
Het is een illusie te denken dat bezuinigen op de traditionele taak 

van Defensie mogelijk is zonder de capaciteit om vredesoperaties 

uit te voeren aan te tasten. Interne en externe veiligheid kunnen fi

nancieel niet tegen elkaar worden weggestreept. 

H 
et artikel van Theo Brinkel 

in hct juninummer 1995 

van Christen Democra

tische Verkenningen prik-

kelt tot een kritische reactie. Hoewel 

zijn uiteenzctting 'Aanzet tot een chris

ten-democratische herijking' een inspi

rerende bijdragc is aan de discussie 

over het huitenlands beleid, vragen zijn 

Gewijzigd Defensiebeleid 
De idee 'voorbereiden op de vorige 

oorlog' impliceert een uiterst conserva

ticve instelling. De praktijk is bepaald 

anders. Na de val van de Muur en van 

de Sovjet Unie heeft er in de krijgs

macht een revolutie plaatsgevonden 

lneens konden we ruiken aan ccn eerst 

zo ver verwijderd ideaal. De SS-20's en 

kruisraketten werden om

gesmecd. Misschien niet 

tot ploegscharen, maar ze 

werden vernietigd Samen 

met vee! andere wapens. 

Vaststaande militaire groei

cijfers werden minlijnen. 

Het woord vredesdivi

dend deed zijn intrede. 

De defensie-organisatie 

veranderde drastisch. De 

zekere militaire loopbaan-

opvattingen over de De

fensichcgroting om een 

weerwoord. Volgens Theo 

Brinkel kan: "Het vasthou

den aan de traditionele in

richting van defensie en 

het onverkorte pleidooi 

om de hoogte van de 

Defensie-begroting op het 

afgesproken peil te hou

den nict anders worden 

hcoordeeld als een voor

bcreiding op de vorige 

oorlog" 

Drs. 1.5.1. Hillen voor-het-leven kreeg voor 

Deze uitspraak is echter op twee lunda

mentcle misvattingen gebaseerd: het 

defensiebclcid zou na de Koude 

Oorlog niet zijn gewijzigd en het de

fensiebudget zou nog op dezelfde 

hoogte zijn. Niets is echter minder 

waar. 

velen een vee! kortere horizon. In 

Nederland nadert de dienstplicht zijn 

einde. En toch was het geweld niet 

weg. Misschien nog wei de grootste pa

radox: sinds het wegvallen van de drei

ging uit het Oosten zijn Nederlandse 

militairen meer dan voorheen betrok

ken bij geweldsituaties op vreemde bo-
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dem. Nederland voert een actief beleid 

met hetrekking tot vredesoperaties. Er 

is werkelijk heel vee! veranderd. 

Het CDA heeft medeverantwoordelijk

heid genomen voor dat nieuwe beleid. 

Na de val van de Muur zijn twee nota's 

verschenen: in 1991 de Defensie-nota 

en twee jaar later de Prioriteitennota. 

Deze laatste nota had de veelzeggende 

tite!: 'Ecn andere wereld, een andere 

Defensie'. Met deze beleidsnota's werd 

een ingrijpcnde herstructurering van de 

krijgsmacht ingezet, gebasecrd op de 

veiligheidsanalyse van veranderende in

ternationale verhoudingen. 

Naast de taak ten aanzien van de verde

diging van bondgenootschappclijk 

grondgebied werd de tweede taak van 

de krijgsmacht 'de uitvoering van crisis

beheersingsoperaties in het kader van 

het Nederlandse veiligheidsbeleid' De 

nadruk kwam niet Ianger te liggen op 

de statische verdediging in de Noord

duitse Laagvlakte maar op het mogelijk 

maken van flexibele inzet van troepen, 

in of buiten het grondgebied. 

veiligheidssituatie, betekent namelijk 

niet dat er nooit meer een vorm van 

grootschalige dreiging zou kunnen ont

staan. Een behoorlijke mobilisabele 

component werd daarom door de 

CDA-fractie nodig geacht De algeme

ne lijn ten aanzicn van de noodzaak tot 

aanpassing aan de nieuwe veiligheidssi

tuatie werd tegelijk voluit gestcund. 

Van een 'traditioneel' defensiebeleid in 

de conservatieve zin van het woord is 

dus geen sprake meer. Hoe moet ovcri

gens de term 'traditioneel' in militair 

opzicht worden opgcvat? Betekcnt een 

traditionelc toerusting cen ouderwctse 

toerusting? Nee. Te vaak wordt aange

nomen dat de genocmde twec taken 

van de krijgsmacht moeten worden uit

gevoerd met totaal verschillende mid

delen. Licht materieel voor vredes

operaties, zwaarder materieel zoals 

tanks en dergelijke voor de 'klassieke' 

taken. De verleiding bestaat om over 

twee soorten krijgsmacht te spreken. 

Maar de herstructurering in de Priori

teitennota was er juist op gericht om 

een krijgsmacht op te bouwen die is 

staat zou zijn beide taken 
De CDA-fractie heeft de 

hoofdlijn van de Priori

teitcnnota gesteund, maar 

stelde wei uitdrukkelijk 

prioriteit bij de taak ten 

aanzien van de verdedi

ging van het grondgebied 

in bondgenootschappelijk 

verband. Op de vele plaat

sen heerst nog instabiliteit 

en bevindt zich nog on

verantwoord vee] bewape

ning. De vorige oorlog? 

Muren tussen te verrichten. Voor vredes-

beleidsterreinen als 

defensie, 

ontwikkelingssamen-

werking, justitie en 

politie moeten vee! 

lager worden of 

verdwijnen. 

operaties kan best zwaar

der materieel nodig zijn 

Recente ervaringen heb

ben dat nog eens beves

tigd De luchtmobiele 

brigade kan zowel worden 

ingezet voor de vcrdedi

ging van de grens van het 

bondgenootschappelijk 

grondgebied, als voor een 

operatic van de Verenigde 

Die kwam nooit, en daar willen we 

voor blijven zorgen. De constatering 

dat de kans op een massale militaire 

confrontatie tussen Oost en West niet 

zo waarschijn!ijk meer is in de nieuwe 

Naties (VN). De term cri

sisbeheersingsoperaties is van toepas

sing zowel op operaties aan de periferie 

van het Noord Atlantische Verdrags 

Organisatie (NAVO)-grondgebied als 

op vredesoperaties in het kader van een 



bijdragc aan de internationale rechts

orde. De VN-operatie in voormalig 

Joegoslavie is een voorbeeld van een 

vredesoperatic die zeer direct met de 

Europese veiligheid te maken heeft. 

Brinkel dreigt in de valkuil van deze 

schijnbare tegenstelling van traditio

nee! versus nieuw te vallen. Hij koppelt 

de stelling dat de hoogte van het 

Defensiebudget naar beneden moet 

worden bijgesteld aan een pleidooi dat 

meer middelcn ter heschikking moeten 

worden gesteld voor intcrnationale vre

desopcraties. 

Defensiebudget 
Met de Prioriteitennota is het defensie

budget echter aanzienlijk verlaagd. En 

voor vredcsoperaties moet jaarlijks geld 

bijeen worden gesprokkeld. Een onder

scheid in budgetten voor de twee taken 

is net zo kunstmatig als een onder

'>chcid tusscn de middelen. Het is dan 

ook een illu.,ie om tc denken dat bezui

nigingen op de 'traditionele' taak moge

lijk zouden zijn zonder de capaciteit 

om vredesoperatics uit te voeren aan te 

tasten. 

Vcrdcr bczuinigingen zou de hcrstruc

turcring frustreren. De reorganisatie 

vraagt nu al het uitcrste van het perso

neel. Een krijgsmacht is niet te model

leren als ware het klci. Uiteraard zit er 

slagkracht in bewapcning, maar militai

re potcntic wordt ook en vooral be

paald door ervaring, ocfening en 

andere immatericlc capaciteit. Verkoop 

Ajax 1 en werf 16 nieuwe spelers. Ajax 

wordt geen kampioen volgend jaar. En 

dan hebbcn we hct over het vluchtige 

voetbal. In de haast kan in een krijgs

macht meer onomkccrbaar worden ver

<,peeld dan op papier kan worden 

geinventarisccrd. Bovendien is de wis

sel die op een organisatic-in-reorgani

satic kan worden getrokken nict 

onbeperkt Wij wensen wat badwater 

weg te Iaten !open. Niet het kind. 

Dit ncemt niet weg dat ook het CDA 

op defensiegebied een soms scherpe 

koers heeft gevarcn. Na de vaststelling 

van de Prioriteitennota werd door het 

CDA/PvdA-kabinet toch nog verder 

bezuinigd. Bovendien schreef de finan

cicle paragraaf van het laatstc CDA

program nog honderden miljoenen 

verdere bezuinigingen voor. Dit overi

gcns in tegenstelling tot het program 

zelf, waarin sprake is van een stop op 

de ombuigingen op Dcfensie. Niet ai

leen de ouderen hebben vorig jaar ver

baasd gekeken naar het uitcindelijk 

rcsultaat van de doorberekeningen. Het 

maakte de CDA-oppositie tegenover 

een nog verder bczuinigend paars kabi

net niet eenvoudiger. 

Het paarse kabinet is zichzelf inmid

dels al tegengekomcn op het Defensie

terrein. De bezuinigingen uit het 

regeerakkoord bleken uiteindelijk zo 

zwaar, dat VVD-minister Voorhoeve 

moest erkennen dat hij de Prioriteiten

nota met een dergelijke taakstelling 

niet meer zou kunnen uitvoeren. Met 

degelijke steun van het CDA wil hij 

een bedrag van 250 miljoen structureel 

in mindering krijgen op de opdracht uit 

het regeerakkoord. Over dit bedrag 

vindt nu trouwens een flinke strijd 

plaats binnen de huidige coalitie. 

AI met al is op de Defensiebegroting 

sinds 1990 12,6 miljard bezuinigd. In 

rccle termen is de begroting 1995 

23,3% lager dan in 1989. (Bron: begro

ting 1995). Het zogeheten vredesdivi

dend is daarmee ruimschoots opge

soupeerd. Onze stelling is dater in het 

Defemie-budget geen ruimte bestaat 

voor een verschuiving van middelen 

naar andere begrotingen Als verder 

zou worden bezuinigd kan de Priori-
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teitennota niel worden uitgevoerd. 

Deze stclling wordt inmiddcls breed 

gedragen 

Nieuwe dreigingen 
Betekent dat dan dat er in CDA-krin-

gen verder niet meer nagedacht en ge

discussieerd zou kunnen worden over 

de toekomst van het veiligheids- en de

fcnsicbeleid? Hebbcn we nu een beleid 

vastgesteld met ecuwigheidswaarde? 

Uiteraard is dat nict het geval Het zou 

absurd zijn om te stellen dat we tot in 

het einde der dagen met de Priori

tcitennota toe kunncn. De veiligheids

situatie wordt immers niet door 

Nederland bepaald en is aan voortdu

rendc verandering onderhevig. Veilig

heid is bovendien niet meer strikt cen 

kwestie van militaire aard. 

De grote waardering die ik, ondanks 

mijn kritische opmerkingcn, heb voor 

het artikcl van Theo Brinkel betreft 

juist zijn bijdrage aan deze discussie 

Cebaseerd op het bock van Jean-Marie 

Cuehenno gaat hij in op hct begrip vei

ligheid in bredere zin. Hij analyseert de 

door Cuehenno gesignalccrde 'nieuwe 

dreigingcn'. 

Jaen i\larie Cuehenno, de vroegere am

bassadeur van Frankrijk bij de West

europese Unie (WEU), gceft in zijn 

boek 'Het Eindc der democratic' een 

fascinerend maar vcrontrustend maat

schappijbeeld. Volgens Cuehenno is de 

tijd van de sterke natic-staat voorbij en 

zullcn in de toekomst internationalc 're

lationele' netwerken de samen- leving 

beheerscn en b6nvloeden. Met het 

wegvallen van de natie-staat ligt het gc

weldmonopolie niet Ianger bij de sta

ten. Oorlogen zullen in de toekomst 

niet meer massaal van karakter zijn, 

maar het risico op klei nc brandhaarden 

binnen staten is daarentegen groter ge

worden (hurgcroorlogen, etnischc con-

flicten). "Na de vrede zal er geen we

reldoorlog meer zijn Er zal echter 

nooit mecr vrede zijn", is Cuchenno's 

motto. Door de internationalisering en 

de opkomst van relationele netwerk-or

ganisaties zal het geweldmonopolic bo

vcndien niet Ianger bij staten liggen Er 

zal meer sprake zijn van zogeheten 'in

fonneel gewcld' als gevolg van het be

staan van internationale misdaad

organisatics en vormen van terrorisme. 

Het betoog van Cuehenno moet nict 

worden gezicn als cen concrete veilig

heid,analyse in engerc zin maar moet 

vee leer worden beoordeeld als cultuur

lilosofisch werk. Op het belang dat hij 

hecht aan de informelc organisatie en 

hct gevolg daarvan voor het hestaan 

van de nationale staat is wei wal af te 

dingen maar in zijn betoog zitten ele

menten die uitermate relevant zijn voor 

het denken over veiligheid Deze zijn 

als volgt te inventariseren: 

1. Ceweld lussen staten is inderdaad 

:11inder waarschijnlijk geworden, ge

'Ncld binnen staten des te meer. 

Etnische spanningcn kunnen lciden tot 

bloedige conflicten De bewijzen van 

deze stelling zijn er inmiddels helaas 

maar a! te vee! 

Hocwel de internationale gemeenschap 

cr tot dusverre niet in geslaagd is een 

adequaat antwoord te fonnuleren op dit 

soort uitingen van geweld, kunnen we 

wei stellcn dat de dcfcnsic-middelen 

nodig blijven bij de bcstrijding en in

damming van dergelijke conllicten. Het 

instrumentarium van crisl'>- en vredcs

operaties is hierop gericht. 

2. Aan de constatering dat grootschali

ge uitingen van geweld tussen staten 

I klassieke oorlog) minder waarschijnlijk 

zijn geworden kan nog niet de conclu

sie worden verbondcn dat een groot 
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conflict nooit meer zal voorkomen. 

rCuehcnno beweert dat trouwcns ook 

niet .1 Dit element bli}ft dl!', actueel in 

de vciligheids<maly-,e 

.1. Niet voor aile categorieen van 'infor

mecl geweld' zal een bcroep worden 

gedaan or de knjgsmacht maar in <>om

mige gcvailen, denk bijvoorbecld aan 

intcrnationaal tcrrorisme en/of nucleai

IT rroliferatie met criminelc achter

gronden, is hct niet onwaarschijnlijk 

dat Dcfensie hier bij betrokken zal 

worden. Met dit a<>rect zal rekening 

moeten worden gehoudcn als wordt ge

srrokcn over de Detensrebegroting. 

4. De "gnalcring van nieuwc dreigin

gen is bclangriJk maar tegelijkcrtijd 

moet worden geconstatcerd dat nog 

nict aile vonnen van informeel geweld 

exact in kaart zijn gebracht. Nog min

der hebbcn we up aile vormen een pre

cies antwoord voor hand. Theo Brinkel 

hcdt gelijk als hij dit als een van de be

langrijk<;te vraagstukken voor de ko

mende pcriode aanmcrkt, waaraan een 

hoge prioriteit moet worden toege

kend In de werkgroer Vrede en 

Veiligheid van het CDA wordt onder 

Ieiding van Ton Frinking momenteel in

dringend over deze nieuwe uitdagingen 

gediscussieerd. Een onlang<> verschenen 

notitie over de hcrijkingsdiscuS'>ic geeft 

tcrzake beraald waardevolle inzichten. 

Conclusie 
Vrcde en veiligheid krijgen heel nieuwe 

dimensies. l'vlurcn tussen belcidsterrei

nen van defensie, ontwikkelingssamcn

werking, justitic en politic mocten veel 

lager worden of verdwijnen De uitda

ging echt uitzicht te bieden op een vei

liger en vrccdzamer wercld is een 

uitnodiging aan ons allen. Daarbij is 

een realistisch inzicht in de velc ver

schillende hedreigingen van de mense-

lijkc grondrechten en waardigheid een 

eerste verei<;te. 'Si Pis /l!1Cflll, f>om helium'. 

zeiden de Romeinen Als je vrede wilt, 

bereid je dan voor op de oorlog Een 

cynische gedachtc Wij willen de our

log niet Niet de vorige, niet de volgcn

dc. Niet de klcine, niet de grotc. 

Daarom houdcn we voorlorig nog met 

vee! rekcning. En gevcn we de organi

satics de tijd en de middclcn om ver

antwoord te veranderen. Hocwel 

interne- en extcrne veilighcid steeds 

meer in elkaar verlengdc komen tc lig

gen, kunncn ze financieel niet worden 

hchandeld als 'communicercnde vaten' 

Beide vragen een beoordeling or grond 

van zorgvuldige afweging. Het dom

weg tegen elkaar afstreren kan geen 

optic zijn. Samenwerken wei. 

Drs lSI flille11 is lid um1 de TiNedc Ka111er 

voor het CDA 

Forum 
In deze rubriek passen kortere bij

dragen waarin kort en krachtig ar

gumenten gegeven worden voor 

een bepaalde opvatting. Bijdragen 

zijn welkom die in niet meer dan 

2000 woorden een prikkelende 

kwestie neerzetten. De opinie moet 

passen in de opzet van CDV: het 

client te gaan over de strategische 

vragen achter de politieke actuali

teit. Bijdragen die discussie uitlok

ken verdienen de voorkeur. 

c 


