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Geachte leden van de vaste Kamercommissie defensie, 
 
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat Defensie in de verkiezingsretoriek nauwelijks is voorgekomen, 
dit terwijl betreffend Ministerie haar grondwettelijke taken nagenoeg NIET meer kan uitvoeren. 
Eén van haar hoofdtaken i.c. het leveren van bijstand bij rampen en crises, die defensie in het 
kader van de pandemie WEL had kunnen uitvoeren, werd zeer laat ontdekt. Dit heeft tot 
frustratie en onnodig grote onkosten en risico’s voor de volksgezondheid geleid. Defensie staat 
echt NIET op de agenda, ondanks de Krim, Oekraïne en een China dat terugverlangt naar 
vroeger en de huidige “verloren” eeuw wil goed maken en haar oude dominante positie in de 
wereld weer wil innemen. Gelukkig zijn we lid van een club die NAVO heet. Alleen de 
contributie willen we maar niet betalen en we leven met de hoop dat President Biden en onze 
bondgenoten hier niet al te lastig over doen. Vergeefse hoop. Politici verschuilen zich achter 
nieuwe mogelijkheden voor militaire samenwerking met EU-partners, maar met dezelfde, of 
zelfs minder, middelen die Defensie nu heeft. Kansloos, want onze bondgenoten gaan onze 
rekening niet betalen. Die lachen ons uit. 
 
De nieuwe Commandant der Strijdkrachten schreeuwt van de daken dat er meer geld moet 
komen voor een effectieve krijgsmacht en dat steunen wij. Het is tijd voor keuzes. Misschien 
moeten we de krijgsmacht maar helemaal opheffen, want doormodderen zoals nu is geen 
optie. 
 
Echter als wij verder kijken dan de waan van de dag en onze veiligheid en die van de 
generaties na ons willen waarborgen, dan leert de geschiedenis ons dat een krijgsmacht die 
haar tanden kan laten zien onontbeerlijk is bij het voorkomen van conflicten. Een dergelijke 
krijgsmacht vormt een van de hoekstenen van onze vrijheid en welvaart. Dus geef Defensie 
razendsnel haar tanden terug. Voor onze kinderen en kleinkinderen. 
Dit betekent ook een ander bestuur. Met beleidsstukken en bureaucratie kun je niet schieten 
en schrik je geen tegenstander af. Het leiden van Defensie vereist meer dan het lezen van een 
goed boek en wat folders. Transformeer ‘Het Plein’ naar een klein maar effectief orgaan, 
gedomineerd door militairen met een rechtvaardig salaris en een fatsoenlijke cao, immers het 
militaire beroep is een hoogwaardige professie. Geef Defensie tanden en laat die ontwerpen 
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en plaatsen door de vakman bij uitstek: de Commandant der Strijdkrachten, gesteund door 
zijn ondercommandanten.  Ontwikkel een nationale veiligheidsstrategie die over 
kabinetsperioden heen gaat, laat die onafhankelijk bewaken en laat onze eigen industrie 
maximaal profiteren. En vindt bij een volgende pandemie de weg naar de krijgsmacht. Dat kan 
niet moeilijk zijn, het ligt om de hoek en het scheelt heel veel tijd, heel veel geld en vaak ook 
mensenlevens.  
 
Binnenkort hebben we de Nationale Veteranendag, de dag dat de Nederlandse bevolking haar 
Veteranen bedankt voor het dienen van de vrede, voor de risico´s die zij moesten nemen en 
de prijs die zij daarvoor hebben betaald. Een geweldig moment om te laten zien dat u de 
veteranen en hun inzet serieus neemt en hun boodschap hoort. Nu het nog kan.  
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