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H
et is 2022, er is oorlog in Europa. Een dictator valt een 
soevereine democratische staat aan. Een staat die zelf-
standig keuzes wil maken over zijn toekomst. De we-
reldorde zoals we die kennen, gebaseerd op internatio-

naal recht, diplomatie en het voorkomen van conflicten, schudt 
op haar grondvesten en staat onder grote druk. 

Zelfs binnen Nederland zijn er politici die deze schandalige 
aanval goedpraten en de soevereiniteit van Oekraïne en het 
internationaal recht in twijfel trekken. Ook dat is een grote be-
dreiging van onze manier van leven. Een manier van leven waar 
steeds meer landen voor kozen na de val van de Berlijnse muur. 
Het ene na het andere land uit het voormalige Warschaupact 
koos er zelf voor om zich aan te sluiten bij de NAVO en de Eu-

ropese Unie, omdat zij -in mijn ogen terecht- vinden dat dat de beste garantie biedt voor 
een vrije en welvarende toekomst. Zij lieten duidelijk merken dat zij niets meer te maken 
wilden hebben met het land dat hen jarenlang heeft onderdrukt. Dat dit land, Rusland, 
dat niet leuk vindt is iets waar je rekening mee moet houden, maar waar je niet alleen je 
oordeel van moet laten afhangen. Ik ben er volstrekt zeker van dat de NAVO (en de EU) 
geen offensieve intenties heeft richting Rusland en dat ze ervoor zorgt dat de landen die 
er zelf voor kiezen om lid te zijn, zich kunnen ontwikkelen en kunnen zorgen voor veilig-
heid en welvaart van hun burgers. Blijkbaar ziet Poetin die vrije democratische landen als 
een (persoonlijke) bedreiging en is het er hem veel aan gelegen om ervoor te zorgen dat 
de democratie Rusland niet bereikt. Hopelijk kan het Russische volk daar wat aan doen, 
maar dat is aan hen. 

Het is aan ons om er alles aan te doen onze waarden te verdedigen. En dat heeft vele 
lagen. Ten eerste directe investeringen in onze eigen defensie. Er komt geld bij, maar 
dat is niet voldoende om alle plannen die er nu zijn te verwezenlijken en al helemaal 
niet genoeg om onze veiligheid ook beter te kunnen garanderen. Het is dus nodig om 
meer geld aan Defensie uit te gaan geven, nu en blijvend in de toekomst. We zullen in 
onze veiligheid moeten blijven investeren. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat we 
het extra geld snel, doch rechtmatig en doelmatig kunnen besteden en niet verzanden 
in bureaucratische verwervingsprocedures. Naast het investeren in de nieuwe domeinen 
cyber en space, zullen we ook oog moeten hebben voor de conventionele manier van 
oorlogvoering. Het huidige conflict in Oekraïne maakt pijnlijk duidelijk dat dit nog altijd 
bestaat. Helaas komen er vooral bedreigingen bij en gaan er maar weinig vanaf. Naast 
het beschikbaar stellen van geld en snellere procedures, moet het ook mogelijk zijn om 
in bedrijven te investeren die ons de beoogde hardware dienen te leveren. De recente 
geluiden vanuit de Europese Unie (sic!) om investeringen in de defensie-industrie als niet 
duurzaam te betitelen en de beweging van banken en bijvoorbeeld pensioenfondsen om 
dat ook niet meer te doen is buitengewoon naïef en zorgwekkend. Hopelijk zijn ook hier 
de schellen van de ogen gevallen en ziet men dat het investeren in defensie-industrie 
uitermate duurzaam is, omdat dat een van de voorwaarden is om onze waarden voor 
langere tijd veilig te stellen. 

Tot slot is het investeren in de mensen bij de krijgsmacht nog wel het belangrijkst. De 
onverzettelijkheid van de Oekraïners laat zien hoe belangrijk de morele component is 
en die is niet terug te vinden in hardware. Het is in mijn ogen klip en klaar: nu snel veel 
meer investeren in de krijgsmacht als onze manier van leven ons lief is. Het is het meer 
dan waard.
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