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door drs. P. B. R. de Geus 

Drs. P. B. R. de Geus is sedert 25 augustus 1980 
minister van Defensie. Daarv66r was hij werkzaam bij 
het ministerie van Defensie, het laatst als directeur
generaal economie en financien. 

Knelpunten 1n het defensiebeleid 

Eerlijkheidshalve moet ik opmerken dat ik nauwelijks kan voldoen aan het verzoek 
van de redactie de barrieres en de knelpunten te schetsen, waarop ik als bewindsman 
ben gestoten bij het pogen de christen-democratische aanpak op het beleidsterrein van 
vrede en veiligheid te verwezenlijken of aan te geven waar juist de kansen voor die 
aanpak lagen. Ik ben immers pas op 25 augustus 1980 tot het kabinet-Van Agt toege
treden als opvolger van de tegenwoordige vice-president van de Raad van State, mr. 
W. Scholten. Anderzijds ben ik - dat zal u niet onbekend zijn - geen vreemde op het 
gebied van defensie. Bovendien was ik nauw betrokken bij de opstelling van de defen
sieparagraaf van ons program 'Niet bij brood aileen'. Ik wil daarom toch op het ver
zoek van de redactie ingaan en hier een en ander naar voren brengen. 

Laat ik vooropstellen dat naar mijn me
ning de afgelopen jaren een goed veilig
heidsbeleid is gevoerd. En dat omvat 
meer dan defensie in strikte zin. Het heeft 
ook te maken met buitenlandse zaken, 
met ontwikkelingssamenwerking, met in
ternationale rechtsorde en - vooral ook -
met wapenbeheersing. De rechtstreekse 
verantwoordelijkheid voor die aspecten 
ligt bij andere ministeries, maar vanuit 
Defensie denken en praten we daarover 
mee. De relaties met de departementen 
die de directe zorg voor deze onderwer
pen hebben, is uitstekend. Daar ligt zeker 
geen knelpunt. 
Als ik mij nu tot de defensie zelf bepaal, 
dan stel ik vast dat in grate lijnen is uitge 
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voerd wat in het regeerakkoord staat. En 
dat sloot nauw aan bij wat in het CDA
program 'Niet bij brood aileen' wordt 
gezegd. Het was een goed beleid. De 
doelstelling ervan is kort en goed: Het 
leveren van de militaire bijdrage tot het 
beschermen van de belangen van de staat. 
Het tweede deel van deze zin - het be
schermen van de belangen van de staat
is ontleend aan de Grondwet. Ik acht het 
van wezenlijk belang dat dit wordt ge
dragen door de overgrote meerderheid 
van ons volk. Dat is nu zo, en dat moet 
zo blijven. Maar die brede steun voor de 
landsverdediging is niet onbedreigd en 
daar zal ik in deze bijdrage op terugko
men. Het is een wezenlijk knelpunt! 
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Jk schreef Iiever over de vele positieve 
aspecten van het defensiebeleid. Dan zou 
ik beginnen te herinneren aan het besluit 
af te zien van een krijgsmacht die uitslui
tend uit vrijwillig dienend personeel zou 
bestaan. Dat zou dus betekenen: afzien 
van de dienstplicht. Daarvan ben ik geen 
voorstander. Handhaving van het systeem 
van een kader-militiekrijgsmacht waar
borgt betrokkenheid van de bevolking 
bij de krijgsmacht. 
Mijn ervaring is bovendien, dat de dienst
plichtigen hun taak uitmuntend vervul
len. Zij vormen een doorsnee van de Ne
derlandse jongeren; ik spreek dus mijn 
vertrouwen uit in de gehele Nederlandse 
jeugd waneer ik de dienstplichtigen om 
hun inzet !of toezwaai. 
Maar de redactie vraagt om een uiteenzet
ting van barrieres en knelpunten, aan de 
hand waarvan vermoedelijk lijnen kunnen 
worden getrokken voor het in de komen
de jaren te voeren beleid. Daartoe wil ik 
twee punten behandelen. In de eerste 
plaats wil ik stilstaan bij wat ik noem het 
andere beeld van de wereldsituatie, zoals 
dat in bepaalde kringen bestaat. 
Verder wil ik de budgettaire situatie be
spreken. Het zijn deze twee thema's die 
ik wat breder behandel, a! zal ik ook 
zaken aan de orde stellen die er zijde
Iings mee verband houden. 

Het beeld van de situatie in de wereld 
Hoewel de Tweede Wereldoorlog ver 
achter ons Iigt en nog slechts de minder
heid van ons volk daarover uit eigen er
varing kan spreken, zijn er weinig Ne
derlanders die niet weten dat de bezetting 
door het racistische nazisme een ver
schrikking was. Iedereen erkent de grote 
waarde van vrijheid, van zelfbeschikking 
en van gerechtigheid en de grate meerder
heid van ons volk meent dat die verwor
venheden moetcn worden beveiligd tegen 
aanranding. Maar wat ik in de afgelopen 
maanden tijdens spreekbeurten en andere 
bijeenkomsten heb gehoord, stemt mij 
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pessimistisch. Steeds minder leeft het 
besef dat een paar honderd kilometer 
oostwaarts het reusachtige communisti
sche bolwerk begint, dat zich uitstrekt van 
Helmstedt tot Wladiwostok en dat een 
bedreiging inhoudt voor onze democrati
sche samenleving. Nog te velen vergoe
Iijken alles wat in Moskou gebeurt en 
kloppen de feilen aan westerse kant op. 
Als ik zeg dat het Russische rijk door 
de eeuwen heen expansief is geweest, en 
dat nog is, dan wordt mij herhaaldelijk 
verweten dat ik een vijandsbeeld aan
kweek. Als ik erop wijs dat in 1945 de 
grens van de Sovjet-Unie een paar hon
derd kilometer naar het Westen opschoof 
ten koste van aile buurlanden, en dat 
v66r die grens een rij van satellietstaten 
met een opgedrongen communistisch 
regime werd gelegd, dan moet ik soms 
horen dat dit werd geregeld in J alta en 
Potsdam omdat dit het Westen goed 
uitkwam. Als ik wijs op het feit dat van 
de vroegere koloniale mogendheden 
aileen Frankrijk nog een pied-a-terre in 
Afrika heeft, terwijl Rusland daar nu in 
zeker 5 Ianden over militaire faciliteiten 
kan beschikken, dan wordt van bepaalde 
kant gewezen op wat Amerika doet in 
San Salvador. 
En als ik stel, dat de Sovjet-Unie anti-se
mitisch is en door steun aan de PLO en 
aan sommige Arabische Ianden Israel naar 
het Ieven staat, dan krijg ik het verwijt 
te horen dat ik diaboliseer wat ik dan 
kennelijk als mijn vijand beschouw. 
Toch berust mijn verhaal op zin voor be
trekkelijkheid en op besef voor historic. 
Jk zeg duidelijk de gevoelens te kunnen 
begrijpen van de Russische !eiders die 
tijdens hun Ieven hebben meegemaakt 
hoe hun land werd aangevallen en hoe 
het Westen steun verleende aan de tegen
standers van het Bolsjewisme. Jk veroor
deel de hulp die onze bondgenoten soms 
hebben gegeven aan corruptie en abso
lutistische regimes. Ik constateer dat het 
Westen voorop heeft gelopen in de kern-
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bewapening. Ik ben geen havik en ik 
acht het mijn taak mijn invloed uit te 
oefenen om de bewapening in de wereld 
te beperken. Maar als ik zeg dat er voor 
onze veiligheid een globaal evenwicht 
nodig is en als ik een overzicht van de 
krachtverhoudingcn geef, dan begint men 
prompt over het 'westerse militair-indus
triele complex', dat de Russische 
sterktecijfers manipuleert om de wapen
wedloop op gang te kunnen houden. Als 
ik er dan op wijs dat dit in de eerste 
plaats het Kremlin zou moeten worden 
verweten, dat immers geen enkel gegeven 
openbaar maakt, dan moet ik altijd wel 
een of ander excuus aanhoren waarom 
het communistische systeem zo'n gesloten 
blok is. 

Kortom, er bestaat een sterke neiging te 
vergoelijken wat er achter het IJzeren 
Gordijn gebeurt en de - ongetwijfeld 
niet geringe - feilen aan westerse zijde 
te overtrekken. Daarbij komt vaak oak 
veel gebrek aan inzicht in datgene wat 
voor de veiligheid van ons land van 
rechtstreeks belang is. Bij menigeen blijkt 
de belangstelling vooral uit te gaan naar 
de Derde Wereld; er is dan bijv. meer 
kennis van het verre Chili dan van de 
bondgenoot Noorwegen, meer van Poli -
sario dan van Polen. 
Onlangs sprak ik een verwant kamerlid 
dat niet bleek te weten dat Polen in 1939 
niet alleen was aangevallen door Hitler, 
maar oak door Rusland. Toen ik hem 
hierop wees was zijn reactie dat die Rus
sische aanval begrijpelijk was, gezien het 
Duitse gevaar. Hoe de onafhankelijke 
Polen dat beleefden was voor hem ken
nelijk van minder belang. 

Zo zou ik nag wel een tijdje kunnen 
doorgaan, maar ik denk dat het beeld 
bekend is. Oak in kringen, waar men een 
afgewogen oordeel zou mogen verwach
ten, is het vooroordeel tegen de eigen 
bondgenoten sterk. Wij maken deel uit 
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van een gemeenschap van volkeren met 
goeddeels gelijke opvattingen over demo
cratic en staatkunde, over economische en 
sociale orde, over mensenrechten en vrij
heid, over wetenschap en cultuur. Wat 
wij gezamenlijk aan materiele verworven
heden en immateriele waarden koeste
ren, kan slechts binnen die gemeenschap 
van bondgenoten worden bereikt en 
bewaard. 
Maar wat betreft de defensie, die voor 
het behoud daarvan van grote betekenis 
is, bestaan er sterke vooroordelen. Hier
op wordt ingespeeld door allerlei actie
groepen en daarbij moet ik ook het Inter
kerkelijk Vredesberaad noemen. Dat 
steekt niet onder stoelen of banken een 
actiegroep met politieke oogmerken te 
zijn en de kerken te willen gebruiken om 
mede bepaalde politieke doeleinden te 
verwezenlijken. En die doeleinden zijn 
niet die van het CDA. 
Een voorbeeld op dit gebied trof ik aan 
in de Handreiking van de Generale 
Synode over de kernbewapening. Daar 
wordt op biz. 45 met instemming geci
teerd dat het groeiende technologische 
vermogen het voor Ianden weldra mogelijk 
maakt in enkele dagen of zelfs uren de 
nucleaire status te krijgen. Er staat bij, 
dat dit is ontleend aan het jaarboek van 
'het gezaghebbende in Zweden gevestigde 
internationale instituut voor vredesonder
zoek SIPRI'. Dit is overigens maar een 
van de uitspraken van dit instituut, dat 
al in de geur van heiligheid schijnt te 
staan omdat het in Zweden gevestigd is. 
Maar mijn reactie is dan hoe actie zou 
moeten worden gevoerd tegen kernwapens 
als 35 staten binnen enkele dagen of uren 
kernmogendheid kunnen worden. Of 
denkt men 66k die kennis uit de wereld 
te kunnen krijgen. 

Mijn eerste punt vat ik nu samen door te 
zeggen, dat ik in ons land een toene
mende neiging zie kritisch te staan tegen
over alles wat met militaire verdediging 
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heeft te maken. Daarbij staan dan be
paalde groepen in de kerk vooraan. AI 
eeuwen hebben we een marine die onze 
zeescheepvaart beveiligt. AI honderden 
jaren worden marineschepen op onze 
eigen werven gebouwd. Maar nu ineens 
wordt daartegen - ook vanuit kerkelijke 
kringen- actie gevoerd. Het IKV zegt zich 
tegen kernwapens te keren, maar als er 
ergens een militaire opslagplaats ten be
hoeve van de conventionele defensie moet 
worden gebouwd, of een oefenterrein 
moet worden aangelegd, dan komt bet 
voor dat plaatselijke IKV -afdelingen 
vooraan staan om daartegen te protes
teren. Toch gaat bet in die gevallen om 
plannen om onze defensie minder afhan
kelijk te maken van de kernwapens. Wie 
vandaag door onze steden loopt, komt 
zelden of nooit een militair in uniform 
tegen. In de afgelopen tien jaar is terecht 
en met goed resultaat gewerkt aan 'ver
maatschappelijking' van de krijgsmacht, 
maar juist ook in deze periode heeft de 
kerk gemeend iets te moeten doen tegen 
'toenemend' militarisme', 66k in Neder
land. Ik haal mijn voorbeelden hier -
niet toevallig - uit de wereld van de kerk, 
maar ik zou ook uit andere sectoren vele 
voorbeelden kunnen noemen. 
Het gaat mij om de gevaarlijke parallel 
met de jaren dertig, toen de westerse 
Ianden niet het gevaar wilden inzien dat 
de democratie bedreigde. Dreigen we 
weer de historie te vergeten? 

De budgettaire situatie 
Een tweede knelpunt ligt in de budget
taire situatie. Om de twee jaar in de 
oneven jaren, stellen de ministers van 
defensie van het Noordatlantische bond
genootschap een 'ministerial guidance' op. 
Daarop baseren de lidstaten hun plannen 
voor de gemeenschappelijke verdediging. 
In 1977 stelden de ministers vast, dat on
clanks de periode van detente de Sovjet
Vnie onverdroten doorging zijn wapen
arsenaal uit te breiden. Juist in die jaren 
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hadden de meeste NA VO-bondgenoten 
met betrekking tot hun defensie de pas 
ingehouden. Amerika leefde in bet post
Vietnamtijdperk en stelde zich terug
houdend op. In ons land was bet de 
periode van bet kabinet-Den Uyl, dat een 
lagere prioriteit gaf aan de defensie. Er 
dreigde een verstoring van de militaire 
krachtsverhouding. Daarom werd in 1977 
afgesproken dat aile NA VO-landen 
iets extra zouden doen voor hun defensie. 
Daartoe zouden de defensie-uitgaven 
reeel met ongeveer 3 % moeten groeien, 
en er werd een Long Term Defence Plan 
opgesteld om gezamenlijk binnen een jaar 
of tien de grootste knelpunten aan te 
pakken. Deze 3 % -groeinorm werd ver
volgens in een bijeenkomst van staats
hoofden/ regeringsleiders bevestigd. Voor 
de defensie van ons land werden hierop 
de meerjarenramingen afgestemd. 
In 1974 had minister Vredeling een De
fensienota opgesteld. Die besloeg twee 
planningsperioden van 5 jaar. Bij de 
kabinetsformatie in 1977 werd afgespro
ken deze nota kwalitatief uit te voeren. 
In 1980, toen de eerste planperiode achter 
de rug was, werd besloten het plan op 
basis van nieuwe meerjarenramingen bij 
te stellen en een nieuwe aansluitende 
planningperiode van 5 jaar toe te voe
gen. Hoewel de bedragen die beschikbaar 
kwamen boger waren dan in de Defensie
nota van 197 4 was voorzien, konden toch 
nauwelijks extra zaken worden aangepakt. 
Dat kwam omdat de ramingen van kosten 
en prijzen in de nota van 1974 te krap 
waren. 
Het nieuwe plan werd gevoegd bij de 
ontwerp-begroting 1981. Die was eind 
april 1980 klaar en werd ingediend bij 
bet ministerie van financien. Op dat mo
ment waren er al de eerste tekenen dat 
de financiele basis van dit nieuwe plan 
niet kon worden gehandhaafd. Rond de 
jaarwisseling van 1979 - 1980 had zich 
de beruchte tweede golf van prijsstijgin
gen van olie voorgedaan. V oor Defensie 
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werkt dat zeer sterk door, omdat vooral 
de schepen en de vliegtuigen veel brand
stof gebruiken. De prijsstijging sloeg een 
gat in de defensiefondsen, dat met gelden 
uit de schatkist niet volledig kon worden 
gedicht. 
Bij het vaststellen van de begrotingen in 
de ministerraad bleek het financierings
tekort zo groat te zijn dat verdere om
buiging van de overheidsuitgaven nodig 
was. Dat betekende een verlaging van het 
defensie-budget voor 1981 met 180 mil
joen. Dit werkt uiteraard door in devol
gende jaren. 
Daarom moest het plan worden bijgesteld. 
Besloten werd het programma van aan
schaf van nieuw materieel in de tijd uit 
te rekken. In feite werd het tienjarenplan 
daarmee tot een elfjarenplan gemaakt, 
wat betekent dat bepaalde tekortkomin
gen een jaar Ianger bestaan. Daarmee 
nemen we wei risico's. 
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efficientie kan leiden. W at dat betreft 
heeft de Nederlandse krijgsmacht vrijwel 
de grens bereikt van wat haalbaar is. De 
conclusie is dus dat er deeltaken op de 
tocht zijn komen te staan. Tk ben echter 
van mening dat het kabinet-Van Agt 
in de laatste weken van zijn bestaan geen 
beslissingen voor de toekomst behoort 
te nemen, als het om zulke belangrijke 
zaken gaat. 
Bij de kabinetsformatie zullen besluiten 
moeten worden genomen over nieuwe 
financiele meerjarencijfers. Op basis daar
van moet een nieuwe defensienota worden 
opgesteld. Het nodige voorwerk op het 
ministerie is op dit moment aan de gang. 
De basis bij dit alles dient te zijn dat in 
de 'ministerial guidance' onlangs de 
norm van 3 % reele groei per jaar als na 
te streven doe! is gehandhaafd. De rede
nen daarvoor zijn immers, evenals in 
1977, nog ruimschoots aanwezig. De Ian
den van het Warschaupact gaan onver-

Intussen is het in april 1981, gezien de droten door met het versterken van hun 
precaire situatie van de schatkist, nodig krijgsmacht. Destijds was het vooral de 
geweest de begrotingen nogmaals bij te conventionele bewapening, die zorgen 
stellen. Defensie moet over het lopende baarde. Nu is daarbij gekomen de voor-
jaar nog eens 100 miljoen inleveren. Over sprang die de Sovjet-Unie heeft gena-
de totale planperiode beloopt dat 1 mil- men op het gebied van de kernwapens 
jard gulden. Op korte termijn kan dit voor de middellange afstand: SS-20 ra-
alleen met noodgrepen worden opgevan- ketten en Backfire bommenwerpers. De 
gen, vooral door het verminderen van spanningen in de wereld zijn niet afge-
oefeningen, uitstel van onderhoud, minder nomen, integendeel! 
aankoop van reservedelen enz. De gevol- / Terecht heeft de Adviesraad Defensie 
gen hiervan voor de materiele gereed- · Aangelegenheden kortgeleden in een rap-
heid van de krijgsmacht zijn zeer ingrij- port over de financiering van de defensie 
pend. Nog belangrijker is de nadelige in- uitgesproken dat de defensie-inspanning 
vloed op het moreel van het personeel. behoort te worden bepaald door de in-
Ret is mijn overtuiging dat deze bezuini- ternationale veiligheidssituatie en niet 
ging niet met schuiven en uitstellen blij- door de financiele toestand in ons land. 
vend kan worden opgevangen. Daarvoor _.....,Ik onderschrijf dit volledig en zou op 
zijn de bedragen veel te groat. Men zou grand daarvan will en pleiten voor het 
dan moeten gaan denken aan een kleinere vasthouden aan een groeinorm van onge-
krijgsmacht. Ook internationaal is er niet veer 3 %. Maar dit moet wei worden af-
veel te bereiken. Ik heb namelijk niet de gewogen tegen de mogelijkheden van de 
illusie van sommigen dat taakspecialisa- economie en van de overheidsfinancien. 
tie en/of standaardisatie op het gebied In het begin heb ik gezegd dat brede steun 
van het materieel nog tot een grotere uit onze bevolking voor de defensie-in-
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spanning noodzakelijk is. Ik denk dat 
die onder sterke druk zou komen te staan 
wanneer de defensie-uitgaven jaar na jaar 
sterker zouden groeien dan het nationaal 
inkomen, terwijl de particuliere lonen op 
de nullijn worden gehouden. Daar zit dus 
een beperking. Maar dat betekent onher
roepelijk een kleinere krijgsmacht, dus 
toenemende risico's in een onveilige 
wereld. 

Daar komt nog bij dat eigenlijk meer geld 
nodig is voor een defensiebeleid dat min
der afhankelijk is van kernwapens. Zo'n 
beleid houdt immers, gezien de conven
tionele kracht van het Warschaupact, 
automatisch in een verbetering van de 
conventionele bewapening, vooral door 
het toepassen van geavanceerde techniek. 
De ontwikkeling van de technologie biedt 
daarop goede vooruitzichten, maar kost 
wei vee! geld. 

Laat mij nu in dit verband ingaan op 
de positie van ons legerkorps. Langs het 
IJzeren Gordijn staan 8 legerkorpsen: 3 
Duitse, l Brits, 1 Belgisch, 1 Nederlands 
en 2 Amerikaanse. Deze legerkorpsen 
hebben elk een bepaald vak toegewezen 
gekregen. De strategie van de NA VO is 
gericht op afschrikking teneinde oorlog 
te voorkomen. Dat wil zeggen: een tegen
stander kan er zeker van zijn dat hij, zo 
hij aanvalt, op hardnekkige tegenstand zal 
stuiten, maar hij blijft in het onzekere 
met welke middelen die tegenstand wordt 
geboden. Die middelen omvatten thans 
zowel conventionele wapens als kernwa
pens. Vooral de aanwezigheid van kern
wapens leidt ertoe dat de tegenstander te
rughoudend zal zijn ten aanzien van het 
lanceren van een aanval. Ter voorkoming 
van agressie moeten de 8 legerkorpsen 
een gelijkwaardig afschrikkend vermo
gen hebben. Als de conventionele kracht 
tekort schiet zal de betekenis van het 
kernwapen toenemen. In het streven naar 
geringere afhankelijkheid van het kern-
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wapen was het Nederlandse beleid erop 
gericht de conventionele bewapening te 
versterken. Door het invoeren van nieuwe 
wapensystemen, die nu in ontwikkeling 
zijn, zou dit mogelijk zijn. Op grond van 
die ontwikkeling is enige jaren geleden 
de nuclearisering van de 155 mm artille
rie door de CDA-fractie afgewezen. Het 
risico is levensgroot dat door geldgebrek 
die moderne wapens er straks niet komen. 

Dan zal het Nederlandse legerkorps dat 
een essentieel vak in de opmarsroute 
van Oost naar West moet verdedigen, de 
zwakke schakel worden in de keten van 
de Iegerkorpsen. Dat betekent dat in een 
conflict de tegenstander door deze zwakke 
plek zal worden aangetrokken, met aile 
gevolgen van dien. Soortgelijke betogen 
kunnen ook worden gehouden voor de 
kernwapentaak van resp. de marine en 
de luchtmacht. 

Wanneer onvoldoende conventionele 
middelen beschikbaar zijn, zal de druk 
van de militaire autoriteiten toenemen 
om de afschrikking geloofwaardig te hou
den met kernwapens. Dat is strijdig - ik 
herhaal het nog maar eens - met het 
CDA-program dat de veiligheid minder 
afhankelijk wil maken van de kern
wapens. 

Samenvatting 
Defensie is niet populair in Nederland 
en is dat eigenlijk nooit geweest. Dat 
hoeft ook niet. Het feit dat we een krijgs
macht nodig hebben, is niet iets om over 
te juichen. Maar we moeten die nood
zaak wei bitter ernstig blijven nemen. 

Helaas heb ik een aantal factoren moe
ten noemen, waaruit blijkt dat houdingen 
uit een neutraal verleden weer opgeld 
doen. Bepaalde groepen grijpen de kern
wapens aan om die houdingen aan te moe
digen,..Een beleid, gericht op mindere af
hankelijkheid van kernwapens, kost geld. 
Ik toonde aan, dat een financiele in-
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greep zoals in het laatste jaar van het ka
binet-Van Agt ons naar een defensie 
leidt met aanzienlijk verhoogde risico's. 
Het is zaak dat dit bij de kabinetsforma
tie de aandacht krijgt die het verdient. 
Het zorgen voor de veiligheid van land 
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en volk was en is een eerste terrein van 
staatszorg. Het CDA mag dit niet Iaten 
liggen. 
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