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Na de hereniging van Duitsland op 3 oktober 1990, 
was een terugkeer naar de oude situatie niet meer 
mogelijk. Toen een jaar later, op 25 december 

1991, ook de Sovjet-Unie relatief vreedzaam uit elkaar 
viel, was het Koude Oorlog conflict definitief voorbij. 

De val van de Muur was een totale verrassing. Het conflict 
was na al die jaren zo vanzelfsprekend geworden, dat 
niemand binnen de Defensietop zich het einde ervan kon 
voorstellen. De Nederlandse krijgsmacht had zich sinds 
de jaren vijftig grotendeels toegelegd op de bondge-
nootschappelijke verdediging tegen de communistische 
dreiging uit het Oosten. Ondanks de ontspanning tussen 
Oost en West eind jaren tachtig verwachtte de top van 

de krijgsmacht niet dat dit zou veranderen. Hun grootste 
zorg was een verlaging van het defensiebudget.2 

De eerste maanden na de val van de Muur kunnen met 
recht worden aangeduid als een crisis. In een nieuwe nog 
diffuse veiligheidssituatie moesten de politieke en mili-
taire leiding zich plotseling beraden op de toekomst en 
zelfs het bestaansrecht van de krijgsmacht. Met de kennis 
van nu kunnen we stellen dat in deze periode de basis is 
gelegd voor de huidige krijgsmacht. In dit artikel staat de 
eerste reactie van de defensietop in de eerste maanden na 
de val van de Muur centraal. Wegens de plaatsing in het 
Marineblad komt ook het handelen van de marineleiding 
aan de orde.

Een nieuwe defensienota
Een dag voor de val van de Muur was juist het derde ka-
binet Lubbers aangetreden met Relus ter Beek (PvdA) als 

De defensietop en de val 
van de Muur ‘Het is goed (…) [je] te realiseren dat 

militairen (…) de plicht hebben zich 
behoudend op te stellen’1 

Dertig jaar geleden, op 9 november 1989, viel volkomen onverwachts de Berlijnse Muur. Het was een 
kantelpunt in de Koude Oorlog. De communistische regimes in Oost-Europa probeerden met haastige 
hervormingen het tij te keren, maar het was tevergeefs. Het communisme was geen geloofwaardig 
alternatief meer voor het kapitalisme en dat viel ook niet langer af te dwingen. 

Deelnemers aan de conferentie van de defensietop op de 

Zwaluwenberg, het kantoor van de IGK, in 1990.
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minister van Defensie en Berend-Jan baron van Voorst tot 
Voorst (CDA) als staatssecretaris. In de eerste ontmoeting 
met de Defensietop kondigde de minister aan – onweten-
de wat er de volgende dag zou gebeuren – dat hij in zijn 
regeerperiode een nieuwe Defensienota wilde uitbren-
gen. De nota moest antwoord geven op de ontspanning 
tussen Oost en West en invulling geven aan de afspraak 
in het regeerakkoord één miljard gulden op Defensie te 
bezuinigingen.3 

Toen de volgende dag de 
Berlijnse Muur viel was dat 
zoals gezegd voor de top 
van Defensie een totale ver-
rassing. De door Ter Beek 
aangekondigde Defensienota 
stond plotseling in een heel ander daglicht. In plaats van 
een bezuinigingsvraagstuk vroegen de ontwikkelingen in 
Oost-Europa om een fundamentele herdefiniëring van het 
defensiebeleid met grote gevolgen voor de krijgsmacht. 

De 'coup' van de Directie Algemene  
Beleidszaken
Op het ministerie van Defensie trok de directeur van de 
Directie Algemene Beleidszaken (DAB), Dirk Barth, het 
initiatief voor het schrijven van de nieuwe defensienota 
naar zich toe, ten koste van de militaire top. Hij waar-
schuwde Ter Beek voor de invloed van de krijgsmachtde-
len. Zij zouden volgens hem begrijpelijkerwijs proberen 
hun eigen opvattingen en belangen in de nota naar voren 
te laten komen. Ook bij de Defensiestaf moest de minister 
daar rekening mee houden, omdat de daar geplaatste 
militairen voor hun vervolgcarrière afhankelijk waren van 
de krijgsmachtdelen. Barth adviseerde de bewindsman 
daarom zijn afdeling de leiding te geven over het schrijven 
van de defensienota. De DAB bestond vrijwel uitsluitend 
uit burgerambtenaren en was de enige afdeling die direct 
voor de minister werkte.4 

Ter Beek nam het advies van zijn belangrijkste adviseur 
over en liet de krijgsmachtdelen buiten de besluitvor-
ming. Wel kwam hij tegemoet aan het bezwaar van de 
Chef Defensiestaf (CDS), generaal Peter Graaff, tegen het 
gebrek aan militaire inbreng. De minister stelde daarom 
een vertegenwoordiger van de DAB, Jacques de Winter, 
en van de Defensiestaf, brigade-generaal der mariniers 
Henk van den Breemen, aan als de coördinatoren van de 
defensienota. Ze traden toe tot het hoogste besluitvor-
mende orgaan binnen het ministerie van Defensie, het 
Politiek Beraad, dat ging functioneren als Stuurgroep van 
de defensienota. De leden waren de twee bewindslieden, 
de secretaris-generaal Michiel Patijn, de CDS en de direc-
teur van de DAB.5 

Afscheid van de Koude Oorlog
Op 6 december besprak de Stuurgroep aan de hand van 
een door Barth opgestelde notitie de defensienota. Hij 
concludeerde dat de ‘afbrokkeling van de oude macht-
stegenstellingen’ onomkeerbaar was en stelde een aantal 
fundamentele zaken ter discussie. Betekende de ontwik-

kelingen in Oost-Europa het einde van de verdediging van 
West-Duitsland door NAVO-troepen? In hoeverre was een 
mobiele en flexibele krijgsmacht een alternatief voor de 
bestaande krijgsmacht? Wat als de verhoudingen in Eu-
ropa weer verslechterden? Kon Europa dan nog rekenen 
op Amerikaanse betrokkenheid voor de veiligheid van het 
oude continent en in het bijzonder de nucleaire garanties? 
Ook stelde Barth de dienstplicht ter discussie. Overwogen 
moest worden om deze af te schaffen of de diensttijd te 

verkorten. Op korte termijn 
was het meest concrete 
gevolg van de verminderde 
dreiging uit het Oosten verla-
ging van het defensiebudget. 
Volgens Barth werd de roep te 
bezuinigen op de krijgsmacht 

steeds luider en dat dwong tot het maken van fundamen-
tele keuzes.6 

Van de bijeenkomsten van de Stuurgroep zijn geen notu-
len gemaakt. De notitie van Barth toont evenwel dat de 
Stuurgroep een maand na de val van de Muur de ernst 
van de situatie onderkende en het bestaande defensie-
beleid fundamenteel ter discussie stelde. Daarbij leken 
er geen taboes te zijn. De enige uitzonderingen voor 
de minister waren het afschaffen van de dienstplicht en 
gedwongen ontslagen.7 

De reactie van de marineleiding op de val 
van de Muur
Op 1 september 1989 was vice-admiraal jonkheer Herpert 
van Foreest aangetreden als de bevelhebber der zeestrijd-
krachten. Hij vertelde later dat hij vond dat de plannen 
van zijn voorganger onvoldoende ‘realiteitswaarde’ 
hadden en besloot met de Admiraliteitsraad ‘proactief’ 
na te denken over de toekomst. De raad besloot dat de 
bestaande harmonische structuur van de vloot behouden 
moest blijven. De Koninklijke Marine moest volgens Van 
Foreest:
‘een volwassen mannetje te blijven, maar niet van één 
meter tachtig, maar van één meter zestig, met alle 
elementen met een onderzeedienst, en een marinelucht-
vaartdienst, en een mijnendienst en de mariniers. In plaats 
van dat wij op ons op een aantal taken zouden concen-
treren met één meter tachtig, maar gemuteerd door het 
leven te gaan.’8 

De val van de Muur een 
paar maanden later was 
voor de marineleiding geen 
reden van koers te ver-
anderen. Twee uitgangs-
punten lagen daaraan 
ten grondslag. Enerzijds 
redeneerde de marine dat 
de maritieme dreiging van 
het Warschaupact vooral 

Vice-admiraal jonkheer Herpert 

van Foreest.

‘De eerste maanden na de val van  
de Muur kunnen met recht worden 

aangeduid als een crisis’
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afkomstig was van de Sovjet-Unie en daar was ogen-
schijnlijk nog weinig aan de hand. Anderzijds voorzag de 
marine een toenemend belang van crisisbeheersing en 
vredesoperaties, ook buiten het NAVO-verdragsgebied. 
De marineleiding kon zich goed vinden in deze taak. Het 
vroeg niet om grote aanpassingen en het paste uitstekend 
bij de ambitie een wereldwijd opererende marine te zijn. 9 

De ruimte ontbreekt om in te gaan op de andere krijgs-
machtdelen, maar wat opvalt is dat ook de landmacht en 
luchtmacht vasthielden aan de plannen die ook zij voor de 
val van de Muur hadden opgesteld.10 De tweede overeen-
komst was dat ook zij zich tot doel stelden de kern van 
hun organisatie, respectievelijk het Legerkorps en de vloot 
moderne jachtvliegtuigen, zoveel mogelijk te behouden.11 

Uitgangspunten voor het defensiebeleid  
na de Koude Oorlog
Op 8 januari 1990 was de eerste opzet voor de uitgangs-
punten van de nieuwe defensienota gereed. Amper 
twee maanden na de val van de Muur concludeerde de 
Stuurgroep dat de Sovjet-Unie geen wezenlijke bedrei-
ging meer vormde voor het 
Westen. Er was een funda-
mentele herdefiniëring van 
het Nederlandse veiligheids-
beleid nodig.12 De Stuurgroep 
onderkende twee mogelijke 
benaderingen voor de heroriëntatie van de krijgsmacht. 
De eerste was wachten met de herstructurering tot de 
onderhandelingen tussen de NAVO en het Warschaupact 
over de reductie van de conventionele strijdkrachten in 
Europa waren afgerond. Het voordeel van deze benade-
ring was dat het duidelijk maakte welke krijgsmachtdelen 
voor reductie in aanmerking kwamen. Bovendien liep Ne-
derland dan in de pas met zijn bondgenoten. De tweede 
benadering was onmiddellijk beginnen met het ‘uitdun-
nen’ en herstructureren van de krijgsmacht. De meer 
diffuse en minder acute dreiging en de fundamentele 
politieke veranderingen in Europa vroegen om een andere 
krijgsmacht, met: 

‘kleinere, multifunctionele, meer mobiele eenheden, 
die in uiteenlopende, moeilijk te voorzien situaties snel 
kunnen worden ingezet, met daarop afgestemde uitrus-
ting’.13 

De kracht van de tweede benadering was dat de krijgs-
macht snel duidelijkheid had over haar toekomst en dat 
Defensie de reorganisaties daar van meet af aan op kon 
afstemmen. 

De tweede conclusie die de Stuurgroep trok, was dat door 
de sterke afname van de dreiging het bestaansrecht van 
de krijgsmacht minder eenvoudig te beargumenteren was. 
Om de strijdkrachten in de toekomst te kunnen blijven 
rechtvaardigen was een alternatief nodig. De Stuurgroep 
overwoog daarom de deelname aan vredesoperaties van 
de Verenigde Naties een centralere rol te geven in het 
defensiebeleid. Door de constructievere opstelling van de 
Sovjet-Unie in de Veiligheidsraad was de verwachting dat 

de VN in de toekomst veel slagvaardiger kon optreden. 
Bovendien verwachtte de Stuurgroep de komende jaren 
‘geen gebrek’ aan conflicten in de Derde Wereld.14 

Eind januari was de tweede versie van de conceptnota 
gereed. De Stuurgroep besloot de ontwikkelingen niet 
af te wachten, maar afscheid te nemen van de Koude 
Oorlog als richtsnoer voor het defensiebeleid en te begin-
nen aan een ingrijpende herstructurering van de krijgs-
macht. Nederland kreeg een kleinere krijgsmacht. In de 
komende vijf jaar nam Defensie afscheid van 20 procent 
van het personeel. Tegelijkertijd moest de krijgsmacht zich 
omvormen tot een organisatie die snel inzetbaar was voor 
uiteenlopende operaties binnen en buiten het NAVO-
verdragsgebied. Om de flexibiliteit en mobiliteit van de 
krijgsmacht te verbeteren besloot de Stuurgroep ook aan 
te sturen op investeringen, onder andere in een Luchtmo-
biele Brigade en een amfibisch transportschip.15 

In zekere zin was de beleidswijziging een gok. Weliswaar 
was de deelname aan crisisbeheersing en vredesoperaties 
begin 1990 een voordehand liggend alternatief, het was 

nog onzeker of de krijgsmacht 
hier wel toe in staat zou zijn 
en of er voldoende politiek 
draagvlak voor was. Ook was 
het de vraag of het parlement, 
waar de meeste politici vooral 

oog leken te hebben voor het innen van het vredesdi-
vidend, bereid zou zijn miljarden guldens te investeren 
in een nieuwe taak. Het kabinet en de Tweede Kamer 
zouden weleens tot de conclusie kunnen komen dat meer 
bezuinigen mogelijk waren. Het departement stond dan 
met lege handen. 

Het succesvolle verzet van de militaire top
Zoals gezegd zijn van de gesprekken in de Stuurgroep 
geen verslagen gemaakt, maar uit de hier aangehaalde 
documenten en interviews valt op te maken dat dit 
gremium verdeeld was over de hoogte en het tempo van 
de bezuinigingen. Een deel van de Stuurgroep vond dat 
er rigoureuzere ingrepen noodzakelijk waren. De Winter 
verwachtte dat anders:

‘de krijgsmachtdelen onvoldoende bereid zijn zich wer-
kelijk structureel aan te passen aan de geheel nieuwe 
politiek-militaire situatie’.16 

Hij waarschuwde de minister dat in het geval van aanhou-
dende bezuinigingen de krijgsmacht zichzelf dreigde uit 
te hollen, omdat de personeelslasten een steeds groter 
beslag zouden gaan leggen op het defensiebudget ten 
koste van investeringen. Van den Breemen vertegenwoor-
digde de meer behoudende stroming in de Stuurgroep. 
Hij adviseerde voor de herstructurering voldoende tijd te 
nemen om kwantiteit in te kunnen ruilen voor kwaliteit en 
pleitte voor een periode van tien jaar en een reductie van 
25 procent.17

Op 5 februari 1990 besloot de Stuurgroep binnen vijf jaar 
de omvang van het personeel met 15 procent te vermin-
deren. Voor de complete herstructurering trok ze tien jaar 

‘In zekere zin was de  
beleidswijziging een gok’
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uit.18 De Winter verzette zich tegen het besluit, omdat 
de noodzakelijke stok achter de deur om de krijgsmacht-
delen te dwingen tot een fundamentele keuzes hiermee 
was verdwenen. Bovendien vond hij de periode van tien 
jaar in geen verhouding staan tot de snelle en ingrijpende 
politiek-militaire veranderingen in Europa. Hij waarschuw-
de Ter Beek dat dit het moment was het juiste besluit te 
nemen. Als het laatste te voorzichtig of onduidelijk was – 
en hij vond het voorliggende besluit beide – dan kon dat 
later moeilijk worden bijgesteld zonder het planningspro-
ces grondig te verstoren.19 

De minister legde het advies naast zich neer. Hij legde 
later uit dat het vermijden van gedwongen ontslagen uit-
eindelijk voor hem de doorslag had gegeven. Als sociaal-
democraat beschouwde hij dat als een plicht. Ook besefte 
hij dat onrust onder het defensiepersoneel het draag-
vlak voor de veranderingen ernstig zou aantasten.20 De 
defensietop had van deze randvoorwaarde slim gebruik 
gemaakt door de minister te overtuigen dat hij alleen aan 
deze randvoorwaarde kon voldoen als de reductie beperkt 
bleef tot 15 procent. Ter Beek verklaarde later:

‘Als we 3% per jaar redu-
ceren (5x3=15) dan kan 
dat op een vrij geleidelijke 
manier. (…) Maar ik heb 
zelf niet het percentage 
verzonnen, maar ik had dus 
wel een aantal randvoorwaarden geformuleerd en toen 
is dus vanuit de Defensiestaf dit aangereikt als een reëel 
scenario’.21

A struggle for life22

Formeel was de Defensiestaf de spil in het defensieplan-
ningsproces, maar na de val van de Muur had ze die rol 
moeten afstaan aan de Stuurgroep en de DAB. Des-
ondanks probeerde ze zo veel als mogelijk invulling te 
geven aan haar rol als corporate planner. Om het denken 
binnen de militaire top over de toekomstige rol en de 
samenstelling van de krijgsmacht op elkaar af te stemmen 
organiseerde de Afdeling Toekomstvisie (ATV) van de De-
fensiestaf half februari 1990 een meerdaags colloquium 
met de belangrijkste planners van de krijgsmachtdelen. 
Om vrij te kunnen discussiëren waren de politieke en 
ambtelijke top niet uitgenodigd.23 

Het bewaard gebleven verslag van het colloquium geeft 
inzicht in de ideeën die de krijgsmachtdelen hadden over 
hun toekomst. Alle drie erkenden ze dat de wereld was 
veranderd, maar tegelijkertijd was dat geen aanleiding 
voor wezenlijke veranderingen.24 Zo voorzag souschef 
plannen van de Koninklijke Marine commandeur Luuk 
Kroon dat ‘vitale veiligheidsbelangen’ steeds vaker door 
ontwikkelingen buiten Europa zouden worden beïnvloed. 
Dit betekende dat de marine minder vaak op de Noord-
Atlantische Oceaan zou opereren, maar vaker betrokken 
zou zijn bij het handhaven van de internationale rechts-
orde, zowel binnen als buiten het NAVO-verdragsgebied. 
Ook voor deze nieuwe taken bleef de bestaande mari-
tieme taakgroep en het Korps Mariniers onverminderd 

van belang. De andere krijgsmachtdelen volgden een 
vergelijkbare redenatie. Ook toen de CDS de krijgsmacht-
delen de opdracht gaf de gevolgen van reducties van 15, 
25 en 50 procent uit te werken, leidde dat niet tot nieuwe 
inzichten. Zelfs bij een halvering van de krijgsmacht lieten 
de krijgsmachtdelen de bestaande structuren ongemoeid. 
De bezuinigingen losten ze op door de last te verdelen 
over de gehele organisatie.25 

Op de laatste dag van het colloquium werden de uitkom-
sten gedeeld met de CDS, de bevelhebbers en met Van 
den Breemen. De bevelhebbers spraken hun waardering 
uit voor het initiatief, maar riepen de CDS op niet voor de 
muziek uit te lopen. Er lag immers nog niets vast, behalve 
dat de Stuurgroep de krijgsmacht met 15 procent wilde 
reduceren. Graaff zegde toe dat het colloquium een 
brainstormsessie was, ‘niet meer en niet minder’. Hij sloot 
de bijeenkomst af met het uitspreken van zijn waardering 
voor de harmonieuze wijze waarop de krijgsmachtdelen 
en de Defensiestaf met elkaar hadden samengewerkt.26 
Ondanks deze beleefde woorden was het de Defensiestaf 
niet gelukt met een gezamenlijk militaire antwoord te 

komen. Zelfs in afwezigheid 
van de politieke en ambtelijke 
leiding hielden de krijgsmacht-
delen de kaarten tegen de 
borst. Later stelde Kroon – in 
1998 zelf CDS – dat het weinig 

nut had de krijgsmachtdelen bij elkaar te zetten zolang 
Nederland geen eigen militaire strategie had om berede-
neerde keuzes te maken over middelen en aantallen.27 De 
bevelhebber van de luchtstrijdkrachten luitenant-generaal 
Wil Louwerse onderschreef de conclusie van Kroon. Vol-
gens hem kon je ’eeuwig’ blijven discussiëren over hoe-
veel squadrons de luchtmacht nodig had, maar uiteinde-
lijk was het allemaal ‘arbitrair’.28 De enige manier volgens 
Kroon om de discussie enigszins zuiver te houden was de 
besluitvorming naar een hoger niveau in de organisatie te 
tillen. Het was dan aan de krijgsmachtdelen de minister te 
overtuigen.29 Kortom: het was ieder voor zich. 
Het colloquium maakte ook duidelijk dat de krijgsmacht-

delen in staat 
waren funda-
mentele keuzes 
te vermijden. De 
Winter kreeg dus 
gelijk. Toen hij 
later het verslag 
van het colloquium 
onder ogen kreeg, 
waarschuwde hij 
de minister voor de 
laatste keer: 

‘Zelfs in afwezigheid van de politieke 
en ambtelijke leiding hielden de 

krijgsmachtdelen de kaarten tegen de borst’

CDS Luitenant-

admiraal Luuk Kroon  

in 2004. (NIMH)
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‘Tegen de achtergrond van de grootste verandering op 
veiligheidspolitiek gebied sinds 1945 meent de CDS, in 
het voetspoor van de krijgsmachtdelen, de eerste vijf 
jaar te kunnen voldoen met niets doen. Stemt u hier-
mee in, dan moet de Defensienota-1990 op voorhand 
als mislukt worden beschouwd.’30

Ogenschijnlijk had de militaire top de eerste bezuinigings-
slag gewonnen. Nu weten we dat het een pyrrhusover-
winning was. In deze cruciale beleidsvormende fase lieten 
ze de kans liggen als één militair blok de Stuurgroep en 
de DAB tegemoet te treden en met een gezamenlijke toe-
komstbestendige visie te komen. Aangezien ze er samen 
niet uitkwamen maakten ze zich afhankelijk van de Stuur-
groep, verviel zo de eigen overtuigingskracht en gaven ze 
het initiatief uit handen. 

Een breuklijn in het Nederlandse  
defensiebeleid
Op 9 maart 1990 presenteerde de Stuurgroep de defini-
tieve Uitgangspunten en Richtlijnen voor de Defensienota 
1990.31 De Nederlandse krijgsmacht ging zich toeleggen 
op crisisbeheersing en vredesoperaties in plaats van de 
verdediging van het territoir van het bondgenootschap. 
Nu kunnen we stellen dat Defensie met de Defensienota 
1991 de basis legde voor het 
defensiebeleid na de Koude 
Oorlog. Toen Ter Beek in 1993 
in de Prioriteitennota het 
probleem van de beperkte 
uitzendbaarheid van dienst-
plichtigen oploste door de op-
komstplicht op te schorten, was de verandering compleet. 
De krijgsmacht had een nieuwe taak en was daar in zijn 
geheel voor inzetbaar.32 Het bleek een schot in de roos. 
De krijgsmacht is sinds 1990 voortdurend ingezet. 

Er was ook een hardnekkige continuïteit. De krijgsmacht-
delen accepteerden de nieuwe taak, maar probeerden de 
organisaties die ze geërfd hadden uit de Koude Oorlog 
in kleinere vorm te behouden. Met de komst van nieuwe 
middelen als de Luchtmobiele Brigade, transportvliegtui-
gen en het amfibisch transportschip kregen ze er zelfs 
capaciteiten bij. De bezuinigingen losten ze op door inves-
teringen uit te stellen en het gebruik van de ‘kaasschaaf’-

methode. Het bracht de 
krijgsmacht in steeds gro-
tere financiële problemen. 
Dit was geen verrassing. 
De toenmalige directeur-
generaal economie en 
financiën van Defensie Jan 
Kombrink constateerde 
reeds in 1992 dat het 
fundament van de krijgs-
macht was gebouwd op 
financieel drijfzand. Net als 
De Winter twee jaar eerder 
waarschuwde hij dat de 
krijgsmacht zichzelf op 

termijn dreigde uit te hollen. Een situatie die volgens de 
Algemene Rekenkamer in 2015 realiteit was geworden.33 
Ook dit was een erfenis van de keuzes die Defensietop in 
de eerste maanden na de val van de Muur maakte. 

De marineleiding was tevreden over het resultaat. In 
maart 1990 schreef Kroon aan de Admiraliteitsraad 
dat de richtlijnen van de Stuurgroep geen ingrijpende 
gevolgen hadden voor de zeestrijdkrachten. Pas als de 
marine meer operationele eenheden af diende te stoten 
zouden volgens Kroon de consequenties ‘onevenredig 
groot’ worden.34 Zoals gezegd viel de nieuwe hoofdtaak 
in goede aarde. Het handhaven van de internationale 
rechtsorde was een taak die traditioneel was toebedeeld 
aan de marine en daardoor kon ze met relatief gemak de 
omschakeling maken. Dit blijkt ook uit de hoofdrol die 
Koninklijke Marine speelde in de inzet van de Nederlandse 
krijgsmacht aan het begin van de jaren negentig.35 

Wat de marineleiding niet onderkende – althans daarvoor 
zijn geen aanwijzingen – was dat deze voorsprong tijdelijk 
was. De landmacht kreeg met de Luchtmobiele Brigade 
een vergelijkbare eenheid als het Korps Mariniers en was 
zonder dienstplichtigen volledig inzetbaar voor expediti-
onaire operaties.36 Voor de luchtmacht lag de uitdaging 

vooral op het logistieke vlak. 
De organisatie was ingericht 
om operaties boven Centraal-
Europa te ondersteunen 
vanaf Main Operating Bases in 
Nederland en West-Duitsland. 
De luchtmacht erkende het 

probleem en paste snel haar logistieke keten aan. Ook be-
greep ze beter dan de marine dat zij in de nieuwe constel-
latie steeds vaker de rol zou gaan vervullen die voorheen 
was toebedeeld aan de zeestrijdkrachten. Na 1989 was 
de internationale gemeenschap vaker bereid het lucht-
wapen in te zetten. De technologische ontwikkelingen – 
meer precisie – en de aard van de tegenstanders – minder 
risico – droegen daar sterk aan bij.37 

De marine kreeg te maken met de wet van de remmende 
voorsprong. Pas in 2005 kwam met de Marinestudie een 
wezenlijke reflectie op het marinebeleid, maar toen had 
de marine al een paar ingrijpende maatregelen moeten 

‘De nieuwe hoofdtaak viel in goede aarde. Het handhaven van de internationale rechtsorde was al een taak 

die traditioneel was toebedeeld aan de marine’. Op de foto Hr. Ms. Zuiderkruis, Hr. Ms. Philips van Almonde 

en Hr. Ms. Jacob van Heemskerck op weg naar de Perzische Golf, eind 1990. (NIMH)

‘De marine kreeg te maken met de  
wet van de remmende voorsprong. Pas 
in 2005 kwam met de Marinestudie een 
wezenlijke reflectie op het marinebeleid’
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incasseren, zoals een aanzienlijke reductie van het aantal 
schepen en het afstoten van de Maritieme Patrouillevlieg-
tuigen. De uitdaging voor de marineleiding was het enor-
me tempo van de veranderingen na de val de Muur en 
het ogenschijnlijke gemak waarmee politici het vredesdi-
vidend inden. Onder deze omstandigheden was het voor 
de admiraliteit niet aantrekkelijk bestaande structuren en 
middelen ter discussie te stellen. Ze liep het risico dat de 
minister of de andere krijgsmachtdelen daar dankbaar 
gebruik van zouden maken. Ook leert de ervaring dat het 
gemakkelijker is eenheden op te heffen dan ze weer op 
te bouwen. De aanschaf van materieel, het werven van 
personeel en vooral de opbouw van operationele kennis 
en ervaring kosten veel tijd. 

Toch was een kritische zelfreflectie op zijn plaats geweest. 
Het dilemma is namelijk dat een organisatie die zich niet 
aanpast aan haar omgeving het risico loopt haar relevan-
tie te verliezen en steeds moeilijker sturing kan geven aan 
haar eigen toekomst. Het is een conclusie die nog steeds 
relevant is met het oog op de veranderingen in de wereld 
van vandaag. Ook nu moet de defensietop zich oriënteren 
op haar toekomst. Welke taken moet de krijgsmacht gaan 
vervullen, hoe dient zij zich daarop te dimensioneren en 
wat past binnen de financiële kaders? Het zijn vragen die 
niet wezenlijk verschillen met die van dertig jaar geleden. 

LTZ1 dr. Roy de Ruiter is werkzaam voor de Directie 
Plannen van de Defensiestaf. Dit artikel is een 
bewerking van zijn proefschrift Breuklijn 1989 waar 
hij vorig jaar op promoveerde.
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