de periode 1988-1993
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1988

1989

1990

1991

1992

1993 

Daling
(19881993)

1

Verenigde Staten

5,7

5,5

5,3

4,7

4,8

4,5

-21

2

Turkije

2,9

3,1

3,5

3,8

3,9

3,9

34

3

Griekenland

4,2

3,8

3,8

3,5

3,6

3,6

-14

4

Verenigd Koninkrijk

4,1

4,0

3,9

4,1

3,8

3,5

-15

5

Frankrijk

3,6

3,5

3,4

3,4

3,3

3,3

-8

6

Portugal

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,6

-4

7

Nederland (rangorde)

(7) 2,8

(7) 2,7

(8) 2,5

(7) 2,4

(7) 2,4

(7) 2,2

(10) -21

8

Noorwegen

2,8

2,7

2,5

2,4

2,4

2,2

-21

9

Italië

2,3

2,3

2,1

2,1

2,0

2,0

-13

10

Denemarken

2,1

2,0

2,0

2,0

1,9

1,9

-10

11

Duitsland

2,9

2,8

2,8

2,2

2,0

1,9

-34

12

Canada

2,0

1,9

2,0

1,9

1,9

1,8

-10

13

Spanje

2,0

2,0

1,8

1,7

1,5

1,7

-15

14

België

2,6

2,5

2,4

2,3

1,8

1,7

-35

15

Luxemburg

1,1

0,9

0,9

0,9

0,9

0,8

-27

Tabel 4 De defensie-uitgaven van de belangrijkste NAVO-lidstaten in de periode 1988-199357

De bovenstaande getallen zeggen uiteraard niets over de wijze waarop de landen het
defensiegeld besteedden.58 Het merendeel van de NAVO-landen reageerde behoedzaam
op het einde van de Koude Oorlog. Ze inden het vredesdividend, maar wijzigden hun
defensiebeleid pas nadat ze ervaring hadden opgedaan met de deelname aan crisisbeheersing
en vredesoperaties. De Deense regering was bijvoorbeeld lange tijd niet overtuigd van de
onomkeerbaarheid van de ontwikkelingen in Oost-Europa. Pas in 1994 begon Denemarken
57 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), “Data for all countries from 1988–2016 as a share of GDP”
58 E.J. de Bakker, E.J. Westerink, en R.J.M. Beeres, Belastinggeld voor vrede en veiligheid: Een analyse van de Nederlandse defensieuitgaven van 1990-2007, (Breda: Nederlandse Defensie Academie, Faculteit Militaire Wetenschappen, 2008), 16-21

60 C. Homan, H.P.M. Kreemers, en F. Osinga, De militaire staat van de Europese unie, (Den Haag: Nederlands Instituut
voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’, 2001), 61; M.F.J. Houben, No blank cheque: How and why European states
precondition their participation in international crisis management operations, 195; C.F. Anrig, The quest for relevant air power :
Continental European responses to the air power challenges of the post-Cold War era, (Maxwell Air Force Base: Air University Press,
Air Force Research Institute, 2011), 85-86
61 A. King, The transformation of Europe’s armed forces : From the Rhine to Afghanistan, (Cambridge, UK; New York: Cambridge
University Press, 2011), 34
62 M.F.J. Houben, No blank cheque: How and why European states precondition their participation in international crisis management
operations, 256-257; Ministerie van Defensie, Verkenningen vertreksituatie : Houvast voor de krijgsmacht van de toekomst, (Den
Haag: Ministerie van Defensie, 2010), 371
63 H.L. Saxi, Norwegian and Danish defence policy : A comparative study of the post-Cold War era, 30-31
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59 M.F.J. Houben, No blank cheque: How and why European states precondition their participation in international crisis management
operations, (Leiden: Universiteit Leiden, 2003), 113; H.L. Saxi, Norwegian and Danish defence policy : A comparative study of the
post-Cold War era, (Oslo: Norwegian Institute for Defence Studies, 2010), 31
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met de reorganisatie van de krijgsmacht en verlegde de focus van de krijgsmacht naar de
deelname aan crisisbeheersingsoperaties.59 Ook Frankrijk liet in de eerste jaren na de
val van de Muur de krijgsmacht intact. Pas nadat operationele ervaring was opgedaan in
onder andere de Golfoorlog en in voormalig Joegoslavië besloot de Franse regering haar
krijgsmacht drastisch te hervormen. Een van de ingrijpendste besluiten was het opschorten
van de dienstplicht in 1997.60 Hoewel Engeland in verschillende operaties een leidende rol op
zich nam duurde het tot 1998 voordat de Engelse regering ook het defensiebeleid aanpaste
aan de nieuwe operationele realiteit.61 Italië volgde het pad van geleidelijkheid, mede als
gevolg van de politieke verdeeldheid. Het conflict in het nabijgelegen Joegoslavië was een
keerpunt, maar het duurde tot 2000 voordat ook Italië de dienstplicht opschortte.62
Voor een aantal NAVO-landen golden specifieke omstandigheden die ze terughoudend
maakten hun defensiebeleid ingrijpend te veranderen. Noorwegen dat als enige Europese
NAVO-lidstaat grenst aan Rusland bleef nog lange tijd de nadruk leggen op de verdediging
van Noord-Noorwegen. Pas in 2000 besloot de Noorse regering tot een fundamentele
hervorming van de krijgsmacht en gingen ook de Noren zich richten op crisisbeheersing
en vredesoperaties.63 Duitsland nam een bijzondere positie in binnen de NAVO. De erfenis
van de Tweede Wereldoorlog, de kostbare Duitse hereniging en de ingewikkelde integratie
van het Oost-Duitse leger in de Bundeswehr belemmerden een grondige verandering van het
defensiebeleid. Toch vond de Duitse regering al in 1992, vooral onder invloed van de crisis
op de Balkan, dat ook Duitsland een militaire bijdrage diende te leveren aan het handhaven
van de internationale rechtsorde. Ze nam zich voor een deel van de krijgsmacht geschikt
te maken voor deze taak. De belangrijkste belemmering was de grondwet. Deze stond het
namelijk niet toe Duitse troepen buiten het eigen grondgebied in te zetten. Hoewel deze
bepaling de Duitse regering er niet van weerhield met kleine specialistische eenheden de
vredesoperaties in Cambodja, Joegoslavië en Somalië te ondersteunen, maakte dit een
substantiële militaire bijdrage onmogelijk. In 1994 verzocht een aantal Duitse politieke
partijen het Duitse constitutionele hof, het Bundesverfassungsgericht, de deelname van de
krijgsmacht aan crisisbeheersingsoperaties te toetsen aan de grondwet. Het hof oordeelde
dat de inzet van Duitse troepen was toegestaan, mits dit gebeurde in de context van de
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internationale rechtsorde en met een mandaat van de Verenigde Naties. Dit vonnis maakte
een grotere Duitse deelname aan crisisbeheersingsoperaties mogelijk. Door de erfenis
van de Tweede Wereldoorlog bleef de Duitse regering echter nog lange tijd terughoudend
met het inzetten van troepen, zeker voor offensieve operaties. Het omslagpunt kwam
pas in 1999, naar aanleiding van de oorlog in Kosovo. Duitsland nam toen voor het eerst
sinds 1945 met gevechtsvliegtuigen deel aan gevechtsoperaties.64 Turkije nam een aparte
positie in binnen de NAVO, omdat het als enige lidstaat niet bezuinigde op de krijgsmacht.
Daaraan lagen vooral binnenlandse politieke overwegingen ten grondslag, zoals de wens de
krijgsmacht en de Turkse defensie-industrie te moderniseren en de strijd tegen de Koerdische
afscheidingsbeweging Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK). Ook de spanningen met Griekenland
speelden hierbij een rol.65
Slechts voor een beperkt aantal NAVO-lidstaten was de val van de Muur voldoende
reden het defensiebeleid ingrijpend te veranderen.66 België stond binnen NAVO bekend
als het ‘slechtste jongetje’ van de klas, omdat het onmiddellijk en tamelijk rigoureus zijn
krijgsmacht reduceerde.67 Al in de zomer van 1990 trok de Belgische minister van Defensie
L. Delcroix het merendeel van de troepen uit Duitsland terug en verminderde hij het aantal
militairen met twintig procent. Nog geen twee jaar later schafte de Belgische regering de
‘verplichte legerdienst’ af en halveerde zij de omvang van de krijgsmacht. In tegenstelling
tot de Nederlandse landmacht kreeg de Belgische landmacht geen ruime overgangsperiode.
In 1994, twee jaar na het besluit, kwam de laatste lichting dienstplichtigen op. Ook België
verlegde de focus naar deelname aan crisisbeheersingsoperaties, maar zonder te investeren
in nieuwe capaciteiten. De Belgische minister zegde alleen toe dat hij in de komende jaren
zou proberen een grondige herstructurering van de krijgsmacht tot stand te brengen.68 Ook
Canada trok snel zijn conclusies. In 1992 trok Canada zijn troepen uit Europa terug en ging de
Canadese krijgsmacht zich richten op de deelname aan crisisbeheersing en vredesoperaties.
In tegenstelling tot andere lidstaten was dit voor de Canadese krijgsmacht geen grote
verandering, want ook tijdens de Koude Oorlog hadden de Canadezen veel ervaring opgedaan
met deze soort operaties. Voor Canada was dat namelijk een manier zich te onderscheiden
van de Verenigde Staten, een buurland waarmee het een ongemakkelijke rivaliteit koestert.69
64 P.H. Kamphuis, P. Klein, en H.A. Rosendahl, Een unieke samenwerking: Het Duits-Nederlandse legerkorps, 34; R. Korteweg, The
superpower, the bridge-builder and the hesitant ally: How defense transformation divided NATO (1991-2008), 309-320
65 K. Kirisci, “Post cold-war Turkish security and the middle East,” Middle East Review of International Affairs, 1, nr. 2 (1997);
F.M. Göçek, The transformation of Turkey : Redefining state and society from the Ottoman empire to the modern era, (London: Tauris
Academic Studies, 2011), 144-145
66 A. King, The transformation of Europe’s armed forces : From the Rhine to Afghanistan, 24; R. de Wijk en F.P.B. Osinga, “Innovating
on a shrinking playing field; military change in the Netherlands armed forces”, 196
67 G. van de Kreeke, “NAVO-baas roept Ter Beek op matje.”; H. Amelink, “Bezuinigingen Navo-landen een rommeltje: ‘De
Belgen eten geleidelijk hun eigen krijgsmacht op’”, NRC Handelsblad, 8 augustus 1991
68 M.F.J. Houben, No blank cheque: How and why European states precondition their participation in international crisis management
operations, 63-66; C. Homan, H.P.M. Kreemers, en F. Osinga, De militaire staat van de Europese unie, 45; “Belgische regering wil
dienstplicht afschaffen”, Reformatorisch dagblad, 4 juli 1992; “België schaft dienstplicht af per 1994”, NRC Handelsblad, 2 juli
1992
69 A.C. Tjepkema, “Het Canadese veiligheidsbeleid,” Militaire Spectator, 162, nr. 2 (1993)
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70 G.W. Bush, “National security strategy of the United States”, geraadpleegd op 17 april 2018, http://www.globalsecurity.
org/military/library/policy/national/nss-918015.htm; F.W. Kagan, Finding the target : The transformation of American military
policy, (New York: Encounter Books, 2006), 146-148; R.M. de Ruiter, “Amerikaanse defensiebeleid in de ‘strategic pause’: De
zoektocht naar legitimiteit” in: Verkenningen: Vraagzijde : Houvast voor de krijgsmacht van de toekomst, Ministerie van Defensie
(red.), (Den Haag: 2010), 25; H. Binnendijk, Transforming America’s military, (Washington, D.C.: National Defense University
Press, 2002), 12
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Ook in de Verenigde Staten leidde de val van de Muur tot een debat over de toekomst
van de krijgsmacht. Net als in de andere lidstaten was dit vooral gedreven door de wens het
vredesdividend te innen. Als enige overgebleven supermogendheid was voor de Verenigde
Staten nog meer dan bij andere landen de vraag welke rol de krijgsmacht moest vervullen
in de nieuwe geopolitieke verhoudingen. Door het verdwijnen van de Sovjet-Unie hadden
de Verenigde Staten geen gelijkwaardige tegenstander meer en het zag ernaar uit dat dit
voorlopig zo zou blijven. Net als in Nederland gingen de Amerikaanse beleidsmakers op zoek
naar een alternatieve onderbouwing van de krijgsmacht. De succesvol verlopen Golfoorlog
leek een goede referentie te zijn voor het type conflict waar de Amerikaanse krijgsmacht
zich op moest voorbereiden. De Amerikaanse regering nam de Golfoorlog als uitgangspunt
voor het nieuwe Amerikaanse defensiebeleid. De krijgsmacht moest in staat zijn een Medium
Regional Conflict (MRC) te winnen en tegelijkertijd een tweede MRC te voorkomen. Deze
ambitie was volgens de regering mogelijk met een 25% kleinere krijgsmacht. Ook zagen de
Amerikanen in de nieuwe wereldorde, zoals Bush die aanduidde, een grotere rol weg gelegd
voor de Verenigde Naties. De Amerikanen steunden VN-operaties echter alleen financieel.
Amerikaanse deelname aan een VN-operaties onder leiding van de VN was niet aan de orde.
De Golfoorlog was ook aanzet tot een sterk door technologie gedreven transformatie van
de Amerikaanse krijgsmacht in de jaren negentig. De achterliggende gedachte was dat
de Verenigde Staten gebruik moest maken van de ‘strategische pauze’ om hun militairtechnologie voorsprong verder uit te bouwen en ook op langere termijn te behouden.70
In vergelijking met de andere NAVO-lidstaten was Nederlandse reactie op de val van de
Muur dus niet uniek. Voor vrijwel alle landen was het verdwijnen van de dreiging aanleiding
het defensiebudget te verlagen. Hetzelfde gold voor de verschuiving van de algemene
verdedigingstaak naar de deelname aan crisisbeheersingsoperaties. Nederland was wel snel,
mede dankzij het toeval dat Ter Beek een dag voor de val van de Muur had aangekondigd
een nieuwe defensienota te willen schrijven. Hierdoor was het voor Defensie niet mogelijk
de ontwikkelingen af te wachten. De Stuurgroep wachtte niet op de reactie van de andere
bondgenoten, maar maakte gebruik van de beleidsruimte die ontstond door het wegvallen
van de dreiging. De Golfoorlog en de VN-operaties die daarna volgden, bevestigden dat de
keuze die de beleidsmakers hadden gemaakt juist was en gaven de impuls de verandering
echt door te zetten en de Nederlandse krijgsmacht volledig inzetbaar te maken voor
crisisbeheersingsoperaties. Veel NAVO-lidstaten volgden de omgekeerde weg. Ze wachtten
de ontwikkelingen juist af en pasten hun defensiebeleid pas aan nadat hun krijgsmachten
waren geconfronteerd met de operationele realiteit van crisisbeheersingsoperaties. Het
voordeel was dat deze volgorde de mogelijkheid bood beter onderbouwde beslissingen te
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nemen. Daar stond tegenover dat de Nederlandse krijgsmacht veel eerder duidelijkheid had
en al te ondoordachte bezuinigingen waren voorkomen.
Het Nederlandse voorbeeld laat zien dat kleine landen na de Koude Oorlog veel meer
ruimte kregen een eigen koers uit te zetten. Dat de Stuurgroep gebruik maakte van die
ruimte getuigt van politiek-strategisch inzicht. Daarbij moet wel de kanttekening worden
geplaatst dat dit vooral afkomstig was van de burgers van de DAB en in mindere mate van de
afdeling Toekomstvisie van de Defensiestaf. De militaire top nam in de periode 1989-1993
vooral een afwachtende houding aan. Weliswaar omarmden de marine en de luchtmacht
snel crisisbeheersing en vredesoperaties als de nieuwe raison d’être, maar net als de landmacht
hielden zij vast aan de bestaande middelen en structuren.
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8.8 Het opmerkelijke snelle afscheid van de Koude Oorlog
Veertig jaar hield de Koude Oorlog het Nederlandse defensiebeleid in haar greep. Er was
sprake van een vrijwel algemeen aanvaarde beleidsconsensus, die tot de val van de Muur niet
fundamenteel ter discussie stond. De snelheid waarmee deze politieke en maatschappelijke
consensus over de grondslagen van het defensiebeleid verdween is opmerkelijk. Even
opvallend is hoe snel en geruisloos de krijgsmachtdelen afscheid namen van het complex aan
veronderstellingen dat samen het Koude Oorlog paradigma vormde. Hoe kon een denkkader
dat zo lang het denken over de krijgsmacht had bepaald in zo’n kort tijd zijn magie volledig
verliezen?
Volgens Hall is er sprake van een verandering van een beleidsparadigma als voldaan is aan
drie voorwaarden: (1) het bestaande paradigma is niet langer geloofwaardig, (2) Er dient zich
een alternatief aan dat beter voldoet en (3) het alternatief wordt geïnstitutionaliseerd. Aan
de eerste voorwaarde werd voldaan door het revolutionaire karakter van de veranderingen
in Oost-Europa. Binnen twee jaar was de internationale veiligheidssituatie zo radicaal
veranderd dat het Koude Oorlog paradigma haar geloofwaardigheid volledig had verloren.
De belangrijkste bouwsteen van het Koude Oorlog paradigma was de breed gedeelde
overtuiging dat het communisme en de Sovjet-Unie een existentiële bedreiging vormden
voor Nederland. Voor velen was de val van de Muur een teken dat deze dreiging weinig meer
voorstelde. Na de daaropvolgende implosie van de communistische orde in Oost-Europa en
uiteindelijk ook in de Sovjet-Unie verloor de belangrijkste grondslag van het defensiebeleid
definitief zijn waarde. Defensie realiseerde zich al snel dat een alternatief nodig was voor
de bestaande grondslagen voor het defensiebeleid. Begin 1990 kwam de Stuurgroep tot
de conclusie dat de krijgsmacht zich in plaats van landsverdediging moest gaan richten op
crisisbeheersing en vredesoperaties. Deze taak werd in de Defensienota 1991 het richtsnoer
voor het nieuwe defensiebeleid. De Prioriteitennota zorgde er vervolgens voor dat de volledig
krijgsmacht inzetbaar was voor de nieuwe hoofdtaak. Daarmee was de beleidsverandering
die de Defensienota 1991 in gang had gezet geïnstitutionaliseerd en had Defensie afscheid
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genomen van het Koude Oorlog paradigma. Na de Golfoorlog kon het nieuwe beleid
rekenen op een breed draagvlak. Het was echter te vroeg om te spreken van een nieuw
beleidsparadigma. De belangrijkste reden hiervoor was het vrijblijvende karakter van de
nieuwe hoofdtaak van Defensie. Het bevorderen van de internationale rechtsorde ontbeerde
de dwingende noodzaak en urgentie die uit ging van de dreiging van de Sovjet-Unie. Met
de kennis van nu kan worden vastgesteld dat om die reden een nieuwe consensus over het
defensiebeleid er nooit is gekomen.
Binnen de krijgsmacht was niet iedereen enthousiast over de nieuwe taak. De dwingende
noodzaak van de bezuinigingen, de tijdsdruk twee defensienota’s te presenteren aan de
Tweede Kamer en de onderlinge concurrentie gaf de krijfsmachtdelen weinig keuze dan het
nieuwe beleid te accepteren. De snelheid waarmee zij dit deden was sterk afhankelijk van de
mate waarin de veranderingen het wezen van de krijgsmachtdelen bedreigden. De Koude
Oorlog had de krijgsmachtdelen de ruimte gegeven een organisatie op te bouwen volgens
hun eigen ideeën. Ondanks de radicale verandering van het internationale veiligheidssituatie
in de periode 1989-1993 en de snelle acceptatie daarvan veranderden de opvattingen van de
krijgsmachtdelen niet. Alle drie bleven ze ernaar streven de bestaande structuren in kleinere
vorm te behouden. Dezelfde krijgsmacht dus als tijdens de Koude Oorlog. De marine
en luchtmacht kwamen daar in de hier beschouwde periode mee weg. Zij accepteerden
de beleidsverandering dan ook snel. Voor de landmacht was dat moeilijker, omdat de
bestaande organisatie niet expeditionair inzetbaar was. Het vertaalde zich bijvoorbeeld in
een hardnekkige verzet tegen het afschaffen van de dienstplicht. Toen dat besluit eenmaal
was genomen én bleek dat de landmacht door samen te werken met Duitsland toch op
Legerkorpsniveau actief kon blijven, accepteerde ook de landmacht voortvarend het nieuwe
defensiebeleid.
Terwijl het Nederlandse defensiebeleid in vier jaar tijd rigoureus veranderde was op de
achtergrond de veel langere meer verborgen continuïteit van de krijgsmachtdeelcultuur
beslissend voor het denken en doen van de krijgsmachtdelen. Het bood de krijgsmachtdelen
houvast in de onzekerheid wereld na de Koude Oorlog. Daarmee is niet gezegd de
krijgsmachtdelen de deelname aan crisisbeheersing en vredesoperaties niet serieus namen.
De continuïteit was dat de militaire top de complete krijgsmacht nog steeds het beste
instrument vond voor het uitvoeren van haar taken. Geen van de krijgsmachtdelen ging
dan ook serieus op zoek naar een alternatief voor de harmonische vloot, het legerkorps of
het jachtvliegtuig. De continuïteit blijkt ook uit de programma’s van de landmacht en de
luchtmacht om de cultuur te veranderen. Ze richtten zich op de gevolgen van de nieuwe taak,
niet de bestaande structuren. De marine besteedde helemaal geen aandacht aan de gevolgen
van het nieuwe defensiebeleid, omdat ze zichzelf reeds geschikt achtte voor expeditionaire
operaties. Ogenschijnlijk was de complete krijgsmacht het resultaat van het Koude Oorlog
paradigma, omdat de krijgsmacht van 1989 nu eenmaal tijdens de Oost-West tegenstelling
was opgebouwd, maar uit het hele onderzoek blijkt dat ze een onafhankelijke waarde had.
Daaruit blijkt dat de organisatiecultuur van de krijgsmachtdelen diep is verankerd in de

denken en doen van de Nederlandse krijgsmacht en dat die verder teruggrijpt dan de Koude
Oorlog.
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Met de Prioriteitennota gooide Nederland als een van de eerste NAVO-landen het roer om.
Onder leiding van Ter Beek kreeg Nederland een expeditionaire krijgsmacht die wereldwijd
inzetbaar was voor crisisbeheersing. De organisatie kon nu in beweging komen en begon
aan een ingrijpend veranderproces dat jaren in beslag zou gaan nemen. Tegenover deze
snelle en ingrijpende verandering stond echter een opmerkelijke continuïteit: Nederland
bleef beschikken over een ‘complete krijgsmacht’, die met de komst van het amfibische
transportschip, de Luchtmobiele Brigade en de transportvliegtuigen er zelfs capaciteiten bij
kreeg. Volgens Louwerse was de luchtmacht ‘kleiner gegroeid’, maar in feite gold dit voor
heel de krijgsmacht.71
De fundamentele verandering van de internationale veiligheidssituatie leidde dus niet
tot een wezenlijk andere krijgsmacht. Dit resultaat was des te opmerkelijker, omdat Ter
Beek in zijn NGIZ-toespraak had aangekondigd prioriteiten te gaan stellen tussen en binnen
de krijgsmachtdelen. Een complete krijgsmacht was niet meer nodig en door het dalende
defensiebudget niet langer betaalbaar. Ook anderen, zowel binnen als buiten Defensie,
waarschuwden in de periode 1989-1993 dat het stellen van prioriteiten noodzakelijk was
omdat de krijgsmacht zichzelf anders zou uithollen. Die verwachting kwam uit.
Het duurde niet lang voordat dat de krijgsmacht weer in financiële problemen kwam. Al
in maart 1993 concludeerde de Legerraad dat de landmacht door financiële tegenvallers en de
kosten van lopende operaties gedwongen was maatregelen nemen zoals het uitstellen van
investeringen, vervroegd laten uit treden van dienstplichtigen en niet door laten gaan van
oefeningen.72 Ook de Luchtmachtraad kwam geld te kort als gevolg van:
‘Voortschrijdend inzicht in de uitvoerbaarheid van eerder planmatig vastgestelde reducties en in de realisatiegegevens van bestaande investeringen en exploitatieplannen’.73

Manderfeld schreef aan Van der Vlis dat de maatregelen in de Prioriteitennota:

71 R. de Winter en P.E. van Loo, Luchtmachtbevelhebbers geportretteerd, 1954-2005, 245
72 SIB-MvD, Aanbieding CLTP 94-08, Bevelhebber der landstrijdkrachten, Luitenant-Generaal H.A. Couzy, d.d. 12 maart 1993,
Admiraliteitsraad, inv. Nr. AR/416/1C4/93; SIB-MvD, Herziene begroting 1993 en ontwerpbegroting 1994, d.d. 12 maart
1993, Legerraad inv. Nr. 957
73

SIB-MvD, Gewijzigde aanbiedingsbrief behorende bij C-LTP 1994-2008 tevens C-KTP 1994-1998, d.d. 10 maart 1993,
Luchtmachtraad, inv. Nr. 93/081, doos 7052

‘Nog juist kunnen worden uitgevoerd. Ik maak mij evenwel ernstige zorgen over de uitvoerbaarheid van de
Prioriteitennota indien wederom substantiële financiële kortingen zouden worden opgelegd’.74

Eind mei keek de Defensiestaf terug op de parlementaire behandeling van de Prioriteitennota
en constateerde dat geen partij had gepleit voor vrijwaring van verdere bezuinigingen. Dit
betekende dat structurele maatregelen de komende jaren noodzakelijk waren, want naast de
interne problemen verwachtte de Defensiestaf dat de investeringen en exploitatie permanent
onder druk zouden blijven staan.77 Toch kwam het daar niet van. In december onderschreef
Van der Vlis de conclusie van de bevelhebbers dat de Prioriteitennota binnen de bestaande
financiële kaders nog net uitvoerbaar was. Door financiële tegenvallers en de uitgaven voor
de lopende operaties waren de tekorten opgelopen tot 242 miljoen gulden. Ook diende
Defensie bij te dragen aan de extra bezuiniging die Kok de departementen had opgelegd
wegens de gestegen werkloosheid.78 De financiële flexibiliteit was door deze maatregelen
zodanig beperkt dat Van der Vlis een jaar na het verschijnen van de nota concludeerde dat in
geval van nieuwe tegenslagen het uitvoeren van de plannen in de Prioriteitennota niet meer

74 Ibid.
75 SIB-MvD, C-LTP KLU 1994-2008 tvs C-KTP Klu 1994-1998, d.d. 12 maart 1993, Admiraliteitsraad, inv. Nr. AR 415/1C5/93
76 SIB-MvD, Knelpunten bij uitwerken DPM 1 1995-2009, d.d. 14 september 1993, Admiraliteitsraad, inv. Nr. AR 599/1C/93
77 AdW, Verdere uitvoering Prioriteitennota, d.d. 24 mei 1993; AdW, Debrief PB over de PN op 24 mei 1993
78 Het aandeel van Defensie was 176 miljoen gulden in 1995 en 120 miljoen gulden in 1995. Overigens kwam er in 1993 ook
geld bij. Defensie kreeg extra geld voor de deelname aan vredesoperaties en een eenmalige bijdrage van het ministerie
van Ontwikkelingssamenwerking van 56 miljoen gulden bij. SIB-MvD, Financiële kerngegevens Defensie, d.d. 12 mei 1993,
Defensiestaf, inv. Nr. S93/023/1557
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‘een wissel op de toekomst getrokken en dreigt een uitholling van de kwaliteit van de KM, die met het oog
op verwachtbare operationele inzet een extra risico voor het personeel inhoudt. In hoeverre dit acceptabel
is, is een politieke afweging’.76
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Een belangrijke oorzaak van de financiële tegenvallers waren de slecht doorgerekende
plannen in de Prioriteitennota. Zo waren in de helikopterplannen de kosten voor infrastructuur,
munitie en simulatoren niet meegerekend. Ook waren er verkeerde inschattingen gemaakt
over de kosten die gepaard gingen met de overdracht van de helikopters aan de luchtmacht.
De luchtmacht constateerde dat de exploitatiekosten van het verminderde aantal F-16’s meer
waren toegenomen door inzet en veroudering dan verwacht in de Prioriteitennota. Ook waren de
kosten van MLU toegenomen door het verminderde schaalvoordeel als gevolg van het lagere
aantal vliegtuigen. Manderfeld kondigde aan dat de luchtmacht een doelmatigheidsstudie
ging doen naar het afstoten van de jachtvliegtuigen.75 In september trok ook Buis aan de
bel. Hij waarschuwde dat hij wegens de voortdurende inzet van de krijgsmacht geen andere
mogelijkheid had dan investeringen uit te stellen. De Prioriteitennota was nog net uitvoerbaar,
maar volgens Buis werd hierdoor wel:
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mogelijk zou zijn.79 Hij nam echter geen structurele maatregelen om de financiële positie
van de krijgsmacht te verbeteren. Ook de krijgsmachtdelen waren niet bereid structurele
oplossing te vinden voor hun financiële problemen zo bleek tijdens Bilaterale Beraden
Bewindslieden Krijgsmacht (BBBK), die eind september plaatsvonden in het kader van het
reguliere defensieplanningsproces.
Voor de marine bleef de harmonische vloot het richtsnoer voor de plannen. Buis betoogde
dat de marine al haar middelen nodig had om haar taken te kunnen vervullen. Van der Vlis
en Ter Beek toonden zich kritisch toen bleek dat de marine in haar plannen prioriteit gaf
aan de vloot in plaats van het Korps Mariniers. Volgens Buis was dat ongewenst omdat dit
in de huidige budgettaire kaders een aanpassing van de structuur zou betekenen. Bij Van
Voorst tot Voorst en Kombrink stuitte deze redenatie ook op kritiek. Door het zo zwart-wit te
stellen zou de groei van het aantal mariniers automatisch ten koste gaan van iets anders. Ter
Beek was het met deze kritiek eens, maar hij paste de structuur niet aan.80 Zo leek iedereen
te beseffen dat het financiële fundament van de krijgsmacht uiterst wankel was, maar was
niemand bereid de consequenties onder ogen te zien zolang dat nog niet urgent was.
Ook bij de luchtmacht waren de traditionele denkkaders nog steeds richtinggevend.
Weliswaar stelden de nieuwe ‘grondslagen Koninklijke Luchtmacht’ vast dat luchtmacht zich
moest richten op: ‘vredesbewarende en vredesafdwingende operaties en voor humanitair
optreden’ het hoogste doel bleef het behalen van het luchtoverwicht.81 Tijdens het BBBK
betoogde Manderfeld dan ook dat:
‘De aanpassing van de F-16 aan de eisen van hedendaagse taakuitvoering de absolute core-business voor
de KLU betreft’.82

Manderfeld beklaagde zich eveneens over de financiële problemen. Opnieuw besloot
de minister niet tot concrete aanpassing van de plannen. Ter Beek concludeerde dat er
problemen waren, maar dat een aanpassing van de plannen in de Prioriteitennota niet nodig
was.83
De Prioriteitennota had het terugkerende en haast structurele financiële probleem van de
krijgsmacht niet opgelost. Nog steeds stonden de ambities van de krijgsmachtdelen niet in
verhouding tot de beschikbare middelen. Dit was geen nieuw probleem. Zoals hiervoor aan
79 SIB-MvD, Analyse C-LTP’n 1995-2009, concept, d.d. December 1993, Defensiestaf, inv. Nr. S93/023/80 SIB-MvD, Bevindingen n.a.v. BBBK KM, d.d. 28 sept 1993, Defensiestaf, inv. Nr. 1983-1994 (A+C)-4; Ook uit een verslag van
een discussie in de Admiraliteitsraad over meer samenwerking met Duitsland blijkt dat het behouden van het ‘taakgroep
concept’ reden was af te zien van verdere samenwerking. Wel ging de marine onderzoek doen naar een intensievere
samenwerking met België. Mogelijk dat dit minder bedreigend was voor het ‘taakgroep concept’. De Belgische marine was
te klein om taken van Nederland over te nemen en voor de Belgische bevelhebber was taakspecialisatie onbespreekbaar.
SIB-MvD, Samenwerking Duitse en Nederlandse Marine, d.d. 13 juli 1993, Admiraliteitsraad, inv. Nr. AR/546/5G/93; SIBMvD, Verslag Bespreking BDZ-Stafschef Belgische Zeemacht 29-09-93, Admiraliteitsraad AR/624/5G/93
81 SIB-MvD, Grondslagen Koninklijke Luchtmacht, 9 september 1993, Luchtmachtraad 93/236, Luchtmachtraad inv. Nr. 12901295
82 SIB-MvD, Bevindingen n.a.v. BBBK KLU, d.d. 27 sept 1993, Defensiestaf, inv. Nr. 1983-1994 (A+C)-4
83 Ibid.

SIB-MvD, Financiële problematiek KL 1993/1994, d.d. 21 oktober 1993, Directie Operatiën Koninklijke landmacht,
Defensiestaf, inv. Nr. S93/241/3506, doos vijfde mob. Brigade, KL plan, e.v.

85 SIB-MvD, De toekomst als inzet, een plan van aanpak voor de Koninklijke Landmacht Nieuwe Stijl, Rijnconsult, d.d. 4
februari 1993, Legerraad, inv. Nr.955
86 Interview H.A. Couzy, 22 februari 2011; SIB-MvD, Chapeau-tekst behandeling personeelsdeel, Prioriteitennota in de UCV
van 13 mei 1993
87 SIB-MvD, Aanbieding CLTP 94-08, Bevelhebber der landstrijdkrachten, Luitenant-Generaal H.A. Couzy, d.d. 12 maart 1993,
Admiraliteitsraad, inv. Nr. AR/416/1C4/93; Bevindingen n.a.v. BBBK KL, d.d. 29 sept 1993, Defensiestaf, inv. Nr. 1983-1994
(A+C)-4
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de orde is geweest deed dit zich tijdens de Koude Oorlog net zo goed voor. Het begon al met
de ambitieuze plannen die de krijgsmachtdelen aan het begin van de Koude Oorlog hadden.
Plannen die pas betaalbaar waren door de volgens vele acute noodsituatie, die ontstond door
de oorlog in Korea en de Amerikaanse hulp. De complete krijgsmacht die Nederland daarna
opbouwde miste een solide financieel fundament, waardoor de krijgsmacht voortdurend in
problemen kwam. Zo stonden in de jaren tachtig de loodsen vol tanks en flight lines vol F-16’s
en lagen de kades vol fregatten maar stond de krijgsmacht er in werkelijkheid zwak voor
wegens het volstrekt tekortschietende voortzettingsvermogen. Dit laatste was de oplossing
voor het zelf veroorzaakte probleem van een krijgsmacht die was opgebouwd volgens de
ideaalbeelden van de verschillende krijgsmachtdeelculturen. Dit probleem was in 1993 niet
opgelost. Zo tekent zich een dieperliggende constante af in het Nederlandse defensiebeleid.
Ondanks alle veranderingen was voor de krijgsmachtdelen uiteindelijk de structuur van de
organisatie bepalender voor hun beleid dan de dreiging of de internationale toestand.
Het voorgaande betekende niet dat Prioriteitennota was mislukt. Er was wel degelijk sprake
van een breuklijn in het Nederlandse defensiebeleid. Zo schrapte de Legerraad in januari
1993 oefeningen voor een grootschalig conflict. In plaats daarvan kwamen oefeningen
voor vredesoperaties en voor activiteiten ‘die een duidelijke relatie hebben met de
karakteristieken van de ‘nieuwe KL’’.84 Overigens bleek het niet eenvoudig de organisatie in
beweging te krijgen. In februari 1993 hadden de nieuwe taken van de landmacht binnen het
Eerste Legerkorps nog nauwelijks vorm gekregen.85
Een andere belangrijke stap in het veranderproces binnen de landmacht was de brief
die Couzy naar alle beroepsmilitairen van de landmacht schreef naar aanleiding van het
opschorten van de opkomstplicht. In de nieuwe landmacht kon iedere beroepsmilitair in
beginsel worden uitgezonden voor internationale operaties. Hij kon zich voorstellen dat
sommige militairen moeite hadden met deze verandering, omdat dit een wezenlijk andere
taak was dan waarvoor ze jaren geleden in dienst waren gekomen. Couzy gaf in de brief
aan dat hij daar begrip voor had en bood de beroepsmilitair in dat geval mogelijkheid de
dienst te verlaten onder de gunstige voorwaarden van het sociale beleidskader. Het was
een eenmalig aanbod. De tegenstemmers waren daarna grotendeels uit de organisatie
verdwenen. Ter Beek steunde de actie van Couzy.86 De brief paste in het omvangrijke
cultuurveranderingsprogramma dat de landmacht in gang had gezet en volgens de Legerraad
minstens zo belangrijk was als meer zichtbare aanpassing en verkleining van de structuur
van de landmacht.87

Gezien deze ontwikkelingen was Ter Beek tevreden over de plannen van de landmacht
tijdens het BBBK. Hij constateerde dat de vlag er totaal anders bij hing dan een jaar geleden
na de presentatie van het rapport Commissie Dienstplicht. Terugkijkend stelde hij vast dat
de juiste beslissingen waren genomen. Volgens de minister was de koers toen bepaald en
was de krijgsmacht een jaar later onderweg met duidelijke doelstellingen. Nederland liep
daarmee voorop op de ontwikkelingen in ons omringende landen. Ter Beek concludeerde:
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‘Ons concept is deugdelijk, we zijn “offensief” aan de slag en nu gaat het alleen nog maar om de zorgvuldigheid’.88
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Overigens betekende het voorgaande niet dat de landmacht afscheid had genomen van
de ‘tactiek der verbonden wapens’. Integendeel het kunnen acteren op Legerkorps-niveau
was op de achtergrond nog steeds het leidende principe. Het vertegenwoordigde volgens
Couzy de operationele kwaliteit van de landmacht. Het GE/NL Legerkorps daarom bleef van
groot belang. Stafoefeningen op brigadeniveau moesten dan ook doorgang blijven vinden.
Dit was ook van belang voor crisisbeheersingsoperaties. Hij dacht daarbij aan de inzet van
een brigade voor operaties zoals de Golfoorlog.89

8.10 Conclusie
Met de Prioriteitennota sloot Defensie een periode af waarin de krijgsmacht definitief afscheid
nam van de Koude Oorlog en zich aanpaste aan de nieuwe veiligheidssituatie. Dankzij de
besluiten in de nota was de gehele krijgsmacht op termijn inzetbaar voor deze taak. Hoewel
de daadwerkelijke verandering van de krijgsmacht nog jaren zou duren, was het resultaat een
onmiskenbare breuk in het Nederlandse defensiebeleid. Nederland besloot als een van de
eerste lidstaten van de NAVO zich te gaan richten op crisisbeheersing en vredesoperaties in
plaats van de landsverdediging. Toen de nota uitkwam kon deze taak rekenen op een breed
politiek en maatschappelijk draagvlak.
Tegenover deze breuk stond een hardnekkige continuïteit. Terwijl de militaire top
opvallend snel afscheid nam van de Koude Oorlog, bleven de doelstellingen van hun beleid
ongewijzigd. Alle drie de krijgsmachtdelen wilden de bestaande structuur en middelen
in gereduceerde vorm handhaven. Ook toen na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie de
kans op een grootschalig conflict vrijwel volledig was verdwenen, bleef de ware prioriteit
van de krijgsmacht het behouden van de operationele en institutionele concepten die de
krijgsmachtdelen volgens hun eigen opvattingen noodzakelijk achtten voor het opereren
en overleven in hun eigen domein. Dat de internationale veiligheidssituatie en de politiek88 SIB-MvD, Bevindingen n.a.v. BBBK KL, d.d. 29 sept 1993, Defensiestaf, inv. Nr. 1983-1994 (A+C)-4
89 SIB-MvD, Verslag van de brainstormsessie van de Legerraad, d.d. 19 januari 1993, Legerraad, inv. Nr. 967; SIB-MvD,
Financiële problematiek KL 1993/1994, d.d. 21 oktober 1993, Directie Operatiën Koninklijke landmacht, Defensiestaf, inv.
Nr. S93/241/3506, doos vijfde mob. Brigade, KL plan, e.v.
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maatschappelijke kaders waarbinnen de krijgsmacht functioneerde wezenlijk waren
veranderd had hier weinig invloed op. Dit leidt tot de conclusie dat in deze periode de
structuur, en samenstelling van de organisatie meer leidend waren voor het beleid van de
krijgsmachtdelen dan de dreiging of de internationale toestand.
Het was een grondhouding die niet wezenlijk verschilde van die tijdens de Koude Oorlog.
Het grote verschil met de periode 1989-1993 was dat toen de communistische dreiging en
de brede consensus hierover het mogelijk maakten een groot deel van de ambities van de
krijgsmachtdelen te realiseren. Ten tijde van het verschijnen van de Prioriteitennota was er
geen serieuze militaire dreiging meer. Daarvoor in de plaats kwamen de veel vrijblijvender
ambitie een bijdrage te leveren aan het handhaven van de internationale rechtsorde. De
ambities van de krijgsmacht en de politiek sloten niet langer op elkaar aan. Dit had twee
gevolgen. Ten eerste vond een meerderheid van parlement dat het defensiebudget omlaag kon
en ten tweede vroegen crisisbeheersing en vredesoperaties om een heel andere krijgsmacht.
Ter Beek loste met het opschorten van de dienstplicht een deel van het probleem op, maar
stelde verder geen prioriteiten. De krijgsmachtdelen op hun beurt bleven een krijgsmacht
nastreven volgens hun eigen idealen, maar waarvoor het geld ontbreekt.
Het lijkt een hardnekkig en onoplosbaar probleem. Een bevelhebber zal rekening willen
houden met het nooit uit te sluiten grootschalige conflict, dat is immers het meest gevaarlijke
wat zijn krijgsmachtdeel kan overkomen. Het kan vandaag vrede zijn, maar over een paar jaar
kan dat geheel anders zijn. Een militair wil dan kunnen beschikken over de middelen om zich
te verdedigen en daarvan kan hij nooit genoeg hebben. Bij de vraag wat een krijgsmachtdeel
nodig heeft laat een bevelhebber zich leiden door zijn organisatiecultuur, de collectieve
ervaring en geschiedenis van het krijgsmachtdeel. De permanente concurrentiestrijd
met de andere bevelhebbers om het defensiebudget, de gunst van de minister en het
bewijzen van hun bestaansrecht versterkt deze situatie. Zo ontstaat een prisoners dilemma.
Enerzijds belemmert dat de krijgsmachtdelen kritisch naar de eigen organisatie te kijken en
bijvoorbeeld taken af te stoten. Het risico is te groot dat anderen het inpikken en zelf niets
leveren. Anderzijds weerhoudt dit de krijgsmachtdelen ervan het initiatief te nemen en de
minister een gezamenlijk voorstel te doen dat hij niet kan weigeren. Het gevolg is dat de
militaire top het initiatief uit handen geeft en het probleem naar het niveau van de minister
schuift.
Ter Beek onderkende dat de krijgsmacht een fundamenteel probleem had, dat alleen
opgelost kon worden door het stellen van prioriteiten. Alleen dan bleef de krijgsmacht
betaalbaar. Toch deed hij dat het uiteindelijk niet. Vanuit het perspectief van de minister valt
deze keuze te begrijpen. Het zou waarschijnlijk resulteren in een nieuwe confrontatie met
de krijgsmachtdelen, die op dat moment niet nodig was en ten koste zou kunnen gaan van
het draagvlak van de veranderingen. Daarmee liet hij echter de kans lopen de krijgsmacht
een toekomstbestendige basis te geven. De consequentie hiervan was dat de krijgsmacht
hierdoor in zekere zin vogelvrij was. De luchtmachtleiding had dat eind 1992 haarscherp in
de gaten toen ze vaststelde dat de onderbouwing van het voor de luchtmacht zo belangrijke
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aantal jachtvliegtuigen niet langer ‘hard’ viel te maken. Er dreigde een voortdurende
afroming van het defensiebudget. De financiële houdbaarheid van de Prioriteitennota bleek
anderhalf jaar te zijn. In november 1994 was de nieuwe minister van Defensie J.J.C. Voorhoeve,
gedwongen de plannen in de Prioriteitennota te ‘actualiseren’ wegens 2,5 miljard gulden aan
extra bezuinigingen. Het was geen verassing. Medio 1992 waarschuwde Ter Beek tijdens het
debat over de Prioriteitennota dat het financiële kader krap was en dat nieuwe bezuinigen het
evenwicht zeker zouden verstoren. Hij zou niet de laatste minister van Defensie zijn, die na
eerst flink te hebben bezuinigd op Defensie, de noodklok luidde dat de grens was bereikt.
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Hoofdstuk 9

9. Conclusie
‘Het is goed (…) te realiseren dat militairen (…) de plicht hebben zich behoudend op te stellen.
Dit geldt zowel naar de buitenwereld (lees politiek, samenleving) om over de middelen te beschikken die de veiligheid
garandeert [sic], als naar de binnenwereld (lees eigen personeel) om over de middelen te beschikken die hun
overlevingskans zo groot mogelijk maakt [sic]’.
Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, vice-admiraal jonkheer H. van Foreest1

22 augustus 1994 was de laatste werkdag van Ter Beek op het ministerie van Defensie. Met twee
defensienota’s had hij de krijgsmacht afscheid laten nemen van de Koude Oorlog en een groot
deel van het vredesdividend geïnd. In plaats van op landsverdediging ging de krijgsmacht
zich richten op crisisbeheersing en vredesoperaties. Daarvoor was de dienstplicht afgeschaft
en kreeg de krijgsmacht de beschikking over nieuwe middelen. Dat de krijgsmacht aan meer
crisisbeheersingsoperaties deelnam dan ooit tevoren, maakte duidelijk dat de koers die in
de Defensienota 1991 en de Prioriteitennota was uitgezet juist was. Volgens Ter Beek was zijn
opvolger J.J.C. Voorhoeve (VVD) hem daar ‘eeuwig dankbaar’ voor, wegens het houvast die
de nota’s hem en de organisatie bood.3 Ook E. van Middelkoop (CU), minister van Defensie
van 2007 tot 2010, vond het de verdienste van Ter Beek dat Nederland beschikte over een
moderne en inzetbare krijgsmacht zonder dienstplichtigen.4 Deze complimenten waren

1

Brief Jhr. H. van Foreest, 20-06-2002, B.P. Abbink, “Defensie op een breukvlak, de totstandkoming van de Defensienota
1991”, 59

2

Handelingen der Staten-Generaal, 1990-1991, Tweede Kamer, 21 991, nr. 7, 31 mei 1991, (‘Defensienota 1991, Verslag van een
hoorzitting, vaste Commissie voor Defensie’)

3

J.J.C. Voorhoeve, “Defensie: Een instrument van internationaal beleid,” Socialisme en Democratie, 55, nr. 3 (1998), 99;
Interview A.L ter Beek, 8 mei 1995

4

L. Koops, Relus ter Beek : Een handelsreiziger in de politiek (1944-2008): Een biografisch portret, 132
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Professor A. van Staden, hoorzitting vaste Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer, 31 mei 1991
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‘Verder vraag ik mij persoonlijk heel sterk af — ik hoop dat u deze nuance goed begrijpt — of gelet op de
kosteneffectiviteit Nederland in de toekomst internationaal gezien nog door kan gaan met een zelfstandige
Nederlandse luchtmacht gegeven het feit dat de overheadkosten en de operationele sterkte meer en meer in een
wanverhouding komen te staan. Ik wil niet zeggen dat het moment al gekomen is, maar gegeven het proces van steeds
maar minder van hetzelfde zal er een moment komen waarop je je af moet vragen of het “point of no return” niet
bereikt is. Het gaat dan om de situatie waarin een relatief groot apparaat in stand wordt gehouden ter wille van een internationaal gezien — bescheiden gevechtskracht’.2
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gerechtvaardigd. De Defensienota 1991 en de Prioriteitennota vormen een onmiskenbare breuk
in het defensiebeleid en legden de basis voor de krijgsmacht van vandaag.
Nu de nieuwe koers van het defensiebeleid was bepaald, kon de krijgsmacht in beweging
komen. Zeker de landmacht ging vrijwel volledig op de schop. Rust om de reorganisaties
zorgvuldig af te ronden was de krijgsmacht echter niet gegund. Het nieuwe KabinetKok I (1994-1998) besloot opnieuw te bezuinigen op Defensie. Voorhoeve, die als lid van
de Adviesraad Vrede en Veiligheid verdere bezuinigingen nog met ‘klem’ had ontraden,
accepteerde de afspraak in het regeerakkoord in totaal 914 miljoen gulden extra te korten
op de defensiebegroting.5 Voor Van der Vlis waren de nieuwe bezuinigingen reden op te
stappen. Hoe ingrijpend dit besluit voor hem persoonlijk ook was, voor het kabinet noch de
Tweede Kamer was het een reden de bezuinigingen aan te passen.
Er was ook sprake van continuïteit. De krijgsmacht was tot tevredenheid van de militaire
top niet wezenlijk veranderd. Dat dit ten koste ging van de betaalbaarheid van de krijgsmacht
achtten zij daaraan ondergeschikt. Ook de politieke leiding legde zich hierbij neer. Het in
stand houden van de complete krijgsmacht was echter alleen mogelijk door het uitstellen
van investeringen en het gebruik van de kaasschaaf. In dit opzicht was in vergelijking met de
Koude Oorlog weinig veranderd. Ook toen bracht de scheve verhouding tussen ambitie en
beschikbare middelen de krijgsmacht voortdurend in problemen.
Het ontrafelen van deze problematische tegenstelling tussen continuïteit en verandering
vormde de grondslag van dit onderzoek. Het handelen van de politieke en militaire top, die
in de periode 1989-1993 verantwoordelijk was voor de heroriëntatie van het Nederlandse
defensiebeleid stond daarbij centraal. Aan de hand van drie vragen is onderzocht hoe deze
zich in de genoemde periode heeft gedragen. Dit concluderende hoofdstuk begint met
het beantwoorden van deze drie vragen. In de laatste twee paragrafen van dit hoofdstuk
volgt een bredere analyse van de betekenis van dit onderzoek. Hoe kan de hardnekkige
tegenstelling tussen breuk en continuïteit worden verklaard en hoe verhoudt dit specifieke
geval zich tot de meer algemene wetenschappelijke literatuur over de transformatie van
militaire organisaties.

9.1 De paradox van de Defensienota 1991 en de Prioriteitennota
In hoeverre waren de politieke en militaire leiding in staat de aard en omvang van de situatie te overzien en
welke alternatieven onderkenden zij?

Op 10 maart 1989 stelde de Legerraad vast dat de komende twintig jaar de
‘basisveronderstellingen’ van het Nederlandse veiligheidsbeleid niet gingen veranderen.
De tegenstellingen tussen de maatschappelijke systemen in Oost en West waren daarvoor
5

J. Hoffenaar, “Hoofdtaken en ambitieniveau”, 227; G.C. de Nooy en J.G. Siccama, “De kosten van de krijgsmacht: Een sleutel
tot herijking,” Atlantisch Perspectief, 19, nr. 4/5 (1995)

SIB-MvD, Basisstudie Geopolitieke Ontwikkelingen 1989-2009, d.d. 10 maart 1989, Legerraad, 56/LR809.056, inv. nr. 779
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te fundamenteel van aard. Door de hieruit voortvloeiende spanningen bleef de NAVO
essentieel voor het in stand houden van de vrede en veiligheid in Europa en het zeker stellen
van de verbondenheid met de Verenigde Staten. Aangezien Nederland zijn eigen veiligheid
alleen kon garanderen binnen de context van de NAVO, bleef het lidmaatschap de hoeksteen
van het veiligheidsbeleid. Ook verwachtte de Legerraad niet dat de NAVO de komende jaren
buiten het verdragsgebied zou gaan optreden.6
Met deze conclusie was de landmacht zeker niet uniek. Niemand binnen de politieke
en militaire top hield rekening met een naderend einde van de Koude Oorlog. Toen dat
onverwachts toch kwam, was het dan ook een schok. Het vertrouwde wereldbeeld stortte
na 9 november 1989 snel in elkaar. Het ene naar het andere communistische regime viel
en al snel volgde de hereniging van Duitsland. De NAVO en het Warschaupact konden de
ontwikkelingen niet bijbenen en belandden in een identiteitscrisis. Het Warschaupact
overleefde deze crisis niet en hield op te bestaan. De NAVO bleef bestaan, maar werd een
organisatie op zoek naar een nieuw bestaansrecht. Toen twee jaar later ook de Sovjet-Unie
uit elkaar viel was de Koude Oorlog definitief voorbij.
Onwetend van wat de dag erna in Berlijn zou gebeuren kondigde Ter Beek bij zijn aantreden
een nieuwe defensienota aan. Deze aankondiging voorzag Defensie van de broodnodige
structuur en urgentie na te denken over de toekomst. De kern van deze structuur vormde
de Stuurgroep, die bestond uit Ter Beek, Van Voorst tot Voorst, Graaff, Patijn, Barth, Van den
Breemen en De Winter. Uit de stukken die bewaard zijn gebleven blijkt dat de Stuurgroep al
in de eerste maanden na de val van de Muur de ‘basisveronderstelling’ van de internationale
veiligheidssituatie en het Nederlandse defensiebeleid fundamenteel ter discussie stelde. Dit
varieerde van de betrokkenheid van de Verenigde Staten bij de bescherming van Europa en
het afstoten van taken tot het afschaffen van de dienstplicht en een andere verhoudingen
tussen de krijgsmachtdelen. In januari 1990 rondde de Stuurgroep de oriëntatiefase af met
de conclusie dat de ontwikkelingen in Oost-Europa onomkeerbaar waren. Defensie moest
op zoek naar een alternatieve onderbouwing van het bestaansrecht van de krijgsmacht. Die
legitimatie zou tevens sturing kunnen geven aan de inkrimping van de krijgsmacht.
Ook de militair top besefte dat de internationale veiligheidssituatie wezenlijk was
veranderd. De bevelhebbers van de marine en luchtmacht waren hier het meest uitgesproken
over. De landmacht leek de enige uitzondering te zijn. In de eerste maanden na ‘die Wende’
stelde Wilmink zich zeer behoudend op omdat hij de ontwikkelingen wilde afwachten en
om tijd te kopen voor de onvermijdelijk zeer ingrijpend reorganisatie van zijn organisatie.
Voor een deel was het ook tactiek, want uit de initiatieven die hij vanaf de tweede helft van
1990 ontplooide valt op te maken dat hij zich bewust was van de noodzaak voor verandering.
Dit neemt niet weg dat de Defensienota 1991 de landmacht dwong zich sneller aan te passen
dan ze zelf wilde. Toch was de reactie van de militaire leiding paradoxaal. Terwijl ze de
onomkeerbaarheid van de veranderingen in Oost-Europa en het verdwijnen van de militaire
dreiging accepteerde, pasten de krijgsmachtdelen hun doelstellingen niet aan. Voor
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alle drie bleven in de gehele periode de bestaande organisatie en structuren – aangeduid
met begrippen als ‘de kern’, ‘het wezen’ en ‘ruggengraat’ van het krijgsmachtdeel – het
vanzelfsprekende uitgangspunt voor de plannen. Dit maakte de reorganisaties niet minder
ingrijpend, maar tot een andere krijgsmacht leidden zij niet.
Het gevolg van de behoudende opstelling van de militaire top was dat het initiatief bij de
Stuurgroep kwam te liggen. Het was de Stuurgroep die eind januari 1990 crisisbeheersing en
de vredesoperaties onderkende als alternatief voor de algemene verdedigingstaak. Door de
gewijzigde internationale verhoudingen verwachtte de Stuurgroep dat de VN slagvaardiger
kon gaan optreden in crises, waaraan naar het oordeel van de Stuurgroep de komende jaren
geen gebrek zou zijn. Met deze alternatieve onderbouwing was de Stuurgroep niet origineel,
maar wel vroegtijdig. Deze keuze sprak op dat moment immers bepaald niet vanzelf. Tot de
Golfoorlog en de daaropvolgende operatie in Noord-Irak was het niet zeker of er voldoende
politiek draagvlak voor zou zijn en of de krijgsmacht tot dit soort expeditionaire operaties
in staat was.
Het besluit de aandacht te verleggen naar crisisbeheersing en vredesoperaties stond
binnen Defensietop niet fundamenteel ter discussie. Het ging tijdens de totstandkoming
van de Defensienota 1991 en Prioriteitennota vooral over het tempo en de omvang van de
herstructurering. De belangrijkste adviseurs van de minister, Barth, De Winter en later ook
Kombrink, vonden dat Ter Beek de bevelhebbers onder druk moest zetten met vergaande
kortingen op het budget. De Winter waarschuwde de minister dat de krijgsmachtdelen anders
echte keuzes zouden vermijden en de kaasschaaf zouden hanteren. Het risico daarvan was
volgens hem dat de krijgsmacht zichzelf op termijn zou uithollen als de defensie-uitgaven
in de toekomst zouden blijven dalen. Het was verstandig daar nu reeds op te anticiperen
en de al zo lang bestaande onevenwichtigheid tussen de omvang van de krijgsmacht aan
de ene kant en het beschikbare geld aan de andere kant nu voor eens en altijd uit de weg te
ruimen. Hij benadrukte dat de richting die de minister zou inslaan later niet eenvoudig te
veranderen zou zijn. De militaire top wist de nog onervaren minister echter te overtuigen
de bezuinigingen binnen de perken te houden door te waarschuwen voor een grote kans op
gedwongen ontslagen, een zwakke plek die Ter Beek zelf had blootgegeven.
De besluitvorming begin 1990 kan achteraf worden beschouwd als de sleutel tot
het defensiebeleid van na het einde van de Koude Oorlog. Defensie ging zich richten op
crisisbeheersing en vredesoperaties en wist daarmee het draagvlak voor de krijgsmacht te
behouden. Die nieuwe operaties maakten geen einde aan de bezuinigingen, maar zetten
er wel een rem op omdat ook het parlement belang hechtte aan de nieuwe taak. Zo vielen
de netto bezuinigingen lager uit, omdat de Kamer ook bereid was de minister te volgen in
zijn investeringsplannen ten behoeve voor de nieuwe taak. De krijgsmachtdelen van hun
kant accepteerden de focus op crisisbeheersing en vredesoperaties, maar tegelijkertijd
bleef het grootschalig conflict dominant in hun denken. De Winter kreeg zodoende gelijk.
Ondanks alle revolutionaire veranderingen en bezuinigingen ontbrak de urgentie de eigen
organisatie wezenlijk tegen het licht te houden. Zolang de bevelhebbers in staat waren met

9.2 Organisatiecultuur: de constante in het Nederlandse defensiebeleid
In welke mate hielden de politieke en de militaire leiding vast aan de vertrouwde en bestaande denkkaders,
hoe lang deden ze dat en hoe verschilden de krijgsmachtdelen daarin onderling van elkaar?

7

Ter Beek gaf in zijn memoires overigens toe dat zijn standpunten radicaal waren veranderd. J.G. Siccama,
“Krijgsmachthervormer tegen wil en dank?,” S&D, 54 (1997)
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Volgens Siccama was Ter Beek verantwoordelijk voor de twee grote veranderingen in
het Nederlandse defensiebeleid sinds de Tweede Wereldoorlog: het opschorten van de
opkomstplicht en het verleggen van de focus van landsverdediging naar crisisbeheersing
en vredesoperaties. Hij vond dit opmerkelijk aangezien Ter Beek vóór zijn ministerschap
uitgesproken tegenstander was van dergelijke stappen. Dit deed Siccama concluderen dat
deze resultaten niet waren bereikt dankzij, maar ondanks de minister.7
Ter Beek was inderdaad niet een man van vergezichten, daarvoor leunde hij ook naar
eigen zeggen te veel op anderen en in het bijzonder de DAB. Bovendien woog voor hem de
haalbaarheid en het draagvlak van de plannen zwaar. Hij was een pragmaticus, op zoek naar
wat in de gegeven omstandigheden nog te verwezenlijken was.
Toch deed Siccama Ter Beek te kort. De minister was geen opportunist, met slechts
oog voor effecten op de korte termijn, zonder zich rekenschap te geven van de gewenste
richting op lange termijn. Dat hij durfde terug te komen op zijn eerdere opvattingen getuigt
er namelijk ook van dat hij zich bewust was van de fundamenteel veranderde de omgeving
waarin de krijgsmacht functioneerde. Meer dan de militaire top leek hij te beseffen dat de
krijgsmacht moest veranderen en was hij bereid zijn denkkaders ter discussie te stellen. Hij
had het immers ook alleen bij bezuinigingen kunnen laten zoals veel andere NAVO-lidstaten
deden. Dat was de gemakkelijkste weg geweest, aangezien zijn collega’s in het kabinet – de
minister van Financiën voorop – en het parlement vooral oog hadden voor het innen van het
vredesdividend.
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behulp van de kaasschaaf en uitstel van investeringen echte keuzes te vermijden, bleven ze
vasthouden aan een krijgsmacht die voldeed aan hun ideaalbeeld. Voor de marine was dat de
harmonische vloot en wereldwijde inzet, voor de landmacht een legerkorps dat geschikt was
voor het gevecht der verbonden wapens en voor de luchtmacht het moderne jachtvliegtuig
voor het bereiken van het luchtoverwicht en tactische opdrachten. Het voortbestaan van de
‘complete krijgsmacht’ betekende dat Nederland nog steeds een krijgsmacht had die ze niet
kon betalen. Door het dalende defensiebudget was dit probleem zelfs alleen maar groter
geworden. Ook dit was een continuïteit. Deze tegenstelling tussen breuk – het onderkennen
van het fundamentele karakter van de veranderingen en het bepalen van een nieuwe koers –
en continuïteit – het vasthouden aan de bestaande operationele en institutionele concepten
– vormt de paradox van de twee nota’s.
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De bevelhebbers op hun beurt klemden zich vast aan het behoud van de complete
krijgsmacht, zoals die tijdens de Koude Oorlog grotendeels volgens hun eigen opvattingen
was opgebouwd. Graaff vond deze behoudende opstelling de enige juiste. Volgens hem
hadden militairen zelfs de ‘plicht’ behoedzaam te reageren op veranderingen. Zoals het
citaat van Van Foreest aan het begin van dit hoofdstuk laat zien was hij geen uitzondering
binnen de militaire leiding. Het is eigen aan militairen – en zeker aan de militaire top die
de hoogste militaire verantwoordelijkheid draagt – terughoudend te reageren op reducties
en veranderingen. Militairen zijn tijdens operaties immers gewend rekening te houden met
het ongunstigste scenario, in dit geval dus een terugkeer van een buitenlandse dreiging en
het gevaar van oorlog. Ook weten zij uit ervaring dat het gemakkelijker is te reduceren en
eenheden op te heffen dan ze weer op te bouwen. De aanschaf van materieel, het oprichten
van eenheden, het werven van personeel en vooral de opbouw van operationele kennis,
ervaring en expertise kosten tijd en het kan jaren duren voordat die weer op niveau zijn.
Aangezien al dat werk op hun schouders neerkomt en zij concreet de risico’s dragen, zijn
militairen van nature geneigd de structuur van de organisatie zo lang mogelijk intact te
laten en de bezuinigingslast gelijk te verdelen over de gehele organisatie. De breed gedragen
wens te bezuinigingen op Defensie versterkte deze terughoudendheid. Ter Beek bevestigde
later dat deze veronderstelling juist was. Het kabinet en het parlement waren volgens hem
vooral geïnteresseerd in het geld dat bij Defensie te halen viel en hadden weinig oog voor de
operationele gevolgen van de bezuinigingen.
Terwijl de krijgsmachtdelen vasthielden aan hun opvattingen over de samenstelling en
aard van hun eigen organisatie namen ze wel opmerkelijk snel afscheid van het complex aan
veronderstellingen dat samen het Koude Oorlog paradigma vormde, het denkkader dat bijna
vier decennia lang het reilen en zeilen van de krijgsmacht had bepaald. Toen eind december
1991 de Sovjet-Unie uiteenviel en de Koude Oorlog definitief ten einde kwam veroorzaakte
dat op het Plein dan ook vrijwel geen beroering. Zeker de marine had de aandacht voor
crisisbeheersing en vredesoperaties vrijwel meteen met beide handen aan gegrepen.
Het was een taak waar de marine al jaren voor pleitte en die aansloot bij het zelfbeeld van
een op de wereldzeeën opererende marine. Daar kwam bij dat in eerste instantie voor de
nieuwe hoofdtaak geen grote aanpassingen van de organisatie noodzakelijk waren. Ook de
luchtmachtleiding kwam al snel tot de conclusie dat de veranderingen onomkeerbaar waren
en dat van een concrete militaire dreiging geen sprake meer was. De luchtmacht trok dan
ook voortvarend haar Groep Geleide Wapens terug uit West-Duitsland – de eenheid van die
de luchtmacht het meest had verbonden met de aard van de Koude Oorlog – en besloot zich
om te vormen van een ‘oorlogsmachine’ naar een ‘crisisbeheersingsinstrument’.
De landmacht had ogenschijnlijk meer tijd nodig om afscheid te nemen van de Koude
Oorlog. Zo vond de legerleiding het in tegenstelling tot de luchtmacht niet verantwoord haar
troepen terug te trekken uit West-Duitsland wegens de latente dreiging van de Sovjet-Unie.
Later, toen deze dreiging was verdwenen bleef de top van de landmacht de nooit uit te sluiten
kans op een grootschalig conflict benadrukken. Tegelijkertijd gaf de landmachttop, mede
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onder druk van de Defensienota 1991, crisisbeheersing en vredesoperaties een volwaardige
plaats in de organisatie. Dit kwam vooral ten uiting bij de Luchtmobiele Brigade, die een
heel andere rol kreeg dan waar de landmacht haar oorspronkelijk voor had bedoeld. In
plaats van versterking van het Legerkorps werd de brigade de eerstaangewezen eenheid voor
crisisbeheersing en vredesoperaties. De eenheid ging daarom ook als enige eenheid volledig
uit beroepspersoneel bestaan en kreeg een speciale staf voor crisisbeheersingsoperaties.
De top van de landmacht besefte terdege dat de veranderingen verder gingen dan het
verwerken van de bezuinigingsmaatregelen. In december 1992 concludeerde Wilmink dat
een verschuiving naar crisisbeheersing en vredesoperaties niet alleen onvermijdelijk was,
maar ook een wezenlijk andere manier van opereren vereiste. De landmacht militair moest
anders gaan denken en doen. Couzy ging later op dit pad van cultuurverandering verder en
committeerde zijn personeel aan de nieuwe taak door het de eenmalige optie te geven de
landmacht op gunstige voorwaarden te verlaten als hij of zij zich niet met deze taak konden
verenigen.
Terwijl de landmacht een ingrijpend veranderingsproces in gang zette, bleef het
onbetwiste hart van de landmacht het Legerkorps. De cultuurverandering waar de landmacht
naar streefde richtte zich op de individuele militair en niet op de vraag welke landmacht paste
bij de nieuwe veiligheidssituatie. De nadruk die de landmacht bleef leggen op de latente
dreiging van de Sovjet-Unie en de nooit uit te sluiten kans op een grootschalig conflict kan
dan ook worden verklaard door de wens het bestaansrecht van het Legerkorps te kunnen
blijven onderbouwen. Het Legerkorps was vergeleken met de structuur en middelen van de
marine en luchtmacht echter veel meer verbonden met de algemene verdedigingstaak. Deze
omstandigheid verklaart ook het hardnekkige verzet van de legerleiding tegen het afschaffen
van de dienstplicht en de snelle acceptatie van het opschortingsbesluit na de oprichting van
het Duits-Nederlandse Legerkorps. Zonder dienstplichtigen had de landmacht onvoldoende
massa om een eigen legerkorps op de been te kunnen brengen, maar met Duitse hulp was
het toch mogelijk met alleen beroepsmilitairen op legerkorpsniveau actief te blijven.
Terwijl geen van de krijgsmachtdelen haar doelstellingen wezenlijk aanpaste, is de
landmacht, onder andere in de memoires van Ter Beek, de geschiedenis in gegaan als het
meest conservatieve krijgsmachtdeel. In praktijk waren de verschillen echter niet zo groot.
Alle drie de krijgsmachtdelen besloten voor de val van de Muur, onafhankelijk van elkaar en
de politieke top, dat de bestaande structuur in gereduceerde vorm moest blijven bestaan. Dit
bleef hun richtsnoer, ondanks de reeks van revolutionaire veranderingen die volgden na de
val van de Muur.
Het opmerkelijk snelle afscheid van de Koude Oorlog en de spoedige acceptatie van
crisisbeheersing en vredesoperaties als hoofdtaak roept wel vraag op wat de betekenis was
van de Koude Oorlog voor de krijgsmacht. Het conflict dat veertig jaar lang het wel en wee
van de krijgsmacht had bepaald bleek uiteindelijk minder belangrijk voor haar zelfbeeld
dan de veel langere continuïteit van de krijgsmachtdeelcultuur. De Koude Oorlog en het
beleidsparadigma dat daaruit voortkwam vormde de kaders waarbinnen de krijgsmachtdelen
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functioneerden. Dit betekende niet dat de krijgsmachtdelen hun taken niet serieus namen,
maar wel dat de krijgsmachtdelen hun taken zoveel mogelijk probeerden uit te voeren
volgens hun eigen opvattingen over wat het beste was voor het krijgsmachtdeel. De val van
de Muur bracht hier geen verandering in.
De eigen dieperliggende en opvattingen over de structuur en aard van het krijgsmachtdeel
bleven leidend voor het beleid van de krijgsmachtdelen. Voor de militaire top bleef ook in
de nieuwe veiligheidssituatie de harmonische vloot, het legerkorps en het jachtvliegtuig
de beste instrumenten. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de initiatieven van de landmacht en de
luchtmacht na de Koude Oorlog om de cultuur binnen de eigen organisatie te veranderen.
Ze richtten zich op de gevolgen van de nieuwe taak – wat duidelijk maakt dat ze die nieuwe
taak serieus namen –, maar de bestaande structuren stonden niet ter discussie. De marine
besteedde zelfs helemaal geen aandacht aan cultuurverandering, vanuit de overtuiging dat
ze van nature geschikt was voor expeditionaire operaties.
Ogenschijnlijk waren de opvattingen van de krijgsmachtdelen het resultaat van het
Koude Oorlog paradigma, maar het onderzoek maakt duidelijk dat ze een onafhankelijke
haast vanzelfsprekende waarde hadden, diep verankerd in de Nederlandse militaire cultuur,
die verder teruggrijpt dan de Koude Oorlog. Zo was voor de oorlog het ideaalbeeld van
de marineleiding een harmonieuze slagvloot met een kern van slagkruisers. De marine
koos hiervoor, ondanks dat een vloot gebaseerd op onderzeeboten veel beter paste bij de
financiële werkelijkheid en in de Eerste Wereldoorlog had bewezen effectief te zijn.8 De
landmacht streefde naar een harmonisch leger dat was gemodelleerd op de legers van de
grote mogendheden uit die tijd, in het bijzonder Frankrijk. Een veldleger waar voor een
kleine mogendheid als Nederland de mogelijkheden en middelen echter ontbraken.9 Voor
de luchtstrijdkrachten is de Tweede Wereldoorlog de bepalende ervaring geweest. Het
Nederlandse personeel dat in dienst was geweest van de RAF legde later de basis voor de
opbouw van de naoorlogse luchtmacht. Het verklaart het voortdurende streven van de
luchtmacht aansluiting te vinden bij eerst de Britse en later de Amerikaanse luchtmacht.10
Deze historische continuïteit maakt duidelijk dat het bestuderen van een organisatiecultuur
helpt om het gedrag van de krijgsmachtdelen beter te begrijpen. Dit boek heeft hier een
eerste aanzet toe gegeven. Een verdere historische analyse zou kunnen helpen om deze
constanten verder te doorgronden.

8

De historicus J. Anten gaat hier uitvoerig op in zijn proefschrift. J. Anten, Navalisme nekt onderzeeboot: De invloed
van buitenlandse zeestrategieën op de Nederlandse zeestrategie, voor de defensie van Nederlands-indië, 1912-1942, zie ook: J.
Hoffenaar, “‘It is always wise to look ahead, but difficult to look further than you can see’. Een korte notitie over politiek-militaire
toekomstverkenningen in het verleden.”,

9

H. Amersfoort, Een harmonisch leger voor Nederland: Oorlogsbeeld, strategie en operationele planning van het Nederlandse leger in het
interbellum

10 P.E. van Loo, ‘Eenige wakkere jongens’ : Nederlandse oorlogsvliegers in de Britse luchtstrijdkrachten 1940-1945

9.3 Met dank aan de minister
Wat was de invloed van de militaire leiding op de totstandkoming van het defensiebeleid in de periode
1989-1993 en hoe verschilden de krijgsmachtdelen daarin van elkaar?

T. Klein, “Militairen zullen je nooit wijzer maken dan je bent.”
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Uit eerder onderzoek naar de totstandkoming van het Nederlandse defensiebeleid blijkt dat
de krijgsmachtdelen grote invloed hebben op de totstandkoming van het defensiebeleid.
Met name Honig nam hier een uitgesproken standpunt in. Andere onderzoekers zoals Blom,
Van der Vegt en Hoffenaar waren meer genuanceerd en stelden dat de krijgsmachtdelen
binnen de door de politiek gestelde kaders bleven. Zoals hiervoor geschetst raakten de
krijgsmachtdelen na de val van de Muur veel van hun politieke speelruimte en autonomie
kwijt. Toch slaagden de krijgsmachtdelen erin hun doelstellingen te verwezenlijken.
Toen Ter Beek aantrad kreeg hij vanuit verschillende hoeken advies. Vredeling – die hij als
voorbeeld beschouwde – waarschuwde de minister de krijgsmachtdelen niet te vertrouwen.
Volgens hem moest Ter Beek vooral zijn eigen keuzes te maken, ook als deze tegen het advies
van de militairen ingingen.11 Ook Barth, die ervaring had opgedaan met Defensienota 1984,
adviseerde Ter Beek de militairen op een afstand te houden. Volgens de directeur van de DAB
waren de belangen voor hen zo groot dat verzet van hun kant onvermijdelijk was. Ter Beek
nam de adviezen ter harte en gaf de bevelhebbers geen plaats in de Stuurgroep. Desondanks
wisten zij de onervaren minister te overtuigen af te zien van ingrijpende maatregelen.
Zoals hiervoor geschetst maakten ze daarvoor slim gebruik van de piketpalen van de
minister, zoals het vermijden van gedwongen ontslagen. Tijdens de voorbereidingen voor de
Defensienota 1991 nam de minister de bezwaren van de krijgsmachtdelen te serieus. Vredeling
kreeg gelijk, want toen de besluiten eenmaal waren genomen, bleken de krijgsmachtdelen
de bezuinigingen toch zonder ingrijpende gevolgen te kunnen verwerken.
Door de komst van een tweede nota was van een overwinning van de krijgsmachtdelen
echter geen sprake. De Defensienota 1991 gaf Ter Beek voldoende ervaring om in het vervolg de
argumenten en waarschuwingen van de krijgsmachtdelen op waarde te kunnen schatten.
Tijdens de totstandkoming van de Prioriteitennota besloot hij de krijgsmachtdelen zoveel
mogelijk buiten de besluitvorming te houden. Zo liet hij de Defensieraad ‘doodbloeden’
toen deze een weinig constructieve bijdrage bleek te leveren. Het was vooral de top van
de landmacht die daar de gevolgen van ondervond. De minister hechtte weinig waarde
aan de door de landmacht gepresenteerde alternatieve modellen voor een beroepsleger.
De mogelijkheden van de bevelhebbers om de minister te beïnvloeden waren beperkt,
ook omdat de bevelhebbers geen onderdeel uitmaakte van de Stuurgroep en Ter Beek met
name Wilmink als Couzy op afstand hield. Wilmink en later Couzy hadden een moeizame
verhouding met Ter Beek. Geregeld kwamen ze hierdoor, ook publiekelijk, met hem in
aanvaring.
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De andere reden waarom invloed van de militaire top tijdens de totstandkoming van de
Prioriteitennota verminderde was de toenemende concurrentie tussen de krijgsmachtdelen
over het steeds verder slinkende budget. Pogingen van de Defensiestaf een militair front
te vormen mislukten. Enerzijds belemmerden het wantrouwen en het opportunisme van
de bevelhebbers de samenwerking tussen de krijgsmachtdelen. Zo stelden ze alle drie
onafhankelijk van elkaar de zekerheid van de vaste budgetverdeling ter discussie om daar
eigen voordeel mee te behalen. Anderzijds lagen de belangen van de krijgsmachtdelen te veel
uit elkaar. Dit was onvermijdelijk. Het had weinig zin de krijgsmachtdelen bij elkaar te zetten
zolang Nederland geen militaire strategie had om prioriteiten te stellen tussen aantallen en
onvergelijkbare middelen als een fregat, een jachtvliegtuig of een bataljon. In Nederland,
net als in de overige lidstaten, verliep de aanpassing aan de nieuwe veiligheidssituatie,
volgens de logica van de binnenlandse politieke besluitvorming, gedreven als die was door
financiële motieven. Nederland bezat geen eigen politieke of militaire strategie die deze
besluitvorming in andere banen had kunnen leiden. Hier wreekte zich ook de decennialange
afhankelijkheid van de NAVO-strategie.
De invloed van de krijgsmachtdelen op het defensiebeleid tijdens de Prioriteitennota was
dus beperkt. De minister kenden de regels van het spel en was in staat de krijgsmachtdelen
tegen elkaar uit te spelen. Toch wisten de krijgsmachtdelen wederom hun doelstelling te
behalen en de complete krijgsmacht intact te houden. Het grote verschil met de vorige
nota was dat dit deze keer vooral te danken was aan het belang dat Ter Beek hechtte aan het
politieke en militaire draagvlak voor zijn plannen. Met de twee nota’s voldeed de minister
aan de afspraken in het kabinet en de wens van de politieke meerderheid de dienstplicht af te
schaffen. Ook nam hij de besluiten die noodzakelijk waren voor de krijgsmacht om de nieuwe
taak uit te kunnen voeren. Deze besluiten waren al ingewikkeld genoeg. Dat verdergaande
besluiten nodig waren voor een toekomstbestendige krijgsmacht was de minister bekend. Ze
waren echter niet noodzakelijk en zouden betekenen dat Ter Beek weer de confrontatie met
de krijgsmachtdelen aan moest gaan.
Zeker met de bevelhebbers van de landmacht kwam Ter Beek regelmatig in conflict. Door
deze botsingen is het beeld ontstaan dat de top van de landmacht weinig gevoel had voor
politiek verhoudingen.12 Uit dit onderzoek blijkt inderdaad dat Wilmink en in mindere mate
Couzy zich in vergelijking met de andere bevelhebbers tamelijk ‘hoekig’ en conservatief
opstelden. Zo weigerde Wilmink een aantal keer bezuinigingsopties uit te werken en vond
hij lange tijd een nieuwe defensienota onnodig. Ook Couzy kreeg van de minister het
verzoek geen plannen meer te maken die bij voorbaat al onhaalbaar waren. Op het eerste
gezicht namen de bevelhebbers van de marine en luchtmacht een constructievere houding
aan tijdens de onderhandelingen. Daarbij leken vooral Van Foreest en Buis te beschikken
over meer gevoel voor politieke verhoudingen. Louwerse en Manderfeld onderscheidden
zich door hun meer zakelijkere en rationelere opstelling.

12 H. Born en M. Metselaar, “Politiek-militaire betrekkingen”

Terwijl de krijgsmacht begon aan een periode van ingrijpende veranderingen en
reorganisaties kende het defensiebeleid dus ook een grote mate van continuïteit. Verborgen
achter de retoriek van vernieuwing, de ingrijpende reorganisaties, bezuinigingen en
continue deelname van de krijgsmacht aan crisisbeheersingsoperaties sinds 1990 bleef
Nederland beschikken over een kleinere, maar nog steeds complete krijgsmacht. Of zoals
Louwerse dat verwoorde: een krijgsmacht die kleiner was gegroeid. Hij bedoelde daarmee
dat de krijgsmacht in omvang was gereduceerd, maar er tegelijkertijd meer capaciteiten bij
had gekregen.14 Om dit mogelijk te maken had Defensie de kaasschaaf gebruikt en keuzes
uitgesteld. De scheve verhouding tussen de ambities en mogelijkheden, die de krijgsmacht
13

A.J. van der Peet, Out-of-area : De Koninklijke marine en multinationale vlootoperaties 1945-2001, 349; A.L. ter Beek,
Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 44

14 R. de Winter en P.E. van Loo, Luchtmachtbevelhebbers geportretteerd, 1954-2005, 245

355
Hoofdstuk 9. Conclusie

9.4 Breuk of continuïteit?
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Dat de achtergrond van een bevelhebber en de aard van zijn krijgsmachtdeel een rol
speelde bij de samenwerking met de minister kan niet worden uitgesloten. Zo krijgen
marineofficieren al vroeg in hun carrière te maken met de wereld van diplomatie en politiek
tijdens havenbezoeken en heeft de luchtmacht door het primaat van de technologie een
meer zakelijkere cultuur. Ook had Louwerse eerder in zijn carrière als adjudant van Vredeling
ervaring opgedaan met het politieke proces. Toch is dit geen wetmatigheid en moet de
invloed van het ‘kleur pak’ niet worden overschat. Het gaat uiteindelijk vooral om interactie
tussen mensen en persoonlijkheden. Graaff en zeker Van der Vlis waren beiden afkomstig
landmacht, maar hadden wel een goede verstandhouding met de minister. Ook waren
niet alle marineofficieren even diplomatiek. Zo kreeg de commandant van de Nederlandse
schepen tijdens de Golfoorlog het aan de stok met Ter Beek toen hij publiekelijk klaagde over
het beperkte mandaat en operatiegebied van de schepen in de Perzische Golf.13
Ook kon een bevelhebber redenen hebben om juist de confrontatie met de minister
aan te gaan. Couzy gaf later toe dat hij enkele keren bewust publiekelijk kritiek had op Ter
Beek om op die manier aan zijn personeel te laten zien dat hij voor hen opkwam. Tot slot
moet niet uit het oog worden verloren dat de landmacht in de hier beschouwde periode
onder grote druk stond. Het wezen van de organisatie stond ter discussie. De marine en
de luchtmacht konden zich in vergelijking met de landmacht relatief eenvoudig aanpassen
aan de nieuwe omstandigheden en konden zich daardoor lange tijd meegaander opstellen.
Toen zij tijdens de totstandkoming van de Prioriteitennota meer onder druk kwamen te staan,
begonnen ook zij zich te verzetten met een doorzichtige en weinig constructieve herhaling
van argumenten. Ook zij beklaagden zich in deze fase over de voorkeur van de minister voor
de zogenaamde ‘bilats’ en ‘trilats’, aangezien daardoor onduidelijk was voor de anderen wat
er was besproken.
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ook tijdens de Koude Oorlog parten speelde, bleef hierdoor bestaan, ook in de jaren daarna,
nieuwe defensienota’s, toekomstvisies en verkenningen ten spijt.
De vanzelfsprekendheid en hardnekkigheid waarmee de krijgsmachtdelen zich aan hun
idealen vasthielden is opvallend. In de periode 1989-1993 valt vooral de vasthoudendheid van
de legerleiding op. Zelfs toen de dreigende afschaffing van de dienstplicht het voortbestaan
van het Legerkorps direct in gevaar bracht, stelde niemand dit concept wezenlijk ter
discussie. Wilmink kreeg binnen de landmacht zelfs waardering voor zijn vasthoudendheid
op dit onderwerp. Er is hier een opvallende overeenkomst met de houding van de marine
aan het begin van de Koude Oorlog. Ook toen waren vergelijkbare concepten leidend
in de krijgsmachtdeelplannen. Toen was het de marine die in problemen kwam, omdat
bondgenoten een geheel andere taak voor ogen hadden voor de marine en de prioriteit
legden bij de opbouw van de landsverdediging. Net als de legerleiding veertig jaar later, hield
de marineleiding koppig vast aan haar concept met het risico met lege handen te eindigen.
Voor de marine liep de deze gok wel goed af door de urgentie van de Koude Oorlog, de steun
van het parlement en de verhoging van het defensiebudget onder druk van de Koreaoorlog.
Hoe kan deze hardnekkige paradox tussen continuïteit en verandering, die de
transformatie van de Nederlandse krijgsmacht in de periode 1989-1993 typeerde, worden
verklaard? En waarom lijken de krijgsmacht en politiek niet in staat een evenwicht te vinden
tussen ambities en middelen? Dit onderzoek maakt duidelijk dat de lange termijnvisie van
de krijgsmachtdelen in ieder geval in de periode 1989-1993 in hoge mate institutioneel werd
bepaald. Het beschermen van de eigen organisatie stond voorop. Gezien de omstandigheden
was dat een begrijpelijke reactie. De eerste jaren na de val van de Muur waren onzekere
tijden voor de krijgsmacht. Het enorme tempo van de veranderingen in combinatie met
het ogenschijnlijke gemak waarmee politici het vredesdividend wilden innen, maakten de
krijgsmachtdelen voorzichtig nieuwe en dus onzekere richtingen in te slaan. Het opgeven
van bestaande structuren en middelen zonder zeker te weten wat daarvoor in de plaats kwam
was geen aantrekkelijke optie. Juist in deze periode van fundamentele onzekerheid bood
de op jarenlange ervaring gestoelde organisatiecultuur van de krijgsmachtdelen houvast
en spiegelden zij zich aan de ideale krijgsmacht zoals de militaire top die zich voorstelde.
Concreet betekende dat voor de marine een harmonische vloot, zodat ze zich ter land, ter zee
en in de lucht onder vrijwel alle omstandigheden staande kon houden, van vredesoperatie
tot oorlog. Dezelfde redenatie ging op voor het legerkorps van de landmacht en het
jachtvliegtuig van de luchtmacht.
Voor alle drie de operationele en institutionele concepten gold dat ze op de lange termijn
beter bestand waren tegen een verslechterende veiligheidssituatie en dus de militaire
ondergrens vormden. Hadden de krijgsmachtdelen en zeker de marine en luchtmacht
niet gewoon het gelijk aan hun kant hadden met hun streven naar hun ideaalbeeld? Bij
het beantwoorden van deze vraag zijn twee aspecten van belang, het budget en het soort
operaties na de Koude Oorlog. Voor het budget is het antwoord nee. De idealen van de
krijgsmachtdelen waren onbetaalbaar. Zelfs tijdens de Koude Oorlog was dat het geval. Het
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is in zekere zin een bodemloze put. Wat inherent is aan een ideaalbeeld en het streven naar
maximalisatie zoals Huntington al in de jaren zestig al constateerde. Het is dan ook geen
typisch Nederlands probleem, zelfs de Amerikaanse krijgsmacht komt geld te kort.
Ook voor het tweede aspect is het antwoord op de vraag nee. Alle krijgsmachtdelen,
ook de marine en luchtmacht, moesten zich aanpassen aan het nieuwe type operaties die
de krijgsmacht moest uitvoeren. Voor de marine de verschuiving van het optreden op de
volle zee naar onder de kust en op het land. Voor de landmacht betekende dat het afscheid
van het grootschalig gemechaniseerd optreden in legerkorpsverband naar de inzet van
kleinere samengestelde eenheden. Voor de luchtmacht betekende dat het ondersteunen van
met name landoperaties waar ook ter wereld. In de periode 1989-1993 symboliseerden de
aanschaf van een amfibisch transportschip, de overgang van een dienstplichtleger naar een
beroepskrijgsmacht, de oprichting van de Luchtmobiele Brigade en de uitbreiding van de
luchtmacht met een volwaardige vloot helikopters en transportvliegen deze veranderingen.
De paradox is dat de krijgsmacht daar alleen maar ingewikkelder en harmonieuzer van is
geworden.
De internationale veiligheidssituatie en het daarvan afgeleide veiligheidsbeleid
stellen de kaders waarbinnen de krijgsmachtdelen functioneren. De Defensienota 1991
en de Prioriteitennota vormen in dat opzicht een duidelijke breuklijn. De continuïteit is
dat de nota’s geen einde maakten aan de scheve verhouding tussen de ambities van de
Nederlandse krijgsmacht en de beschikbare middelen. Dit probleem duurde voort omdat de
krijgsmachtdelen geen afstand wilden doen van hun ideaalbeeld, de politiek ze daar niet toe
dwong en de concurrentie tussen de krijgsmachtdelen ze daarvoor geen ruimte gaf. De enige
oplossing was vragen om meer geld en als dat niet kwam terug te vallen op de vertrouwde
modus operandi uit de Koude Oorlog: de tekorten uit smeren over de gehele organisatie,
in teren op het voortzettingsvermogen en investeringen uit stellen totdat betere tijden
aanbreken.
Begin jaren vijftig kwam dat geld er na het uitbreken van de oorlog in Korea. Eind
jaren zeventig zorgde de oplopende spanningen tussen Oost en West voor de broodnodige
verhoging van het defensiebudget. Ook nu lijkt het tij te keren door de assertievere houding
van Rusland, het neerhalen van vlucht MH-17, de instabiliteit in het Midden-Oosten en de
Amerikaanse druk de bijdrage aan de NAVO te verhogen. De vraag is daarbij wel of alleen
extra geld de oplossing is en of het ooit voldoende zal zijn om te voldoen aan de wensen van
de krijgsmachtdelen, wetende dat zelfs het hoge defensiebudget tijdens de Koude Oorlog
te kort schoot. Zonder duidelijke keuzes van de politieke leiding zal ook met meer geld de
scheve verhouding tussen de ambities van de krijgsmachtdelen en de beschikbare middelen
blijven bestaan.

9.5 De transformatie van militaire organisaties
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De Nederlandse krijgsmacht was niet uniek in haar reactie op het einde van de Koude Oorlog.
De voormalige Britse generaal Smith constateerde dat het Britse leger sinds het einde van de
Koude Oorlog:
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‘has been in a constant state of change and adaptation for good operational reasons. However, it has retained much the same organization throughout this period, adapting its formations and units to each and
every operation. Doctrine has been used more to justify the basic organization than to explain why the
adaptations have worked. All armies are facing the need for transformation, particularly those of NATO
and the former Warsaw Pact, but currently this is a debate concerning technology, numbers and organization – not how these forces are to be fought, and to what purpose’.15

Volgens Smith bleef het paradigma van ‘industrial war’ het denken binnen de krijgsmacht
domineren. Een vergelijkbare conclusie trok historicus Worley over de Amerikaanse
krijgsmacht. In zijn ogen was van een transformatie na de val van de Muur weinig terecht
gekomen. Ondanks de retroriek van revolutionaire veranderingen was dat door de ‘“invisible
hand” of slowly changing service cultures’ mislukt. De Amerikaanse krijgsmacht was vijftien jaar
na de Koude Oorlog een ‘smaller but not different military force’.16
Deze voorbeelden bevestigen het beeld dat de grondhouding van militaire organisaties
conservatief is. Het wetenschappelijke debat over de transformatie van militaire organisaties
begin jaren negentig maakte duidelijk dat militairen onder bepaalde voorwaarde wel degelijk
in staat zijn te veranderen. Civiele interventie lijkt daarbij een noodzakelijke voorwaarde. De
meningen verschillen of de buitenstaander een leidende rol moet vervullen (Posen) of dat de
buitenstaander vooral de vernieuwers, ‘mavericks’, binnen de organisatie moeten faciliteren
(Rosen, Nielsen), omdat zijzelf de expertise en het draagvlak missen. Een belangrijke en
misschien wel cruciale factor van invloed op de conservatieve grondhouding van militaire
organisatie is de organisatiecultuur (Farrell, Kier). Volgens sommige is de mate waarin een
verandering aansluit bij de cultuur zelfs bepalend voor het accepteren ervan. (Farrell, Nagl,
Adamsky). Het veranderen van een cultuur is erg moeilijk en kost veel tijd. Eigenlijk kan
alleen een extreme schok, zoals het verliezen van een oorlog, ervoor zorgen dat een militaire
organisatie bereid is de grondslagen van haar cultuur ter discussie te stellen (Farrell).17
Ook in deze casestudie blijkt dat de organisatiecultuur een van de meest bepalende
factoren van invloed was op de transformatie van militaire organisaties. Zij verklaart
15 R. Smith, The utility of force : The art of war in the modern world, xi-2
16 D.R. Worley, Shaping US military forces: Revolution or relevance in a post-Cold War world, 257
17 S.P. Rosen, Winning the next war: Innovation and the modern military; B.R. Posen, The sources of military doctrine : France, Britain,
and Germany between the World Wars; J.A. Nagl, Learning to eat soup with a knife : Counterinsurgency lessons from Malaya and
Vietnam; S.C. Nielsen, Preparing for war : The dynamics of peacetime military reform; T. Farrell, Terriff, T. en Osinga, F. (ed.), A
transformation gap: American innovations and European military change; D. Adamsky, The culture of military innovation: The impact
of cultural factors on the revolution in military affairs in Russia, the US, and Israel, E. Kier, Imagining war : French and British military
doctrine between the wars; T. Farrell, The norms of war: Cultural beliefs and modern conflict
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18 R. Smith, The utility of force : The art of war in the modern world, 146; zie ook M. van Creveld, The transformation of war, (Simon
and Schuster, 1991), 194
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de eerdere aan de orde gekomen snelle acceptatie van de marine en luchtmacht van de
nieuwe hoofdtaak. Crisisbeheersing en vredesoperaties pasten binnen het denken van
beide krijgsmachtdelen en vormden geen bedreiging voor de gewenste operationele en
institutionele concepten. Zij verklaart ook waarom de landmacht, na zich eerst verbeten
te hebben verzet tegen het afschaffen van de dienstplicht, het besluit uiteindelijk snel
accepteerde toen de ternauwernood tot stand gekomen samenwerking met Duitsland zeker
stelde dat de landmacht ook met een beroepsleger op legerkorpsniveau actief kon blijven.
Tegelijkertijd laat deze studie zien dat het einde van de Koude Oorlog, de bezuinigingen en
de nieuwe hoofdtaak voor onvoldoende urgentie zorgden om de vertrouwde denkkaders ter
discussie te stellen. Hoe valt te verklaren dat het grootschalig conflict zo dominant bleef in het
denken van de militaire top? Huntington verklaarde het belang dat militairen toekennen aan
oorlog door het ‘natuurlijke’ ontzag dat militairen hiervoor hebben. Het is de gevaarlijkste
activiteit van een militair, waar hij of zij letterlijk alles kan verliezen. Militairen willen zich
daar zo goed mogelijk op voorbereiden en streven naar maximalisatie van zekerheid om de
risico’s zo klein mogelijk te maken. Huntington kwam tot dit inzicht in de jaren zestig op
het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Uit deze studie – maar ook het defensiebeleid in de
jaren daarna wijst daarop – bevestigen dat deze veronderstelling nog steeds op gaat. Zelfs
als de kans op een oorlog minimaal is, blijven militairen rekening houden met de nooit uit
te sluiten kans op een grootschalig conflict blijven zij dit als uitgangspunt nemen voor hun
plannen.
Uit het onderzoek blijkt echter ook dat zelfs het ontzag voor oorlog ondergeschikt
is aan het zeker stellen van het eigen ideaalbeeld. Tijdens de Koude Oorlog waren de
krijgsmachtdelen daarvoor bereid het voortzettingsvermogen op te offeren. Na de Koude
Oorlog zette dit beleid zich voort. Om de structuur zoveel mogelijk intact te laten waren de
krijgsmachtdelen bereid op de korte termijn tekorten te accepteren en investeringen uit te
stellen in de hoop op betere tijden. De krijgsmachtdelen namen met deze handelswijze een
risico. Op de korte termijn betekent dit dat de organisatie niet past bij de lopende operaties,
dat de krijgsmacht geld uitgeeft aan de verkeerde zaken en dat de geloofwaardigheid van de
krijgsmacht in gevaar komt. Op de lange termijn loopt de organisatie het risico dat ze voor
voldongen feiten komt te staan. Het proces van uitstel en kaasschaven is immers eindig. Ook
beperkt dit gedrag de ruimte voor veranderingen, omdat deze een bedreiging vormen voor
de zaken die voor een krijgsmachtdeel echt belangrijk zijn.
Toch valt er enig begrip op te brengen voor de behoudende opstelling van de krijgsmacht.
Dat het bijvoorbeeld al meer dan zeventig jaar vrede is in Europa is uniek, maar biedt geen
garanties voor de toekomst. Ook neemt de kans op oorlog toe door het tempo waarmee
landen als China, India en Rusland hun krijgsmacht versterken met moderne onderzeeboten,
tanks en jachtvliegtuigen. Hoewel sommigen betogen dat door de introductie van nucleaire
wapens de kans op oorlog klein is geworden valt dit risico nooit geheel uit te sluiten.18 Als het
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er dan op aan komt zijn de militairen die de consequentie dragen voor verkeerde keuzes. Dat
is in allerlaatste instantie de militaire bottom-line.
Als krijgsmachtdelen niet in staat of bereid zijn alternatieven te onderkennen of te
accepteren kunnen buitenstaanders deze dan afdwingen? Zoals gezegd zijn de meningen
daarover verdeeld. In het geval van de Defensienota 1991 en de Prioriteitennota speelde civiele
interventie een cruciale rol. Het initiatief voor de Defensienota 1991 kwam van Ter Beek en
voor de Prioriteitennota van de Tweede Kamer. De militaire top was het liefst voortgegaan op
het pad van continuïteit en vernieuwing. Het waren ook de civiele adviseurs van de DAB en
van de Defensiestaf die de vernieuwende ideeën naar voren brachten. Zeker de DAB speelde
daarin een cruciale rol. De afdeling maakte tijdens de totstandkoming van de nota gebruik
van haar invloedrijke positie binnen Defensie. Als de ‘minister’s men’ hadden ze direct toegang
tot de bewindsman en behoorden ze tot zijn vertrouwelingen. Ze waren onafhankelijk van
de krijgsmachtdelen en konden zich daardoor kritisch opstellen. Ter Beek zelf had weinig
concrete ideeën. Zijn verdienste is dat hij bereid was de ideeën van anderen te steunen en
daarin te investeren. Daarvoor was hij bereid af te wijken van zijn eerdere standpunten en de
confrontatie aan te gaan met de Tweede Kamer. In tijden van bezuinigen was dat niet zonder
politiek risico. Hij deed het uiteraard ook om draagvlak te krijgen voor de veranderingen
binnen het ministerie, maar ook omdat hij Defensie perspectief wilde bieden voor de
toekomst.
Wat uit deze studie echter ook naar voren komt is dat in het Nederlandse geval civiele
interventie alleen onvoldoende was om een krijgsmacht in beweging te krijgen. De minister
en de DAB misten de daarvoor benodigde kennis, geloofwaardigheid en draagvlak. Om
de veranderingen in praktijk te brengen en herstructurering van de krijgsmacht in goede
banen te leiden was de minister aangewezen op de militaire top. Ter Beek was bekend met
het bestaan van meer veranderingsgezinde militairen, hij noemde ze de ‘young Turks’. Hij
gebruikte ze echter niet. Tijdens de werkzaamheden aan beide nota’s bleef hij de krijgsmacht
top down en dus via de bevelhebbers benaderen. De ruimte voor ‘mavericks’, zoals Brinkman
en Reitsma, om hun ideeën te realiseren was hierdoor beperkt. Bovendien waren deze loyaal
aan hun krijgsmachtdeel. Brinkman voelde zich als militair onderdeel van een systeem.
Reitsma voegde daaraan toe dat je wel goede ideeën kunt hebben, maar je ook rekening hebt
te houden met de ‘politieke verdedigingslijn’ in de onderhandelingen
Volgens Rosen is een van de belangrijke instrumenten voor het forceren van verandering
in een hiërarchische organisatie promotie. De minister kon dit eenvoudig doen, omdat hij
het laatste woord had in de benoeming van opper- en vlagofficieren. Ook hier maakte Ter
Beek geen gebruik van en heeft zover bekend nooit overwogen een van de ‘jonge Turken’
tot bevelhebber te benoemen. Een dergelijke ingreep had overigens ook averechts kunnen
uitpakken en het vertrouwen in de minister kunnen ondermijnen. De krijgsmachtdelen
selecteerden hun eigen kandidaten. De minister hield zich voor zover bekend aan deze
selectie. Wel maakte hij een keuze wie welke functie kreeg. Zo was het gebruikelijk dat de
functie van de CDS wisselde tussen de krijgsmachtdelen. Ter Beek liet Graaff (KL) echter

Dit spel, de vele spelers die hierbij betrokken zijn, en de onzekerheid over de gevolgen van een
besluit maken de besluitvorming complex. Het gevolg is dat veranderingen in veel gevallen
incrementeel zullen verlopen. Het probleem is simpelweg niet eens en voor altijd oplosbaar.
Politiek is de kunst van het mogelijke. Concreet betekent dit dat politieke besluitvorming
erop is gericht het probleem voldoende op te lossen om de situatie leefbaar te houden en het
19 A.L. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, 244
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‘Een politicus heeft geen ondergeschikten. De minister kan wel met de vuist op tafel slaan, een beslissing
nemen en gelijk hebben. Dat gelijk moet hij daarna nog wel krijgen. Hij moet meerderheden verwerven,
eerst in het kabinet, daarna in het parlement en het liefst ook in de samenleving’.19
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opvolgen door weer iemand van de landmacht, Hij deed omdat bij dat krijgsmachtdeel de
meeste veranderingen plaatsvonden.
Een instrument waar Ter Beek wel effectief gebruik van maakte, is geld. Het duidelijkste
voorbeeld daarvan waren de investeringen in middelen die de krijgsmacht beter geschikt
maakten voor crisisbeheersing en vredesoperaties. Op die manier bood hij een beloning
voor verandering. Binnen de landmacht had de komst van de Luchtmobiele Brigade
grote invloed op de acceptatie van de omvorming naar een expeditionaire organisatie.
De top van de landmacht beschouwde de Luchtmobiele Brigade als een vehikel om de
bewapende helikopters te verwerven en de mobiliteit van het Legerkorps te vergroten.
Om de investeringen te verantwoorden moest de landmacht de brigade geschikt maken
voor crisisbeheersing en vredesoperaties. De brigade werd zo het symbool van de nieuwe
landmacht. Zij was daardoor de eerste eenheid met alleen beroepsmilitairen en een eigen
staf voor crisisbeheersingsoperaties. Om dezelfde reden was de Luchtmobiele Brigade de
voordehand liggende eenheid van de landmacht voor de bescherming van Srebrenica.
Wat in het transformatiedebat weinig aandacht heeft gekregen, is de mogelijkheid die
de concurrentie tussen de krijgsmachtdelen biedt aan de politieke leiding de transformatie
van de krijgsmacht te stimuleren. In de hier bestudeerde periode leidden de dalende
defensiebudgetten tot een toename van de competitie tussen de krijgsmachtdelen. De
veelal onverenigbare belangen en de sterke verzuiling versterkten de tegenstellingen en
die maakten samenwerking in de praktijk onmogelijk. Overlevingsdrang, wantrouwen en
opportunisme voerden de boventoon. Aangezien de militaire top niet tot overeenstemming
kon komen, schoof de besluitvorming naar het politieke niveau. Deze ‘politisering’ was
volgens onder andere Kroon, Louwerse en Wilmink onvermijdelijk, maar bood de politieke
leiding een kans voor open doel.
Ter Beek, maakte daar – met uitzondering van het dienstplichtvraagstuk – geen
gebruik van om de krijgsmacht toekomstbestendig te maken. Hoewel hij de noodzaak van
verandering onderkende en in de positie was veranderingen door te voeren, hechtte hij meer
belang aan het draagvlak en de haalbaarheid van de plannen. Ter Beek omschreef het zelf als
volgt:
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overige door te schuiven naar de toekomst. Later zijn de omstandigheden toch weer anders
en kan er een nieuw besluit worden genomen.
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Hoofdstuk 10

10. Epiloog
‘The educated strategist and defence planner, and hopefully his or her political leaders also, have to provide necessary
security for the short-term, while not doing so in a manner likely to promote insecurity in the medium- and long-terms.
It is a persisting, unavoidable truth about national security and defence planning that security in the future is always
incalculably hostage to decision made today for today and the near-term’.
C.S. Gray, Strategy and Defence Planning: Meeting the Challenge of Uncertainty1
Breuklijn 1989

‘I am tempted to declare dogmatically that whatever doctrine the Armed Forces are working on now,
they have got it wrong.
I am also tempted to declare that it does not matter that they get it wrong.
What does matter is their capacity to get it right quickly when the moment arrives.
Still, it is the task of military science in an age of peace to prevent it from being too badly wrong’.
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Sir Michael Howard, Military science in an age of peace 2

1

C.S. Gray, Strategy and defence planning: Meeting the challenge of uncertainty, (Oxford: Oxford University Press, 2014), 7

2

M. Howard en A.J. Wilson, “Military science in an age of peace,” The RUSI Journal, 119, nr. 1 (1974)
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Misschien wel de belangrijkste verdienste van de minister van Defensie Ter Beek is dat hij
in korte tijd de aandacht van de krijgsmacht wist te verleggen van het grootschalig conflict
naar crisisbeheersing en vredesoperaties. Hij nam daarvoor de meest noodzakelijke
besluiten, waarvan het opschorten van de dienstplicht het meest ingrijpend was. Hij bood
de krijgsmacht hiermee toekomstperspectief en bestaansrecht in tijden van ingrijpende
veranderingen en bezuinigingen. De twee defensienota’s van Ter Beek vormen daarmee een
breuklijn in de militaire geschiedenis van Nederland. Niet langer was de bescherming van
het eigen grondgebied de belangrijkste reden van bestaan van de krijgsmacht. Tegelijkertijd
zag Ter Beek af van het stellen van prioriteiten tussen en binnen de krijgsmachtdelen. De
complete krijgsmacht waar Nederland de Koude Oorlog mee eindigde bleef daardoor in
kleinere vorm voortbestaan. Tot tevredenheid van de militaire top had de krijgsmacht er
zelfs nieuwe capaciteiten bij gekregen, zoals de Luchtmobiele Brigade. Dertig jaar later is
de situatie niet wezenlijk veranderd. Nederland beschikt ondanks enkele amputaties en
aanzienlijke reducties nog steeds over een harmonieuze krijgsmacht met een kern van
hoofdwapensystemen als fregatten, brigades en jachtvliegtuigen.
Een krijgsmacht die van veel markten thuis is, vraagt ook om een bijpassend budget. Als
de politiek niet bereid is dat ter beschikking te stellen of de militaire top er niet in slaagt
kabinet dan wel parlement van de noodzaak daartoe te overtuigen, kan het concept verzanden
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in een beetje van alles en komt op termijn de kwaliteit en het voortzettingsvermogen
van de krijgsmacht in gevaar. Dat punt lijkt inmiddels te zijn bereikt. Zo is door het
voortdurend uitstellen van investeringen vrijwel de gehele vloot aan vervanging toe, kan
de landmacht alleen dankzij de samenwerking met Duitsland nog beschikken over tanks
en moest de luchtmacht om nieuwe moderne jachtvliegtuigen aan te kunnen schaffen de
grenzen opzoeken van haar adagium ‘parvus numero, magnus merito’, klein in aantal, groot in
daden. Defensie heeft al die tijd zoveel mogelijk geprobeerd keuzes te vermijden door de
bezuinigingen te verdelen over de gehele organisatie. In een onzekere wereld is dat geen
onverstandige benadering. Het probleem is dat deze modus operandi een keer ophoudt. In
2014 constateerde de Algemene Rekenkamer dat Defensie een niet vol te houden wissel trok
op zichzelf, omdat de krijgsmacht er niet meer in slaagde:
‘Naast de inzet voor missies voldoende materieel over te houden om te kunnen trainen en opleiden. Voor
veel van de uit te voeren taken zijn de beschikbare middelen krap bemeten’.3

Daar komt bij dat de internationale veiligheidssituatie de laatste jaren ingrijpend aan het
veranderen is. Het is onrustig rond Europa door de assertieve houding van Rusland en crises in
Afrika en het Midden-Oosten. Ondertussen verwachten de Verenigde Staten dat de Europese
bondgenoten meer gaan doen voor hun eigen veiligheid. De bescherming van het eigen en
bondgenootschappelijk grondgebied staan door deze ontwikkelingen weer nadrukkelijk
op de agenda, terwijl tegelijkertijd het bevorderen van de internationale rechtsorde en de
nationale taken onverminderd aandacht blijven vragen van de krijgsmacht. Dit was voor het
kabinet Rutte III reden het defensiebudget de komende jaren structureel met 1,5 miljard euro
te verhogen. Daarmee is er sprake van een voorzichtige kentering. Voor het eerst sinds 1989
hoeft Defensie niet te bezuinigen. Van een nieuw defensiebeleid is echter nog geen sprake.
De huidige minister van Defensie A.T.B. Bijleveld-Schouten heeft eind maart 2018 de
Defensienota 2018 gepresenteerd. De toestand van krijgsmacht was voor de minister aanleiding
in haar plannen de nadruk te leggen op het herstel van de krijgsmacht. Ze erkende echter
ook dat op termijn keuzes noodzakelijk zijn. Defensie zal daarom in 2020 het defensiebeleid
herijken langs de ‘langere lijnen naar de toekomst die nodig zijn voor een stabiele financiering
en versterking van de krijgsmacht’.4 Het ziet er dus naar uit dat Bijleveld-Schouten net als
haar voorganger Ter Beek in één regeerperiode twee defensienota’s zal uitbrengen en net
als toen is het aan de politieke en militaire leiding een nieuwe koers uit te zetten voor de
krijgsmacht in een periode die hoogst onzeker is.
Een opmerkelijk verschil met de in dit boek bestudeerde periode is het relatieve gemak
waarmee de krijgsmacht de huidige verandering van de internationale veiligheidssituatie
lijkt te accepteren en zelfs met enige ‘gretigheid’ wijst op de dreiging van Rusland. Het punt
3

Algemene Rekenkamer, Resultaten verantwoordingsonderzoek ministerie van Defensie, (Den Haag: Algemene Rekenkamer,
2015), 1

4

Ministerie van Defensie, Defensienota 2018, 11

De DAB heet tegenwoordig de Hoofddirectie Beleid.
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is niet de terechte zorgen over de assertieve houding van Rusland en de militaire dreiging
die daarvan uitgaat, maar het contrast met de reactie van de militaire top in de periode
1989-1993. Toen beschouwde zij het nadrukkelijk als haar plicht behoudend te reageren op
veranderingen als gevolg van het einde van de Koude Oorlog. Dat dit nu blijkbaar niet op gaat,
ondanks de bijna permanente deelname van de krijgsmacht aan crisisbeheersingsoperaties
sinds de val van de Muur, bevestigt dat voor veel militairen het grootschalige conflict leidend
is gebleven in hun denken.
Het belang dat militairen hechten aan het grootschalige conflict is een opvallende
constante in het Nederlandse defensiebeleid. Bewust en onbewust lijken militairen beducht
te zijn voor de risico’s van een oorlog, dat immers het meest gevaarlijke is wat hun kan
overkomen. De ervaringen die de krijgsmachtdelen hebben opgedaan met oorlog zijn
bestendigd in hun organisatiecultuur. Dit collectieve geheugen van de organisatie, vertelt
de leden wat nodig is om te functioneren en te overleven in hun eigen domein. Zij is voor de
krijgsmachtdelen van onmisbare waarde, omdat zij houvast biedt tegenover een onzekere
toekomst en om de militaire ondergrens te bepalen. Uit dit onderzoek blijkt de wens van
de krijgsmachtdelen zichzelf in stand te houden volgens het ideaalbeeld dat ze van zichzelf
hebben een van de drijvende krachten te zijn achter de continuïteit in het Nederlandse
defensiebeleid. Dit ideaalbeeld leidt zorgt echter ook tot een voortdurende spanning tussen
de ambities van de krijgsmachtdelen en de middelen die de politiek daarvoor ter beschikking
stelt. Zoals aan het begin van dit hoofdstuk is geschetst, is dit probleem nog steeds actueel.
De herijking van het defensiebeleid in 2020 biedt een kans deze hardnekkige continuïteit te
doorbreken
Het ligt voor de hand de politieke leiding van Defensie aan te wijzen als diegene die de
juiste kaders en prioriteiten zouden moet stellen. In een democratie ligt daar het primaat.
Politici en de burgerambtenaren die hun ondersteunen hebben echter hun eigen bezwaren.5
Ze zijn niet militair deskundig en kunnen zich vrijblijvender opstellen omdat ze niet dezelfde
risico’s lopen als de militairen. Ook denken ze vooral in geld en wegen ze defensiebelangen
af tegen andere politieke en maatschappelijke prioriteiten. De nadruk ligt bovendien meer
op de korte dan de lange termijn. De horizon in een democratie ligt bij hen immers bij
de volgende verkiezingen. De civiele leiding kan het dus niet alleen. Militairen zijn nodig
voor hun expertise en om de militaire belangen te verdedigen. Door de fundamentele
tegenstellingen tussen politici en militairen kan de besluitvorming over de aard en het doel
van de krijgsmacht al snel veranderen in een inherent, existentieel conflict dat samenwerking
onmogelijk maakt en resulteert in een impasse. De constante spanning tussen ambities en
middelen is daar een uiting van.
Om dit conflict te doorbreken zullen zowel de politieke als de militaire leiding het
vertrouwen in elkaar en de moed moeten hebben over hun eigen schaduw heen te stappen.
Dat begint met meer kennis over en waardering voor de positie van de ander. Wetenschappelijk
onderzoek geeft dergelijk inzicht. Zo blijkt uit dit onderzoek hoe belangrijk en onmisbaar de
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organisatiecultuur is voor de krijgsmachtdelen. Bovendien is defensieplanning uiteindelijk
een politiek proces.6 De politieke leiding moet het parlement en het publiek overtuigen van
de defensieplannen, die veelal gericht zijn op de lange termijn. Dit is complex, want defensie
is – zeker in vredestijd – een van de vele prangende zaken die vragen om aandacht en geld.
Politieke besluitvorming is daarom altijd een compromis, waarbij vanuit politiek perspectief
goed genoeg vaak voldoende is, in ieder geval op de korte termijn. De wereld ziet er morgen
toch weer anders uit.
De volgende stap is het wegnemen van de onzekerheid en het wantrouwen. De politieke
leiding kan daaraan bijdragen door de valide zorgen te adresseren die de militaire top heeft
over het opportunisme van de politiek en de concurrentie tussen de krijgsmachtdelen. Ze
zou dit kunnen bewerkstellingen door het opnieuw invoeren van de vaste verdeling van het
defensiebudget. Weliswaar levert dit een suboptimale planning op, maar dit is in praktijk
toch al het geval, omdat de Nederlandse krijgsmacht bestaat uit krijgsmachtdelen met eigen
domein specifieke taken en middelen. Wat verder voor meer vertrouwen zou kunnen zorgen
is het bieden van een meerjarig financieel perspectief. De krijgsmacht weet dan voor langere
tijd waar zij aan toe is. In de Defensienota 2018 stelt Defensie zichzelf als doel de financiering
van de krijgsmacht schokbestendig, transparant en voorspelbaar te maken. Dit voorstel zou
daarbij kunnen helpen.7
Uiteindelijk gaat het erom dat de politieke en militaire leiding voldoende vertrouwen in
elkaar hebben om fundamentele vragen te stellen over elkaars veronderstellingen en idealen,
die zoals dit proefschrift aantoont, van grote invloed blijken te zijn op de totstandkoming
van het defensiebeleid. Pas als die bespreekbaar zijn is het mogelijk te komen tot een
toekomstbewuste strategische visie die recht doet aan de verwachte veiligheidsproblemen
van Nederland en de krijgsmacht die daarvoor nodig is. Dit is geen academische exercitie,
maar praktische en bovendien noodzakelijke. In de eerste plaats dient die om een einde
te maken aan de hardnekkige en terugkerende disbalans tussen ambities en middelen. In
de tweede plaats bevinden we ons – net als in 1989-1993 – in een periode van transitie.8
Defensie zal een antwoord moeten vinden op deze en andere ontwikkelingen, zoals
klimaatverandering en de opkomst van nieuwe technologieën.9 Deze kunnen het karakter
van oorlog de komende jaren danig gaan veranderen, maar hoe is nog onduidelijk net als
de vraag of de bestaande oplossingen dan nog voldoen. Kortom Defensie zal de komende
jaren, ongeacht of het defensiebudget groeit of krimpt, strategische keuzes moeten maken
om relevant en betaalbaar te worden en in de toekomst te blijven.
6

C.S. Gray, Strategy and defence planning: Meeting the challenge of uncertainty, 172

7

Ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid pleit hiervoor. Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid, Veiligheid in een wereld van verbindingen: Een strategische visie op het defensiebeleid, (Den Haag:
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2017), 185; Ministerie van Defensie, Defensienota 2018, 21

8

S. de Spiegeleire et al., Stilte voor de storm? - Strategische Monitor 2017-2018, (Den Haag: The Hague Centre for Strategic
Studies, Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’, 2018).

9

De Defensienota 2018 noemt er zes: 1. De kwetsbaarheid van het koninkrijk voor maatschappelijke ontwrichting door onder
andere terrorisme en cyberaanvallen; 2. Rusland; 3. Instabiliteit nabij Europa en het koninkrijk; 4. Nieuwe technologieën; 5.
Hybride oorlogsvoering; 6. Proliferatie van massa vernietigingswapens.

‘Peacetime choices, whichever way they tilt, pose risks. Lives and dollars ride on the same decisions, but in
different directions. Getting the answer wrong exacts a price in one currency or the other: either in blood in
wartime or in treasure in peacetime’.10

Breuklijn 1989

Op de schouders van de politieke en militaire top rust een zware verantwoordelijkheid.
Net als hun voorgangers in dit boek staan zij voor het moeilijke vraagstuk in een periode van
grote veranderingen en onzekerheden een nieuwe koers te bepalen, terwijl zij ondertussen
verantwoordelijk zijn voor het complexe reilen en zeilen van de bestaande krijgsmacht.
Dit boek geeft geen antwoord op de vraag hoe dat voor elkaar te krijgen. De geschiedenis
herhaalt zich immers niet. Wat dit boek wel biedt, is inzicht in de achterliggende processen
die het gedrag van de politieke en militaire leiding beïnvloeden en die de totstandkoming van
het Defensiebeleid zo lastig maken. Daarbij gaat het niet zozeer om het vinden van het juiste
antwoord, maar veeleer om te voorkomen het totaal mis te hebben. Wat we namelijk niet uit
het oog mogen verliezen is dat het bij defensiebeleid uiteindelijk draait om de eenvoudige,
maar onontkoombare waarheid dat:
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De basis voor de huidige krijgsmacht is gelegd in het begin van de jaren negentig. Een
periode die met recht een breuklijn in de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht mag
worden genoemd. Door de val van de Berlijnse Muur (1989), de Duitse hereniging (1990) en
het uiteenvallen van de Sovjet-Unie (1991) veranderde de internationale veiligheidssituatie
onverwachts en in korte tijd ingrijpend. De politieke en militaire leiding moest afscheid
nemen van de vertrouwde en relatief stabiele kaders van de Koude Oorlog en zich oriënteren
op een onzekere, voortdurend veranderende toekomst zonder een concrete militaire
dreiging voor Nederland. Voor het eerst in het bestaan van de Nederlandse krijgsmacht
verviel de koppeling tussen de taak van de krijgsmacht en het nationale grondgebied. De
top van Defensie in de periode 1989-1993 gaf een eerste antwoord op deze fundamentele
veranderingen met het uitgeven van de Defensienota 1991 en de Prioriteitennota. Hoe zij zich
onder deze omstandigheden heeft gedragen is het onderwerp van dit boek.
Aan dit onderzoek liggen drie centrale vragen ten grondslag. In hoeverre was de
Defensietop in staat de aard en de omvang van de crisis te doorzien en welke alternatieven
onderkende zij? De tweede vraag is in hoeverre de politieke en militaire leiding vasthielden
aan het vertrouwde en bestaande denkkader van de Koude Oorlog. Voor de militairen gold
bovendien dat ze gevormd waren door het denkkader van hun krijgsmachtdeel, de marine,
de landmacht of de luchtmacht, elk met een eigen sterk ontwikkelde organisatiecultuur. De
derde en laatste vraag bouwt voort op eerdere onderzoeken naar de totstandkoming van
defensiebeleid, waaruit blijkt dat militairen daar een grote of zelfs een bepalende invloed op
kunnen hebben. In hoeverre was dat in de hier beschouwde periode ook het geval? Aan de
hand van bovenstaande vragen biedt dit boek een diepgaande analyse van de totstandkoming
van het Nederlandse defensiebeleid in periode van grote veranderingen en onzekerheid. Een
casestudie die inzicht geeft in het proces en de dynamiek die normaal gesproken verborgen
blijven achter de deuren van het ministerie van Defensie.
Breuklijn 1989 bestaat uit twee delen. Het eerste deel legt de basis voor de analyse van
de totstandkoming van het defensiebeleid in de periode 1989-1993. Het zet uiteen hoe
de Koude Oorlog kon uitgroeien tot een beleidsparadigma, een haast vanzelfsprekende
consensus binnen een groep beleidsmakers over de aard van het probleem dat zij moeten
oplossen en over de doelstellingen en instrumenten die daarvoor nodig zijn. Bijna vier
decennia was de consensus dat het oprukkende communisme en de belangrijkste statelijke
vertegenwoordigers, de Sovjet-Unie en haar bondgenoten, een existentiële bedreiging
vormden voor Nederland en zijn bondgenoten. Alleen als Nederland zich aansloot bij een
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geloofwaardig militair bondgenootschap onder leiding van de Verenigde Staten kon het
zich tegen dit gevaar verdedigen. Nederland leverde daar met drie volwaardig uitgeruste
krijgsmachtdelen zijn bijdrage aan. Deze uitgangspunten en instrumenten konden heel de
Koude Oorlog rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak.
In deze studie is als uitgangspunt genomen dat elk krijgsmachtdeel een unieke
organisatiecultuur heeft op basis van zijn primaire domein van actie, land, zee of lucht. Uit
de analyse van het defensiebeleid tijdens de Koude Oorlog blijkt dat de samenstelling van de
krijgsmacht de uitkomst was van de dynamiek tussen enerzijds gedeeltelijk tijdgebonden
en externe omstandigheden als de internationale veiligheidssituatie en het beschikbare
budget en anderzijds de pogingen van krijgsmachtdelen zichzelf in te richten volgens het
ideaalbeeld dat zij van zichzelf hebben. Voor de marine was dat de harmonische vloot en
wereldwijde inzet, voor de landmacht een legerkorps dat geschikt was voor het gevecht der
verbonden wapens en voor de luchtmacht het moderne jachtvliegtuig voor het bereiken van
het luchtoverwicht en tactische opdrachten.
Het eerste deel van dit boek eindigt met een nadere beschouwing van de toestand van
de krijgsmacht in de laatste jaren van de Koude Oorlog. Op papier was de krijgsmacht eind
jaren tachtig sterker dan ooit met een harmonische vloot met een kern van tweeëntwintig
fregatten, een legerkorps met meer dan negenhonderd tanks en bijna tweehonderd F-16’s.
Uit het archiefonderzoek blijkt dat de werkelijkheid minder rooskleurig was. In praktijk
leefden de krijgsmachtdelen boven haar stand. Er was een voortdurende onbalans tussen
de ambities en de financiële mogelijkheden. De politieke en militaire leiding waren zich
bewust van dit probleem, maar waren niet bereid ze structureel op te lossen. In plaats
daarvan teerden de krijgsmachtdelen in op hun oefenmogelijkheden, voorraden munitie,
brandstof en reserveonderdelen en stelden ze investeringen uit. Het was een zorgelijke
situatie, ook omdat volgens de defensietop het einde van de Koude Oorlog voorlopig niet
in zicht was. In het Westen keek men met verwondering naar de gebeurtenissen in OostEuropa. Terecht ging niemand ervan uit dat Gorbatsjov uit was op de ontmanteling van het
communistische blok, laat staan de Sovjet-Unie. Met de kennis van nu is het opvallend hoe
weinig rekening werd gehouden met alternatieve toekomstscenario’s. Hoewel de signalen
en trends wel degelijk werden onderkend anticipeerde vrijwel niemand op een mogelijk
einde van de Koude Oorlog. Het meest positieve scenario waar men rekening mee hield was
dat de spanningen tussen Oost en West de komende jaren zouden verminderen, maar ze
ook de komende decennia de internationale veiligheidssituatie zouden blijven domineren.
Defensie anticipeerde vooral op een verlaging van het defensiebudget. De val van de Muur
was voor de meeste mensen dan ook een totale verrassing.
Het tweede deel van dit boek staat in het teken van de casestudie naar de totstandkoming
van de Defensienota 1991 en de Prioriteitennota van 1993. De minister van Defensie A.L. ter Beek
(PvdA) kondigde de komst van een nieuwe defensienota aan bij zijn aantreden op 8 november
1989. Toen een dag later in Berlijn de Muur viel, kwam dat initiatief in een heel ander daglicht
te staan. De minister stelde een Stuurgroep samen bestaande uit de Defensietop, maar zonder
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de bevelhebbers. De minister had ze op advies van de Directie Algemene Beleidszaken (DAB)
niet uitgenodigd, omdat die vreesde dat zij het proces vooral zouden vertragen.
Uit de spaarzame verslagen van de bijeenkomsten van de Stuurgroep blijkt dat ze de aard
en omvang van de situatie snel onderkenden. Er waren weinig taboes. Alleen het afschaffen
van de dienstplicht was voor de minister onbespreekbaar. Al enkele maanden na de val van
de Muur kwam de Stuurgroep tot de conclusie dat de Koude Oorlog voorbij was. Om ook
in een periode met verminderde dreiging het bestaansrecht van de krijgsmacht te kunnen
onderbouwen was volgens de Stuurgroep een alternatieve hoofdtaak nodig en daarvoor
leenden zich crisisbeheersing en vredesoperaties het beste. De minister was bovendien
bereid flink in deze taak te investeren. Hij probeerde daarmee de krijgsmacht perspectief te
bieden in tijden van bezuinigingen en het draagvlak voor de veranderingen te vergroten. Ter
Beek nam met deze besluiten wel een politiek risico. Begin 1990 was de nieuwe hoofdtaak een
voordehand liggend, maar zeker geen vanzelfsprekend alternatief. Zo was zijn eigen partij –
inclusief de minister zelf in zijn tijd als kamerlid – tot dan toe altijd kritisch geweest over
de deelname van de Nederlandse krijgsmacht aan dit soort operaties. Ook was het onzeker
of de Tweede Kamer bereid zou zijn miljarden guldens te investeren in de krijgsmacht.
De meeste politici leken in deze periode vooral oog te hebben voor het innen van het
vredesdividend. Het parlement zou bovendien weleens tot de conclusie kunnen komen
dat meer bezuinigingen mogelijk waren. Het departement stond dan met lege handen. De
verdienste van Ter Beek was dat hij bereid was deze risico’s te nemen en afscheid te nemen
van zijn bestaande denkkaders.
De marine en luchtmacht hadden weinig problemen met de nieuwe hoofdtaak en ook zij
namen snel afscheid van de Koude Oorlog. Zij hadden daarbij als voordeel dat ze de nieuwe taak
ook met de bestaande organisatie en middelen konden uitvoeren. Voor de landmacht gold dat
niet. In plaats van een omvangrijk zwaar gemechaniseerd legerkorps vroeg de nieuwe taak
om kleinere zelfstandig, snel en flexibel inzetbare en uitzendbare eenheden. De landmacht
was bovendien sterk afhankelijk van beperkt uitzendbare dienstplichtigen, waardoor het
merendeel van de landmacht in de praktijk ongeschikt was voor de nieuwe crisisbeheersing
en vredesoperaties. Het waren ingrijpende veranderingen, die niet eenvoudig terug te
draaien zouden zijn als de veiligheidssituatie zich negatief zou ontwikkelen. De top van de
landmacht reageerde daarom behoedzaam. Het krappe tijdspad en de politieke verplichting
met een nota naar buiten te treden dwong de landmachttop echter sneller dan ze zelf wilde
de nieuwe hoofdtaak te accepteren en te beginnen aan een ingrijpende herstructurering van
de organisatie. Voor het veranderproces binnen de landmacht was de Defensienota 1991 dan
ook van groot belang. De tijdsdruk bracht de landmachttop wel in een spagaat. De consensus
binnen de Legerraad was dat de aandacht voor crisisbeheersing en vredesoperaties niet
ten koste mocht gaan van het Legerkorps en de capaciteit voor een grootschalig conflict.
Het lukte de bevelhebber van de landmacht luitenant-generaal M.J. Wilmink niet om een
oplossing te vinden voor deze tegenstelling, behalve door het belang van beide taken te
blijven benadrukken en te proberen tijd te rekken. Zijn behoudende opstelling betekende

Breuklijn 1989
Samenvatting

404

overigens niet dat de bevelhebbers van de marine en de luchtmacht, vice-admiraal Jonkheer
H. van Foreest en luitenant-generaal W.C. Louwerse, veel ruimdenkender waren. Ook
voor hen was het behouden van de bestaande structuren en middelen de belangrijkste
doelstelling. Uiteindelijk slaagde de militaire top erin de minister te overtuigen niet teveel
te bezuinigingen wegens het grote risico op gedwongen ontslagen. Niet toevallig was dat
een van de piketpalen van de minister. Ter Beek sloeg daarmee de waarschuwing in de wind
van een van zijn belangrijkste adviseurs, J.H.M. de Winter (DAB). De herstructurering van de
krijgsmacht zou volgens hem mislukken als de minister de krijgsmacht onvoldoende onder
druk zou zetten. De Winter kreeg gelijk. Het vertrouwde recept van kaasschaven en uitstellen
van investeringen leverde voldoende geld op. De krijgsmachtdelen kregen door het aanbod
van Ter Beek er zelfs capaciteiten bij, zoals een amfibisch transportschip, een Luchtmobiele
Brigade met helikopters en nieuwe transportvliegtuigen. Deze plannen stamden uit de
Koude Oorlog, maar voldeden omdat ze het expeditionaire vermogen van de krijgsmacht
verbeterden.
Op 8 maart 1991 presenteerde Ter Beek de Defensienota 1991. Voor veel commentatoren was
het een teleurstelling. Afgezien van de bezuinigingen was de krijgsmacht, niet wezenlijk
veranderd. Het was de paradox van de Defensienota 1991. De nota resulteerde niet in een
radicaal andere krijgsmacht, daarvoor was het nog te vroeg. De ware betekenis was dat deze
Defensie – in ieder geval de direct bij de nota betrokken militairen, ambtenaren en politici
– liet wennen aan een nieuwe veiligheidssituatie, een krimpend budget en een nieuwe taak
voor de krijgsmacht. Voor de minister was de totstandkoming van de nota een belangrijke
leerschool geweest. De krijgsmachtdelen, die zich krachtig hadden verzet tegen al te
ingrijpende bezuinigingen bleken deze relatief gemakkelijk te kunnen verwerken. Lessen
die de Ter Beek goed kon gebruiken, want al snel drong een meerderheid in de Tweede Kamer
aan op een nieuwe nota. De Defensienota 1991 had in hun ogen te veel vragen onbeantwoord
gelaten, waaronder die over de toekomst van de dienstplicht. De minister had weinig
behoefte aan een evaluatie van zijn nota, maar toen op 25 december 1992 de Sovjet-Unie uit
elkaar viel, zag ook hij in dat dit onvermijdelijk was.
Het uiteenvallen van de Sovjet-Unie betekende het definitieve einde van de Koude Oorlog.
De Defensienota 1991 bewees nu haar waarde. Binnen Defensie zorgde deze gebeurtenis dan niet
voor een grote schok. Het bevestigde bovendien dat het besluit de focus van de krijgsmacht
te verleggen van het grootschalige conflict naar crisisbeheersing en vredesoperaties
juist was geweest. Na de Golfoorlog was duidelijk dat de nieuwe taak kon rekenen op een
breed politiek-maatschappelijke draagvlak. Overigens zonder dat er sprake was van een
nieuwe beleidsconsensus. Daarvoor was de bijdrage van de Nederlandse krijgsmacht aan
het handhaven van de internationale rechtsorde te veel een politieke keuze en daarmee
te sterk afhankelijk van politieke wisselvalligheden. Opvallend genoeg waren voor de
krijgsmachtdelen de hierboven geschetste ontwikkelingen geen reden hun plannen aan te
passen. De bestaande operationele en institutionele concepten van krijgsmachtdelen, zoals
zij die vanuit de Koude Oorlog hadden geërfd, stonden niet ter discussie. Het was alsof ze
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immuun waren voor de toestand van de internationale veiligheidssituatie. De bevelhebbers
namen hiermee het risico de invloed op de toekomst van hun organisatie te verliezen. De
wereld waarin de krijgsmachtdelen functioneerden, was namelijk wel degelijk veranderd.
Voor de landmacht was dit risico het meest urgent wegens het dienstplichtvraagstuk, maar
ook de marine en luchtmacht waren hier op lange termijn niet veilig voor. De kritiek op
het voortbestaan van de onderzeedienst en de twijfels over de betaalbaarheid op de lange
termijn van de luchtmacht waren waarschuwingen dat de bestaande structuur en middelen
niet vanzelfsprekend waren.
Aangezien de krijgsmachtdelen een afwachtende houding aannamen, kwam het initiatief
tijdens de totstandkoming van de Prioriteitennota bij de minister te liggen. Waar Ter Beek
tijdens de totstandkoming van de Defensienota 1991 eerder het proces bewaakte dan dat hij
daar sturing aan gaf, was hij nu ervaren genoeg om de krijgsmacht werkelijk te veranderen
en toekomstbestendig te maken. Tegenover hem stond een verdeelde en afgeslankte
krijgsmacht, zonder een alternatief plan. In maart 1992 gaf Ter Beek in een lezing aan het
Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) zijn visie op de toekomst van de
krijgsmacht. Nederland had volgens hem een wezenlijk andere krijgsmacht nodig nu een
periode zonder concrete dreiging was aangebroken. De gehele krijgsmacht diende vanaf nu
inzetbaar te zijn voor crisisbeheersing en vredesoperaties en aangezien dat soort operaties
altijd in internationaal verband plaatsvonden hoefde de krijgsmacht niet langer compleet te
zijn. Dat was bovendien ook onbetaalbaar door het dalende defensiebudget.
Ter Beek positioneerde zich hiermee lijnrecht tegenover de militaire top. In haar
ogen betekende het verdwijnen van de dreiging niet dat er geen rekening meer hoefde te
worden gehouden met de nooit uit te sluiten kans op een grootschalig conflict. Daarnaast
argumenteerden de bevelhebbers dat de bestaande structuren en middelen die geschikt
waren voor het hoogste geweldsniveau, dat ook waren voor operaties met minder geweld,
zoals vredesoperaties. Terwijl dat andersom niet het geval was. Een lichtbewapende eenheid
kon zich immers niet handhaven in een escalerende situatie. De militaire top had geen
ongelijk. De politieke leiding weerlegde dat dan ook niet. Het punt dat zij maakte was dat
de krijgsmacht die de militaire top voor ogen had niet langer betaalbaar was en dat er, zeker
in relatie tot de dienstplicht, ook geen draagvlak meer voor was. Voor de militaire top was
de nieuwe politieke realiteit moeilijk te accepteren. Ze richtte zich op het beperken van
de schade in de hoop op betere tijden. De oplossingen waren gericht op de korte termijn
en in sommige gevallen ronduit opportunistisch. Het kostte de inmiddels ervaren Ter
Beek weinig moeite hun spel te doorzien en zijn eigen koers te bepalen. Het was vooral de
landmacht die hier de gevolgen van ondervond toen Ter Beek zeer tegen haar zin besloot de
dienstplicht op te schorten. De beperkte mogelijkheden dienstplichtigen in te zetten voor
crisisbeheersing en vredesoperaties gaf voor hem de doorslag. Dit probleem was medio 1992
al realiteit geworden toen de krijgsmacht haar uitzendlimiet bereikte met de gelijktijdige
vredesoperaties op de Balkan en in Cambodja.
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Met het opschortingsbesluit was de gehele krijgsmacht in amper vier jaar tijd inzetbaar
voor de nieuwe hoofdtaak. Het was een knappe prestatie van de minister, maar het
opschorten van de opkomstplicht was tegelijkertijd ook de enige prioriteit die hij in de
Prioriteitennota stelde. Zijn visie dat het voor een toekomstbestendig krijgsmacht noodzakelijk
was prioriteiten te stellen tussen en binnen de krijgsmachtdelen bracht hij niet in praktijk.
Nederland bleef beschikken over een kleinere, maar nog steeds complete krijgsmacht.
In feite was de krijgsmacht zelfs completer geworden door het toevoegen van nieuwe
capaciteiten. Ter Beek heeft later nooit expliciet antwoord gegeven op de vraag waarom hij
geen prioriteiten had gesteld. Wel verklaarde hij later, dat hij als politicus altijd rekening had
te houden met de haalbaarheid en het draagvlak van zijn plannen. Een dergelijk verklaring
past bij het beeld van Ter Beek als een minister die conflicten het liefst vermeed en bij
voorkeur behoedzaam manoeuvrerend op zoek ging naar het haalbare compromis om pas
daarna een besluit te nemen. Ter Beek was daarbij pragmatisch, zoals blijkt uit het opgeven
van zijn eigen overtuigingen dat de dienstplicht belangrijk was voor het verbinden van
maatschappij en krijgsmacht. Vanuit dat perspectief was het voor Ter Beek aantrekkelijker de
militaire top haar zin te geven en daarmee het draagvlak voor zijn plannen zeker te stellen.
Het besluit de dienstplicht op te schorten was al complex genoeg.
Zo slaagden de krijgsmachtdelen er wederom in de bestaande structuur te behouden,
ondanks dat sinds de val van de Muur de kaders waarbinnen de krijgsmachtdelen
functioneerden fundamenteel waren veranderd. Uit dit onderzoek blijkt dat de drijvende
kracht achter de opstelling van de krijgsmacht de organisatiecultuur van de krijgsmachtdelen
was. Als een haast vanzelfsprekende continuïteit gaf dat richting aan het denken binnen de
militaire top over het wezen van hun krijgsmachtdeel. Net als tijdens de Koude Oorlog waren
de plannen van de krijgsmachtdelen vooral institutioneel gemotiveerd. Het terugvallen op
de bestaande en vertrouwde denkkaders is op zichzelf een begrijpelijke reactie in tijden
van verandering. Het vraagstuk dat de militaire top moest oplossen was niet eenvoudig.
De toekomst is onvoorspelbaar, de gevolgen van besluiten zijn moeilijk te overzien en
verkeerde keuzes kunnen grote gevolgen hebben. De regelmatig terugkerende vraag of
een grootschalig conflict uitgesloten kon worden en het benadrukken dat het verlies van
capaciteiten niet zomaar kan worden teruggedraaid typeren deze worsteling. De politieke
drang het vredesdividend te innen gaf de militaire top bovendien weinig vertrouwen in
weloverwogen keuzes. Tegelijkertijd was het juist daarom aan de militaire top, de militaire
adviseurs van de politieke leiding en de hoeders van de krijgsmacht, een antwoord te
vinden op dit complexe dilemma. Zoals gezegd vond bij geen van de krijgsmachtdelen een
fundamentele herbezinning van de doelstellingen plaats. Onder het mom van vernieuwing
en aanpassing hielden ze zoveel mogelijk vast aan de bestaande denkkaders en accepteerden
ze dat de marges voor de krijgsmacht uitermate smal bleven.
Met de Prioriteitennota sloot Defensie een periode af waarin de krijgsmacht zich aanpaste
aan de nieuwe veiligheidssituatie. Het was een onmiskenbare breuk in het Nederlandse
defensiebeleid. Hoewel de daadwerkelijke verandering van de krijgsmacht nog jaren zou
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gaan duren, liep Nederland binnen de NAVO voorop. Dit opmerkelijk snelle afscheid van
het denkkader van de Koude Oorlog, dat bijna vier decennia lang het reilen en zeilen van
de krijgsmacht had bepaald, roept de vraag op wat de betekenis ervan eigenlijk was voor
de krijgsmacht. De reactie van de militaire leiding was namelijk tegenstrijdig. Terwijl
ze de onomkeerbaarheid van de veranderingen in Oost-Europa, het verdwijnen van de
militaire dreiging en de nieuwe hoofdtaak accepteerde, bleven voor de krijgsmachtdelen de
bestaande organisatie en structuren – aangeduid met begrippen als ‘de kern’, ‘het wezen’
en ‘ruggengraat’ van het krijgsmachtdeel – het vanzelfsprekende uitgangspunt voor de
plannen. Het conflict dat veertig jaar lang het wel en wee van de krijgsmacht had bepaald was
uiteindelijk minder belangrijk voor haar zelfbeeld dan de veel langere continuïteit van de
cultuur van de krijgsmachtdelen. Dit maakte de reorganisaties niet minder ingrijpend, maar
tot een andere krijgsmacht leidden zij niet. De minister was in de positie om prioriteiten te
stellen, maar hij liet dit na. Om het draagvlak voor de reorganisaties te behouden accepteerde
hij dat de bevelhebbers met behulp van de kaasschaaf en uitstel van investeringen een
krijgsmacht in stand konden houden die voldeed aan hun ideaalbeeld. Nederland beschikte
hierdoor nog steeds over een ‘complete’ krijgsmacht die ze amper kon betalen. Ook dit
was een continuïteit. Door het dalende defensiebudget was dit probleem zelfs alleen maar
groter geworden. Deze tegenstelling tussen breuk – het onderkennen van het fundamentele
karakter van de veranderingen en het bepalen van een nieuwe koers – en continuïteit – het
vasthouden aan de bestaande operationele en institutionele concepten – vormt de paradox
van de twee nota’s.
Dit leidt tot de conclusie dat in deze periode de structuur en samenstelling van de
organisatie meer leidend waren voor het beleid van de krijgsmachtdelen dan de dreiging of
de internationale veiligheidssituatie. Dit betekende niet dat de krijgsmachtdelen hun taken
niet serieus namen, maar wel dat zij hun taken zoveel mogelijk probeerden uit te voeren
volgens hun eigen ideaalbeeld. Het lijkt een hardnekkig constante. Een bevelhebber zal altijd
rekening willen houden met het nooit uit te sluiten grootschalige conflict, dat is immers het
meest gevaarlijke wat een militair kan overkomen. Het kan vandaag vrede zijn, maar over
een paar jaar kan dat geheel anders zijn. Een militair wil dan kunnen beschikken over de
middelen om zich te verdedigen en daarvan kan hij of zij nooit genoeg hebben.
Bij de vraag wat een krijgsmachtdeel nodig heeft laat een bevelhebber zich vooral leiden door
zijn organisatiecultuur, het collectieve geheugen van het krijgsmachtdeel. De permanente
concurrentiestrijd met de andere bevelhebbers om het defensiebudget, de gunst van de
minister en het bewijzen van hun bestaansrecht versterkten deze situatie. Zo ontstaat
een prisoner’s dilemma. Enerzijds belemmert dat de krijgsmachtdelen kritisch naar de eigen
organisatie te kijken en bijvoorbeeld taken af te stoten. Het risico is te groot dat anderen
het inpikken en zelf niets leveren. Anderzijds weerhoudt dit de krijgsmachtdelen ervan het
initiatief te nemen en de minister een gezamenlijk voorstel te doen dat hij niet kan weigeren.
Het gevolg is dat de militaire top het initiatief uit handen geeft en het probleem naar het
niveau van de minister schuift.
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Ter Beek onderkende dat de krijgsmacht een fundamenteel probleem had, dat alleen
opgelost kon worden door het stellen van prioriteiten. Alleen dan bleef de krijgsmacht
betaalbaar. Toch deed hij dat het uiteindelijk niet. Vanuit het perspectief van de minister
valt deze keuze te begrijpen. Het zou waarschijnlijk resulteren in een nieuwe confrontatie
met de krijgsmachtdelen, die op dat moment niet nodig was en ten koste zou kunnen gaan
van het draagvlak van de veranderingen. Daarmee liet hij de kans lopen de krijgsmacht
een toekomstbestendige basis te geven. Het gevolg was dat de krijgsmacht in de jaren erna
vogelvrij was voor een voortdurende afroming van het defensiebudget en een geleidelijke
uitholling van de krijgsmacht.
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FAULTLINE 1989
Continuity and change in the Dutch defence policy 1989-1993
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The foundations of today’s armed forces were laid in the early 1990s: a period that can
justifiably be referred to as a fault line in the history of the Dutch military. The fall of the
Berlin Wall (1989), German reunification (1990) and the disintegration of the Soviet Union
(1991) dramatically changed the international security situation in a short space of time. The
political and military leadership were forced to bid farewell to the familiar and relatively
stable framework of the Cold War and orient themselves on an uncertain, constantly
changing future without a concrete military threat to the Netherlands. For the first time in
the history of the Dutch armed forces, the link between the duty of the armed forces and the
defence of the national territory was broken. Between 1989 and 1993, the top of the Ministry
of Defence (MoD) offered their initial answers to these fundamental changes by publishing
the Defence White Paper 1991 and the Defence Priorities Review of 1993. This book focuses
on how they conducted themselves under these circumstances.
Three underlying central questions are at the heart of this research. To what extent was
the MoD leadership capable of comprehending the nature and scale of the crisis, and which
alternatives did they identify? The second question is to what extent political and military
leaders held on to the familiar, existing paradigm of the Cold War. The members of the
military themselves were also strongly influenced by the paradigm of their military branch
(navy, army or air force), each of which had a well-developed organisational culture. The
third and final question builds on previous research into the realisation of defence policy,
which suggests that the military can have a major or even resolute influence there. To what
extent was this the case in the period under consideration here? This book draws on these
questions to offer an in-depth analysis of the realisation of Dutch defence policy in a period
of sweeping changes and uncertainty. As a case study, it offers insight into the process and
dynamics that normally remain concealed behind the doors of the MoD.
Fault line 1989 consists of two parts. The first part lays the groundwork for the analysis
of the realisation of defence policy in the 1989-1993 period. It outlines how the Cold War
could develop into a policy paradigm, an almost matter-of-course consensus within a group
of policymakers regarding the nature of the problem that they were to solve and regarding
the objectives and instruments required to do so. For nearly four decades, the consensus
was that advancing communism and its most prominent national representative – the Soviet
Union – represented an existential threat to the Netherlands and its allies. Only by becoming
a member of a credible military alliance headed by the United States could the Netherlands
defend itself against this threat. The Netherlands contributed three fully-equipped military
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branches to this alliance. Throughout the Cold War, these basic principles and instruments
enjoyed widespread public support.
A basic assumption of this study is that each section of the armed forces has a unique
organisational culture based on its primary field of action: land, sea or air. The analysis of
defence policy during the Cold War reveals that the composition of the armed forces was a
result of the dynamics between external circumstances such as the international security
situation and available budget on the one hand, and the attempts of military branches to
organise themselves in line with their idealised image on the other. With regard to the navy,
this ideal was the harmonious fleet and its global application, for the army, a corps that was
suitable for armed combat, and for the air force, the possession of modern fighter aircraft to
ensure superiority in the air and successful tactical support.
The first part of this book concludes with further consideration of the state of the armed
forces in the final years of the Cold War. On paper, the armed forces were stronger than ever
in the late 1980s, with a harmonious fleet of twenty-two frigates at its core, an army corps
with more than nine hundred tanks, and nearly two hundred F-16 fighter aircraft. However,
archival research reveals that the situation was far less auspicious in reality. The military
branches were, in fact, operating beyond their means. There was a constant imbalance
between the ambitions and the financial possibilities. Political and military leaders were
aware of this problem, but were not prepared to seek structural solutions. Instead, the
military branches ate into their available training possibilities, ammunition stocks, fuel and
spare parts, while postponing investment. It was an alarming situation, also because the
defence leaders did not believe that the Cold War would end any time soon.
The West were surprised by events in Eastern Europe. Nobody assumed, and rightly so,
that the Soviet leader Gorbachev was set on dismantling the Communist Bloc, let alone the
Soviet Union. Knowing what we know now, it is striking how little consideration was given to
alternative future scenarios. While the signals and trends were certainly recognised, hardly
anyone anticipated a possible end to the Cold War. The most positive scenario considered
was that tension between East and West would subside in the years ahead, but that this
tension would continue to dominate the international security situation in the decades to
follow. The MoD primarily anticipated a reduction of the defence budget. The fall of the Wall
therefore came as a total surprise to most people.
The second part of this book focuses on the case study examining the realisation of
the Defence White Paper 1991 and the Defence Priorities Review of 1993. The Minister
of Defence, Relus ter Beek (PvdA, Dutch Labour Party), announced the arrival of a new
Defence White Paper when he took office on 8 November 1989. When one day later the Berlin
Wall fell, this initiative was placed in an entirely different light. The Minister appointed a
steering committee comprising the top of the MoD, but not the service chiefs. In line with
recommendations from the General Policy Directorate (Directie Algemene Beleidszaken,
DAB), he decided not to invite the chiefs in light of concerns that they would chiefly slow
down the process.
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The scant minutes from the meetings of the steering group reveal that they quickly
recognised the nature and magnitude of the situation. There were few taboos. The only
topic not up for discussion with the Minister was the abolishment of compulsory military
service. Only a few months after the fall of the Wall, the steering committee concluded that
the Cold War was over. In order to justify the existence of the armed forces in a period of
reduced threat, the steering committee suggested that they required an alternative core
responsibility. Crisis management and peacetime operations were deemed to be the most
appropriate options. The Minister was prepared to invest heavily in this area. He thereby
attempted to offer the armed forces perspective in times of cutbacks and increase support
for the changes. It should be noted that these decisions entailed a political risk for Ter Beek.
Early in 1990, the new primary responsibility was plausible, but certainly not an alternative
that was a matter of course. Up until then, his own party – including the Minister himself
during his time as an MP – had been critical of the participation of the Dutch armed forces in
peacekeeping operations. It also remained to be seen whether the House of Representatives
would be prepared to invest millions of guilders in the armed forces. In this period,
the majority of politicians appeared to be focused on cashing in on the peace dividend.
Parliament could also reach the conclusion that more cutbacks were possible, which would
leave the department empty-handed. Ter Beek can be commended for being prepared to take
these risks and part ways with the existing paradigms.
Both the navy and the air force had few problems with the new primary responsibility
and quickly said farewell to the Cold War. It was to their advantage that they were able to
conduct their new tasks using existing organisations and means. The same did not apply to
the army. Instead of a large, heavily-mechanised army corps, the new responsibility required
smaller, independent units that could be deployed quickly and flexibly. In addition, the army
was heavily dependent on conscripts, who could only be deployed outside the NATO-area
for crisis management tasks on a voluntary base. In practice, the majority of the army was
unsuitable for the new crisis management and peacetime operations. These were dramatic
changes that could not be easily reversed if the security situation took a turn for the worse.
Army leaders therefore responded cautiously. However, the tight timeline and the political
obligation to publish a white paper forced army leaders to accept the new main task and
start a dramatic restructuring of the organisation sooner than they would have liked. The
Defence White Paper 1991 was therefore vitally important to the process of change within the
army. The time pressure caused a quandary for army leaders. The consensus within the Army
Council was that the focus on crisis management and peacetime operations could not come
at the expense of the army corps and the capacity to deal with a major conflict. LieutenantGeneral M. J. Wilmink, the commander of the army, did not succeed in finding a solution to
this antithesis, except for continuing to emphasise the importance of both responsibilities
and attempting to play for time. Incidentally, his cautious attitude did not mean that the
commanders of the navy and air force, Vice-Admiral H. van Foreest and Lieutenant-General
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W.C. Louwerse, were much more open-minded. For them, preserving the existing structures
and resources was also the primary objective.
The service chiefs ultimately succeeded in convincing the Minister to limit cutbacks
due to the considerable risk of compulsory redundancies. It is no coincidence that this was
one of the Minister’s political markers. Ter Beek thereby ignored the warning of one of
his main advisors, J.H.M. de Winter (DAB), who was of the opinion that the restructuring
would fall flat if the Minister failed to put sufficient pressure on the services. De Winter
was proven right. The tried-and-tested recipe of linear cuts and postponing investment
yielded sufficient funds. Thanks to Ter Beek’s proposal, the military branches even received
additional capacities, such as an amphibious transport ship and an Airborne Brigade with
helicopters and new transport aircraft. These plans stemmed from the Cold War, but met
the requirements because they improved the expeditionary capabilities of the armed forces.
On 8 March 1991, Ter Beek presented the Defence White Paper 1991. It was greeted
with disappointment by many commentators. Apart from the cutbacks, the armed forces
remained essentially unchanged. This was the paradox of the Defence White Paper 1991. The
white paper did not radically change the armed forces, it came too early to do so. Its true
significance was that it allowed the MoD – in any case, the members of the armed forces, civil
servants and politicians directly involved with the white paper – to become accustomed to a
new security situation, a shrinking budget and a new task for the armed forces. The Minister
gained valuable experience while realising the white paper. It turned out that the military
branches, which had put up heavy resistance to all too far-reaching cutbacks, were able to
deal with them with relative ease. Indeed, it was not long before the Minister could put the
lessons to good use, as a majority of the House of Representatives soon called for a new
white paper. The MPs believed that the Defence White Paper 1991 left too many questions
unanswered, including the issue of the future of compulsory military service. The Minister
could have done without his white paper being evaluated, but when the Soviet Union
collapsed on 25 December 1992, he also realised that it was unavoidable.
The collapse of the Soviet Union marked the definitive end to the Cold War. The Defence
White Paper 1991 now proved its worth. At the MoD, this event therefore didn’t cause a major
shock. It also confirmed that the decision to shift the focus of the armed forces from largescale conflict to crisis management and peacetime operations was correct. Following the
Gulf War, it became clear that the new task could count on wide social and political support,
incidentally without a new policy consensus being on the table. The contribution of the
Dutch armed forces to upholding international rule of law was too much of a political choice,
and therefore strongly subject to political inconstancy. Surprisingly enough, the military
branches did not view the developments outlined above as a reason to adjust their plans.
The existing operational and institutional concepts of military branches, inherited from
the Cold War, were not up for discussion. It was as if they were immune to the state of the
international security situation. The commanders therefore took the risk of losing influence
on the future of their organisation. After all, the world in which the military branches
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functioned had certainly changed. This risk was the most pressing for the army in light of the
issue of compulsory military service, but it also threatened the navy and air force in the long
term. Criticism of the continuation of the submarine service and doubts regarding the longterm affordability of the air force were warnings that the existing structure and resources
were not a matter of course.
The cautious attitude adopted by the military branches meant that it fell to the Minister
to take the initiative during the realisation of the Defence Priorities Review. During the
realisation of the Defence White Paper 1991, Ter Beek monitored rather than controlled the
process, but he was now experienced enough to actually change the armed forces and make
them future-proof. He was faced with a divided and slimmed-down military that had no
alternative plan. In a lecture at the Netherlands Society for International Affairs (Nederlands
Genootschap voor Internationale Zaken, NGIZ) in March 1992, Ter Beek outlined his vision of
the future of the armed forces. He believed that the Netherlands required radically different
armed forces now that a period without concrete military threat had dawned. From then on,
the entire armed forces were to be available for crisis management and peacetime operations.
And in light of the fact that missions such as these were always of an international nature,
the armed forces no longer needed to be fully fledged. Furthermore, the shrinking defence
budget meant that all-encompassing armed forces could no longer be funded.
Ter Beek thereby positioned himself directly opposite the military leadership. In their
eyes, the lack of threat did not mean that the chance of large-scale conflict (which can never
be completely ruled out) could now simply be ignored. The commanders also argued that the
existing structures and resources that were suitable for operations involving the highest level
of violence were also suitable for less violent operations, such as peacetime missions, while
that was not the case the other way around. After all, a lightly-armed unit could not hold its
ground in an escalating situation. The military leaders were not wrong, and the political
leaders did not contend their standpoint. Their stance was that the armed forces desired by
the military leaders were no longer affordable and could no longer count on wide support
– certainly not in relation to compulsory military service. Military leaders had difficulty
accepting the new political reality. They focused on limiting the damage in the hope of better
times to come. The solutions were focused on the short term and in some cases were simply
opportunistic. Experienced by now, Ter Beek had little difficulty seeing what they were up to
and setting his own course. It was primarily the army who felt the impact when Ter Beek –
completely against their will – decided to bring an end to compulsory military service. For
the Minister, the deciding factor was the limited possibilities for deploying conscripts for
crisis management operations and peacetime missions. This problem had already become
reality mid-1992 when the army reached its deployment limit with simultaneous peacetime
missions in both the Balkans and Cambodia.
Following the decision, the entire army was available for the new primary task within
scarcely four years. It was quite a feat from the Minister, but abolishing compulsory military
service was also the only priority that he outlined in the Defence Priorities Review. He failed
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to actually introduce his vision (that for future-proof armed forces priorities needed to be set
between and within the various branches) in practice. The Netherlands had a smaller, but still
all-encompassing armed forces at its disposal. In essence, the armed forces had even become
more complete following the addition of new capacities. Ter Beek never explicitly answered
the question of why he failed to set priorities, although he did later state that as a politician,
he always had to take feasibility and support for his plans into account. A statement such
as this fits with the image of Ter Beek as a minister who preferred to avoid conflict and to
carefully manoeuvre to seek a feasible compromise, before subsequently making a decision.
Ter Beek was pragmatic, as revealed by letting down his own conviction that compulsory
military service was important for the relationship between society and the army. From this
perspective, it would have been more appealing for Ter Beek to comply with the wishes of the
military leaders and thereby secure support for his plans. The decision to abolish compulsory
military service was already sufficiently complex.
The military branches therefore once again succeeded in preserving the existing
structure, despite the fact that the framework within which they functioned had changed
dramatically since the fall of the Berlin Wall. This research reveals that the driving force
behind the attitude of the armed forces was the organisational culture of their branches. As
an almost self-evident continuity, this gave direction to the military leaders’ line of thought
regarding the essence of their military branch. The plans of the branches were primarily
institutionally motivated, just as they were during the Cold War. In itself, falling back on
existing, familiar paradigms is an understandable response in times of change. The issue that
military leaders were required to solve was not straightforward. The future is unpredictable,
the consequences of decisions are difficult to calculate and the fallout from poor decisions
can be tremendous. This struggle is typified by the oft-recurring question of whether a
large-scale conflict could be ruled out and emphasising that the loss of capacities could not
be easily reversed. In addition, the political focus on cashing in on the peace dividend left
military leaders with little faith that well-considered choices were being made. Nevertheless,
it fell precisely to the military leaders, as military advisors to the political leaders and the
guardians of the armed forces to find an answer to this complex dilemma. As previously
mentioned, none of the military branches fundamentally reconsidered their objectives.
Under the guise of modernisation, they stuck to the existing paradigms wherever possible,
and accepted that the margins for the armed forces remained extremely tight.
With the Defence Priorities Review, the MoD brought an end to a period in which the
armed forces adjusted to the new security situation. It was an unequivocal transformation in
Dutch defence policy. While it would take years for the armed forces to actually change, the
Netherlands led the way within NATO. This strikingly rapid farewell to the paradigm of the
Cold War, which had determined the ins and outs of the armed forces for nearly four decades,
raises the question of its significance for the armed forces. The fact is that the response from
military leaders was conflicting. While they accepted the irreversibility of the changes in
Eastern Europe, the disappearance of the military threat and the new primary responsibility,
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the existing organisation and structures – referred to using terms such as ‘the core’, ‘the
essence’ and ‘backbone’ of the military branches – remained the self-evident starting point
moving forward. The conflict that had determined the weal and woe of the armed forces for
forty years ultimately had less impact on its self-image than the much longer continuity of
the culture of the branches. This did not mean that the reorganisations were less radical, but
they did not result in different armed forces. The Minister was in the position to set priorities,
but he failed to do so. In order to maintain support for the reorganisations, he accepted
that the commanders relied on linear cutbacks and postponing investment to preserve the
armed forces in line with their ideal image. As a result, the Netherlands still had ‘complete’
armed forces at its disposal that it could hardly afford. This was also continuity. In light of the
declining defence budget, this problem had even intensified. This contrast between change
– recognising the fundamental character of the changes and determining a new course – and
continuity – retaining existing operational and institutional concepts – forms the paradox
of the two white papers.
This leads to the conclusion that in this period, the structure and composition of the
organisation had more impact on the policy of the military branches than the threat or the
international security situation. This does not mean that the military branches did not take
their responsibilities seriously, but it does mean that they tried to carry out their tasks in
accordance with their ideal image whenever they could: a factor that appears unlikely to
change. A commander will always bear large-scale conflict (which can never be completely
ruled out) in mind, after all, that is the most dangerous situation that can face the military.
There may be peace at the moment, but the situation could be completely different in a
couple of years’ time. In anticipation of such a development, a member of the military will
want access to all means available to defend themselves, is never ready and has never enough
of these resources.
When considering what a military branch requires, a commander will primarily be
guided by the culture within their organisation, the collective memory of the service. The
constant struggle with the other commanders regarding the defence budget, the favour
of the Minister and proving their right to exist intensified this situation. This results in a
prisoner’s dilemma. On the one hand, this hampers the services in critically examining
their own organisation, and e.g. divesting responsibilities. There is too great a risk that
others assume the responsibilities and fail to deliver. On the other hand, this discourages
the military branches from taking the initiative and presenting the Minister with a joint
proposal that he cannot refuse. The consequence is that the military leaders relinquish the
initiative and push the problem back to the Minister.
Ter Beek recognised that there was a fundamental problem with the armed forces, a
problem that could only be solved by setting priorities. Only then would the armed forces
remain affordable. And yet he ultimately did not set these priorities. From the perspective of
the Minister, this choice is understandable. It would probably result in a fierce confrontation
with the military branches, which was not necessary at that point in time and could come at
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the expense of support for the changes. He therefore passed up on the opportunity to give
the armed forces future-proof foundations. The upshot was that in the subsequent years, the
armed forces were free to continue to syphon off the defence budget and the scene was set
for the gradual erosion of the armed forces.
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Dankwoord
‘Writing a book is an adventure.
To begin with, it is a toy and an amusement:
then it becomes a mistress, and then it becomes a master, and then a tyrant.
The last phase is that just as you are about to be reconciled to your servitude,
you kill the monster, and fling him out to the public’.
Winston Churchill, 19491

M. Gilbert, Churchill: A life, (New York: Henry Holt and Company, 1992), 887
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Met het afronden van mijn proefschrift sluit ik een mooi avontuur af. Na al die jaren van hard
werken kan ik de woorden van Winston Churchill alleen maar beamen. Het schrijven van een
boek is een fascinerend proces. Toen ik begon met het onderzoek sprak ik de toen nog majoor
der mariniers Allard Wagemaker. Hij was bezig zijn proefschrift af te ronden en ik vroeg hem
naar zijn ervaringen. Allard benadrukte het belang van doorzettingsvermogen en vergeleek
het schrijven van een proefschrift met een commando opleiding, dit was de academische
variant daarvan. Ik lachte toen wat schaapachtig, maar inmiddels begrijp ik heel goed wat
hij bedoelde. Jezelf jaren achtereen ’s avonds en in het weekend naar je toetsenbord slepen
is op sommige momenten een kwestie van het verstand op nul zetten en gewoon doorgaan,
hoe tegenstrijdig dat misschien ook klinkt. Zin voor zin, soms woord voor woord, werk
je langzaam toe naar de eindstreep. Het resultaat ligt hier voor u. Het is een proefschrift
waar ik trots op ben. Het onderzoek heeft mij geholpen om de bijzondere organisatie waar
ik onderdeel van uit maak beter te begrijpen en hopelijk kunnen mijn bevindingen bij de
krijgsmacht helpen een weg te vinden in de verwarrende en onvoorspelbare wereld van
vandaag de dag.
Hoe eenzaam het proces van promotie ook is, ik had dit niet kunnen doen zonder de
hulp van anderen. Dit laatste hoofdstuk is dan ook gericht aan alle mensen en organisaties
die mij de afgelopen jaren hebben bijgestaan. Bij een aantal wil ik uitvoeriger stilstaan.
Mijn eerste woord van dank is gericht aan de Koninklijke marine voor het bieden van de
mogelijkheid om te promoveren. Een cruciale rol was daarbij weggelegd voor Daan Smit.
Hij geloofde in mijn ambitie en wist de personeelsdienst van de marine te overtuigen van
het nut een ervaren operationele marineofficier te laten promoveren. Daarbij was ook de
steun van mijn toenmalige commandant kapitein-luitenant-ter-zee Rene Tolsma onmisbaar.
Anderen die mij in deze cruciale fase hebben geholpen waren de toenmalige Vlagofficier van
het Koninklijk Instituut voor de Marine (VOKIM) commandeur Michiel Tegelberg, de decaan
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van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) kapitein-ter-zee Hein Sabelis en Marc de
Natris van de Koninklijke Vereniging voor Marineofficieren (KVMO).
Een speciale vermelding verdient mijn voormalige docent op het Koninklijk Instituut
voor de Marine (KIM) en inmiddels hoogleraar Amerikanistiek professor Ruud Janssens. Hij
interesseerde mij tijdens mijn afstuderen voor de wetenschap. Ruud, met jouw creativiteit,
altijd vriendelijke, maar scherpe analyses en gevoel voor humor liet je me zien hoe boeiend
het is om historisch onderzoek te doen. Toch wees ik jouw suggestie om te gaan promoveren
in eerste instantie van de hand. Daarvoor was ik immers niet bij de marine gegaan. Eerst
wilde ik varen en vliegen.
Zeven jaar later was de tijd er wel rijp voor. Professor Herman Amersfoort benaderde
mij toen met de vraag of ik voor de NLDA een promotieonderzoek wilde doen naar de
totstandkoming van het Nederlandse defensiebeleid. Ik besloot deze kans te pakken. Zo
begon ik in januari 2009 op de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de NLDA in
Breda. Ik stapte een nieuwe en voor mij onbekende wereld in. Het nemen van een zijstap in
je carrière kan ik iedereen overigens van harte aanbevelen. Het is verfrissend en leerzaam
een andere omgeving te leren kennen en ook daar weer je plek te vinden. Al snel voelde ik me
thuis op de faculteit. Dit kwam niet in de laatste plaats door de uitstekende ondersteuning
van het personeel van de NLDA. Zij stelden mij in staat mijn volledige aandacht te richten
op het onderzoek en het afronden van het proefschrift. In het bijzonder wil ik Thania, Sjef,
Lara, Frederique (faculteit), Mirjam (bibliotheek) en Marcel (voor het opmaken van dit boek)
danken voor hun hulp en de (Brabantse) gastvrijheid.
Hoewel wetenschappers in vergelijking met militairen een tamelijk solistisch bestaan
hebben, is en blijft ook wetenschap uiteindelijk teamwork. Het was een eer onderdeel uit
te maken van de bevlogen sectie militaire geschiedenis op de faculteit. Floribert (eind goed
al goed en terecht!), Michiel (zelden een zo bevlogen docent ontmoet), Henk (een van de
beste docenten die ik ken) en uiteraard Paul (mijn bloedbroeder (W)). De vele discussies
en de avonden met het DDC waren verrijkend en bovenal vermakelijk. Ook kon ik mij
gelukkig prijzen onderdeel uit te maken van een groep ‘jonge’ onderzoekers op de faculteit.
Sommigen hadden hun proefschrift kort voor mijn aantreden afgerond (Tom, Bas), maar de
meesten waren hard aan het zwoegen (Martijn, Mirjam, Ivar, Roy, Rob S., Sjoerd, Andrea,
Erik, Suzanne, Barry, Marcel, Rob B., Irene, Henk en Paul). Inmiddels zijn de meeste niet
zo jong meer, maar wel gepromoveerd of is het einde in zicht (hou vol!). Er is zelfs al een
professor onder ons (Bas). Deze groep maakte het academische leven niet alleen dragelijk,
maar bood ook de steun die alleen lotgenoten kunnen bieden. De gezelligheid, het sporten,
het sparren over elkaars onderzoek en over de beslommeringen van een ‘jonge onderzoeker’
had ik niet willen missen.
Deze nieuwe generatie militaire wetenschappers treedt in de voetsporen van onder
andere professor en commodore Frans Osinga. Hij heeft in mijn ogen – in de pioniersgeest
van de luchtmacht – de standaard gezet voor de officers-scholars na hem. Frans, dank dat je
deur altijd open stond om daarover en het onderzoek te praten. Ook de brigadegeneraal en
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professor Paul Ducheine, kolonel der mariniers Allard Wagemaker en luitenant-kolonel der
mariniers Marcus Houben wil ik danken voor hun adviezen. Ook anderen op de faculteit
waren altijd bereid mij (al dan niet met een flinke dosis humor) verder te helpen. Daar hoorde
in ieder geval bij: de professoren Theo Brinkel, Sjo Soeters, Myriam Bollen, Robert Beeres,
kapitein-ter zee Niels Woudstra, kapitein-luitenant-ter-zee Wouter van Straten en Jörg Noll.
Het daadwerkelijke onderzoek vond grotendeels plaats buiten de faculteit. De meeste
tijd heb ik doorgebracht in de archieven. Het ‘semi-statisch Informatiebeheer’ in Rijswijk
beheert de archieven van Defensie. Herman van Bruggen en Rokus van den Bout, dank dat
jullie mij wegwijs wilden maken in jullie gigantische collectie. Geen vraag was jullie te veel.
Ook het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) was bereid mij inzage te geven
in de rijke archieven van het instituut. Piet Kamphuis, professor Ben Schoenmaker, professor
Jan Hoffenaar, Richard van Dijk en Anselm van der Peet, ik ben jullie zeer erkentelijk voor
jullie hulp en het meedenken over mijn onderzoek. Enkele topmilitairen en -ambtenaren
(de luitenant-generaals Ruurd Reitsma en Jan Folmer, generaal der mariniers Henk van den
Breemen, professor Rob de Wijk en Bert Kreemers) waren bereid een deel van hun privéarchief ter beschikking te stellen en gaven daarmee een unieke inkijk achter de schermen.
Een speciale vermelding verdient Willeke van Brouwershaven. Voor haar onderzoek heeft
zij in de periode 1995-1996 vrijwel de gehele defensietop geïnterviewd. Aangezien zij deze
interviews relatief kort na het verschijnen van de Prioriteitennota heeft afgenomen lagen de
herinneringen bij de geïnterviewden nog relatief vers in het geheugen. Willeke, ik ben je zeer
erkentelijk dat je bereid was om deze interviews met mij te delen. Om het beeld compleet
te maken heb ik de interviews van Willeke aangevuld met eigen interviews. Graag wil ik
Dirk Barth, generaal Henk van den Breemen, de generaal-majoor Jan-Willem Brinkman,
Loo Casteleijn, de luitenant-generaals Hans Couzy, Ben Droste en Jan Folmer, de generaalmajoors Cees Homan en Frank van Kappen, Hans Kombrink, Bert Kreemers, kolonel Ton de
Munnik, Michiel Patijn, luitenant-generaal Dirk Starink, de professoren Cas Vroom en Rob
de Wijk, luitenant-generaal Rien Wilmink en tot slot Jacques de Winter danken voor uw tijd
en het delen van uw kennis. Ook heb ik het voorrecht gehad nog te kunnen praten met de
helaas overleden viceadmiraal Nico Buis, luitenant-admiraal Luuk Kroon, luitenant-generaal
Ruurd Reitsma, viceadmiraal Egmond van Rijn en professor Jan-Geert Siccama. De interviews
voorzagen de soms stoffige archiefstukken van de couleur locale.
Na afloop van mijn plaatsing op de faculteit keerde ik terug naar het militaire bedrijf. Het
afronden van mijn proefschrift verschoof naar de avonduren en het weekend. Niet alles kon
ik in mijn eigen tijd doen, zoals het geven van colleges en het regelen van de praktische zaken
die horen bij het afronden van een proefschrift. Gelukkig kon ik overal waar ik sindsdien heb
gewerkt rekenen op begrip en steun. Ik ben de kapitein-luitenant-ter-zee Martin Mos (860
squadron), luitenant-kolonel Hendrik Stals (Program Management NH-90), kapitein-terzee Rik Janssen (Maritime Warfare Centre), commodore Elanor Boekholt-O’Sullivan (AIR),
kolonels Arnaud Stallman en Bo van Egmond en de luitenant-kolonels Peter Arts en Roy
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Hemmelder (Directie Plannen) erkentelijk voor de tijd en ruimte die ze mij hebben gegeven
om dit boek af te ronden.
Tot slot wil ik mij richten tot een aantal mensen zonder wie dit boek er nooit was
gekomen. Dit geldt in de eerste plaats voor mijn promotoren. Herman en Wim. Ik ben jullie
dankbaar voor jullie eindeloze geduld, vertrouwen in een goede afloop, de eerlijke – maar
soms ook confronterende – kritiek en verhelderende suggesties. Herman, door de duur van
het project heb ik zelfs tijd van je welverdiende pensioen moeten afsnoepen. Ik waardeer
dat je hiertoe bereid was. Je legt de lat voor je promovendi hoog, net als je dat voor je zelf
doet. Het maakte het project niet altijd gemakkelijk, maar zorgde voor een proefschrift dat
de proeve van bekwaamheid heeft doorstaan. Wat ik in je bewonder is je vermogen door te
dringen tot de kern en te benoemen waar het echt om gaat. Wim, jij wist mij steeds weer
in de juiste richting te duwen. Niet in de laatste plaats, omdat je deur altijd voor mij open
stond. Ook voor de meest onzinnige vragen of flauwe grappen. Wat ik zeer heb gewaardeerd
is jouw positieve en ontspannen instelling. Het zorgde voor de nodige relativering en gaf mij
het vertrouwen dat het goed zou komen. Verder wil ik je danken voor het onder de aandacht
brengen van mijn onderzoek bij anderen. Het stelde mij in de gelegenheid onderwijservaring
op te doen, artikelen te schrijven en te spreken over mijn onderzoek. Bovendien bood je als
‘mr. KMA’ steeds de helpende hand bij het vinden van de weg binnen de academie. Ik kijk
er dan ook naar uit in de toekomst met je samen te werken op de faculteit. Op de tweede
plaats wil ik mijn paranimfen bedanken: Martijn en Mirjam. Het is een voorrecht en een
groot plezier het lot met deze twee veelbelovende militaire wetenschappers te mogen delen.
De vele gesprekken over het proefschrift, onze plek binnen de krijgsmacht en over het leven
gaven mij inspiratie, nieuwe inzichten en altijd lol. Het is een eer jullie als paranimfen te
mogen hebben. Als laatst, maar niet onbelangrijk, wil ik Menno danken voor zijn bijdrage
aan de kaft van dit boek.
Een proefschrift nestelt zich in je hoofd en is daar altijd ergens aanwezig. Het normale
leven gaat ondertussen gewoon door. Het is zelfs onmisbaar als broodnodige afleiding en
steun om door te kunnen blijven gaan. Ik had dit project niet tot een goed einde weten te
brengen zonder de hulp van mijn ouders, familie en vrienden. Ondanks dat ik de afgelopen
jaren letterlijk en soms ook figuurlijk afwezig was, kon ik onvoorwaardelijk blijven rekenen
op jullie steun. Immer waren jullie bereid mij een helpende hand te bieden of te zorgen voor
vermaak op de fiets, op reis of aan de toog. Dank jullie wel!
Een proefschrift is een complex, moeilijk te overzien en soms zelfs ogenschijnlijk
eindeloos project. Om dit vol te kunnen houden is steun van – om in militaire termen te
blijven – het thuisfront onontbeerlijk. En ook dit cliché is waar: een proefschrift maak je niet
alleen. Lieve Mascha, zonder jouw geduld, vertrouwen en bereidheid mij de afgelopen jaren
’s avonds en in het weekend uit te lenen aan de wetenschap was dit boek er nooit gekomen.
Inmiddels ken je het gedicht van Judith Herzberg uit je hoofd: ‘Het duurt altijd langer dan je
denkt, ook als je denkt het zal wel langer duren dan ik denk dan duurt het toch nog langer
dan je denkt’. Toch bleef je me steeds de ruimte en motivatie geven door te gaan. Daarmee

hebben we weer een droom gerealiseerd en ik kijk uit naar de vele die nog gaan volgen. Als
laatste enkele woorden aan Max. Het proefschrift gaf mij, de voor een marineofficier unieke,
mogelijkheid je van dichtbij te kunnen zien opgroeien van baby tot het mooie ventje dat je
nu bent. Tegelijkertijd was ik ook vaak druk met mijn boek. Talloze avonden zat ik in mijn
‘kantoor’ naast jouw slaapkamer te schrijven. Deze tijd is nu voorbij, maar daarmee is ook
een einde gekomen aan de stiekeme kletspraatjes, terwijl je eigenlijk allang had moeten
slapen. Ik denk dat ik ze best een beetje ga missen…
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Op dit moment werkt Roy op de Defensiestaf bij de Directie Plannen als stafofficier
luchtoptreden. Het is zijn ambitie als gepromoveerde militair de operationele militaire
praktijk te combineren met academisch onderzoek en reflectie.
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Na het afronden van de officiersopleiding trad hij aan op
de vloot als wachtsofficier. Na een aantal jaar maakte hij de
overstap naar de Marineluchtvaartdienst waar hij als Tactical
Coordinator (TACCO) vloog op de Westland Lynx helikopter.
De auteur nam deel aan diverse internationale operaties en
oefeningen. Van 2009 tot 2013 was hij werkzaam aan de Nederlandse Defensie Academie
(NLDA). Daar deed hij promotieonderzoek en gaf hij onderwijs. In 2013 keerde hij terug
naar de Marineluchtvaartdienst, dat inmiddels was opgegaan in het Defensie Helikopter
Commando (DHC). In 2015 maakte hij onderdeel uit van het innovatieteam AIR van de
Koninklijke luchtmacht. Hij gaf daar met het innovatieproject ‘Common Strategic Picture’,
de aanzet tot het gebruik van Strategic Foresight door de luchtmacht.

Breuklijn 1989, continuïteit en verandering in het Nederlandse defensiebeleid 1989-1993 is een diepgaande reconstructie van het handelen van de Nederlandse politieke en militaire top in de
eerste jaren na de val van de Muur in 1989. Zij moesten in een periode van grote veranderingen een nieuwe koers uitzetten voor de Nederlandse krijgsmacht. Een organisatie die in
korte tijd haar belangrijkste afzetmarkt verloor en op zoek moest naar een nieuwe reden
van bestaan. Het proefschrift richt zich op de totstandkoming van de Defensienota 1991
en de Prioriteitennota van 1993. Met deze twee nota’s gaf het ministerie van Defensie een
eerste antwoord op de fundamenteel gewijzigde internationale veiligheidssituatie.
De Defensietop nam relatief snel afscheid van de vertrouwde en relatief stabiele kaders van
het Koude Oorlog paradigma en kwam tot de conclusie dat de koppeling tussen de taak
van de krijgsmacht en het nationale grondgebied was komen te vervallen. De Nederlandse
krijgsmacht ging zich richten op een nieuwe hoofdtaak: crisisbeheersing en vredesoperaties. Een taak waar de krijgsmacht sinds 1990 bijna voortdurend voor is ingezet. Achteraf
bezien legden de twee nota’s dan ook de basis voor de hedendaagse krijgsmacht.
Tegenover het opmerkelijk snelle afscheid van de Koude Oorlog stond een hardnekkige
continuïteit. De militaire top hield vast aan hun eigen opvattingen over de inrichting van
de krijgsmacht, die voortkwamen uit de drie krijgsmachtdeelculturen. Voor de marine was
dat de harmonische vloot, voor de landmacht was dat het kunnen vechten volgens de tactiek der verbonden wapens en voor de luchtmacht was dat het kunnen beschikken over het
meest moderne jachtvliegtuig. Zo was het resultaat van de Defensienota 1991 en de Prioriteitennota uiteindelijk een paradox. Terwijl de opschorting van de dienstplicht, de aanzienlijke bezuinigingen en de nieuwe hoofdtaak een onmiskenbare breuk vormde in het Nederlandse defensiebeleid was van een wezenlijke verandering van de krijgsmacht geen sprake.
Deze studie is gebaseerd op nieuw bronnenmateriaal en interviews met politieke, ambtelijke en militaire hoofdrolspelers. Daarmee biedt Breuklijn 1989 een uniek inzicht in de
achterliggende processen en drijvende krachten achter de totstandkoming van het Nederlandse Defensiebeleid.
Roy de Ruiter, is marineofficier en historicus.
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