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‘A   
plan is just a list of things that won’t happen.’ 
Als er één ding is dat ik geleerd heb tijdens mijn 
plaatsing in het Caribisch gebied, dan is het dat 
wel. Zaken lopen altijd anders dan je in gedachten 

had, of het nou oefeningen of inzet betreft. En dat zie je overal, 
neem de oorlog in Oekraïne. Wie had gedacht dat na weken 
van slechts kleine veranderingen aan het front de Oekraïners 
in zo’n korte tijd zoveel terrein zouden terugveroveren? 
De Russen in ieder geval niet. Of dat de gasprijs, na een 
explosieve stijging in augustus, toch weer flink zou gaan dalen? 
Veel dingen kun je niet goed voorzien of voorspellen. Toch 
verwacht de Nederlandse samenleving dat de krijgsmacht 
klaar is om het hoofd te bieden aan de bedreigingen die er 
nu en in de toekomst zullen zijn. Daar maken we dan wel 

plannen voor, zoals de Defensienota, maar als er toch altijd wat anders gebeurt, is het 
dan überhaupt wel zinvol om die plannen te maken? Het is in mijn ogen zeker nuttig 
en nodig, maar je moet wel zien te voorkomen dat je een bepaald beeld hebt over de 
toekomst en dat als waarheid aanneemt. Zorg ervoor dat je plannen een breed scala 
aan bedreigingen afdekken. De afgelopen jaren werd cyber steeds belangrijker en is 
daar meer aandacht naar uitgegaan. Terecht, want op dat gebeid bestaan de nodige 
dreigingen. Het conflict in Oekraïne laat echter zien dat cyber een minder prominente rol 
speelt dan men vooraf gedacht had. Het kan er natuurlijk aan liggen dat Oekraïne een 
effectieve cyberverdediging heeft ingericht. Dat kan aangeven dat ook wij voldoende 
moeten investeren in die cyberverdediging. Maar het geeft ook aan dat cyber één van 
de domeinen is in het conflict en dat het winnen in dit domein niet betekent dat je de 
oorlog wint. Je zult dus moeten zorgen ook gereed te zijn voor de andere domeinen. 

Ook de energievoorziening staat onder druk. Daar waar Europa zichzelf behoorlijk 
afhankelijk had gemaakt van Russisch aardgas, zijn we nu naarstig op zoek naar 
alternatieven. We gaan de komende jaren waarschijnlijk veel minder gebruik maken 
van de pijpleidingen die er lopen. Een groot deel van het gas zal met LNG-tankers 
naar Europa komen en we zullen ervoor moeten zorgen dat we die aanvoer kunnen 
zekerstellen. En dat betekent dat we ook op zee en in de havens onze belangen moeten 
kunnen blijven verdedigen en beschermen, zoals de grondwet voorschrijft. En let wel, 
in de grondwet staat dat de krijgsmacht de belangen van het Koninkrijk moet kunnen 
verdedigen en beschermen. Er staat niet het grondgebied zoals de Defensienota 2022 
zegt. Uiteraard is het verdedigen van het grondgebied van het Koninkrijk een belang, 
maar de belangen zijn breder, zowel letterlijk als figuurlijk, dan het grondgebied alleen. 
We zullen in staat moeten zijn om de toekomstige bedreigingen van de belangen van het 
Koninkrijk het hoofd te bieden, waar ter wereld die bedreigingen zich dan ook voordoen. 

De komende weken bespreekt de Tweede Kamer de Defensienota 2022 en ook met 
Prinsjesdag zal Defensie weer aandacht krijgen. Aan ons om in de gaten te houden dat 
Nederland zichzelf niet te veel beperkt en zorgt voor het breed afdekken van risico’s. Wij 
zullen ons blijven inspannen om ervoor te zorgen dat Nederland een zo breed mogelijk 
spectrum kan afdekken. Individueel, maar ook met bondgenoten. In de tussentijd wens 
ik u veel leesplezier met het brede spectrum aan onderwerpen dat de redactie ook 
deze keer weer heeft weten samen te brengen. En ook daar zullen we ons voor blijven 
inzetten.
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