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 ‘Het is mooi dat 
men wakker is 
geworden en 

wil investeren in 
Defensie, maar in 

een crisis moeten we 
het helaas doen met 
de krijgsmacht van 

vandaag, en niet die 
van morgen’  
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G
roepsdenken is een krachtig fenomeen. Zo’n tien jaar geleden vroegen kranten 
en politici zich regelmatig af wat Nederland in hemelsnaam met onderzeeboten 
en F35’s moest – die waren toch volstrekt zinloos tegen de Taliban? De tweede 
hoofdtaak, vredesmissies, was namelijk het bestaansrecht van de krijgsmacht. 

De eerste hoofdtaak, het verdedigen van het eigen en bondgenootschappelijk 
grondgebied, was ‘oud denken’. Er was breed publiek draagvlak om hard te bezuinigen 
en het vredesdividend te innen. Hiernaast moest het hele militaire apparaat op de schop, 
juist om deze nieuwe missies beter uit te voeren. De Balkan, Irak, Afghanistan en Mali 
– daar zouden we veiligheid brengen en de wereld even verbeteren. De krijgsmacht 
diende zich aan te passen. Interstatelijk conflict was immers ondenkbaar en niet meer 
van deze tijd. Bezuinigen met de kaasschaaf was uit den boze; vooral zwaar materiaal 
zoals fregatten en maritieme patrouillevliegtuigen moest weg. Een kleine groep (vaak 
mensen met enig historisch besef) vroeg zich af of dit allemaal wel verstandig was. Ze 
werden niet gehoord. In 2016, notabene twee jaar na de annexatie van de Krim, meldde 
de minister van Defensie aan de Tweede Kamer dat de krijgsmacht niet meer in staat 
was het Nederlandse grondgebied te verdedigen. Geen haan die ernaar kraaide en de 
karavaan trok vrolijk verder.

Met de invasie van Oekraïne is de politieke wind volledig gedraaid. PvdA Kamerlid Kati 
Piri vatte het samen: ‘We zijn echt wakker geworden in een ander Europa met een 
andere veiligheidsdreiging. Op dit moment mag geld … geen rol spelen om ons eigen 
grondgebied en van de NAVO veilig te houden.’ Nog geen drie weken eerder had de 
PvdA samen met Groenlinks een tegenbegroting gepubliceerd met het voorstel om € 2,1 
miljard te bezuinigen op Defensie. Deze schrijnende naïviteit heeft twee componenten. 
Ten eerste ontstaan dreigingen niet van de één op de andere dag. Poetin had in Tsjet-
sjenië, Georgië, de Krim, Donbas en Syrië al laten zien waartoe hij in staat was. Sinds 
november was de Russische troepenopbouw rond Oekraïne duidelijk te volgen. Kortom, 
men wilde de dreiging gewoon niet zien. Het tweede misverstand is overigens even 
ernstig: we gooien nu veel geld tegen Defensie aan en lossen zo het probleem op. Maar 
de aanschaf van materiaal en het trainen van militairen is een kwestie van lange adem. 
Organisaties kunnen niet snel geld wegzetten. Bezuinigen is zo gebeurd, maar opbouw – 
zeker van capaciteiten die helemaal zijn opgeheven – neemt jaren in beslag. Het is mooi 
dat men wakker is geworden en wil investeren in Defensie, maar in een crisis moeten we 
het helaas doen met de krijgsmacht van vandaag, en niet die van morgen.

De inval in Oekraïne betekent een paradigmaverschuiving. Het groepsdenken zal veran-
deren, al weten we nog niet precies hoe. We komen echter net uit een pandemie waar 
het groepsdenken zo overheerste dat tegengeluid onmogelijk was. Eén groep onderzoe-
kers en artsen verkondigde ‘de wetenschap’; een andere groep werd ontslagen, beschul-
digd van desinformatie en gecensureerd. Wie het waagde om vraagtekens te zetten bij 
de lockdown of het massa-vaccinatiebeleid werd weggezet als wappie of anti-vaxxer. 
Het debat was open noch vrij en “de consensus” werd opgelegd. Met Poetins aanval en 
Zelensky’s dappere verzet is alle aandacht verschoven naar Oekraïne. Het zal nog jaren 
duren voordat we de implicaties van dit conflict kunnen begrijpen, al hebben velen zich 
vakkundig omgeschoold van viroloog tot defensie- en Oekraïnespecialist. Toch zou het 
goed zijn om met enig introspectie terug te kijken naar hoe Nederland afgelopen jaren is 
omgegaan met de krijgsmacht (en de pandemie, maar dat is een andere zaak). Waarom 
hebben we Defensie zo afgebroken? Voordat we vastzitten in een nieuw paradigma 
mogen we best even luisteren naar de dissidenten van de vorige.


