Vector: nieuw gevechtsvoertuig van Nederlandse makelij
Afsluitend symposium 200 jaar KL grensverleggend
Een nieuwe publiekstrekker: het Nationaal Militair Museum
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Boekbespreking

De val van een vesting
en een generaal
Kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

Je hebt heel wat gelezen en vindt van jezelf dat je behoorlijk
wat weet van de geschiedenis van Nederland en zeker het
militaire deel daarvan. En dan krijg je een boek onder ogen
dat een episode van de Nederlandse militaire geschiedenis
beschrijft waar je bijna niets over blijkt te weten. Dit overkwam
mij met het boek “Pieter de la Rocque (1679-1760) en de
capitulatie van Hulst in 1747”. Het betreft een fraai uitgegeven
boek van de hand van professor Han Leune.
Centraal staat de figuur van luitenant-generaal Pieter de la
Rocque. Deze militair met een lange staat van dienst in het
Staatse leger was tijdens de Oostenrijkse successieoorlog (17401748) commandeur van de vesting Hulst en vanaf 145 belast met
“het commando” over Staats-Vlaanderen. Hulst was een van
de sterkste vestingen van de Republiek. De overgave van deze
vesting aan de Fransen in 1747 (vrijwel zonder slag of stoot)
veroorzaakte dan ook een schok bij de politieke en militaire
leiding van de Republiek. De Staten-Generaal - en stadhouder
Willem IV - hielden De la Rocque verantwoordelijk voor de
snelle overgave van Hulst en sleepten hem voor de krijgsraad.
Deze veroordeelde De la Rocque na een even langdurig als
verrassend verlopen proces tot de dood. Een straf die door
Willem IV werd omgezet in levenslange detentie op het Slot
Loevestein. Daar overleed hij in 1760 op ruim tachtigjarige
leeftijd.

Het boek is uitgegeven op A4 formaat
met veel tabellen, tekeningen en
foto’s. Het is 255 pagina’s dik. De
hoofdtekst beslaat daar slechts een
gedeelte van: 134 pagina’s, die
naast afbeeldingen ook nog eens
ruim zijn voorzien van voetnoten.
Daarnaast zijn er 16 bijlagen.
Zeven ervan zijn opgenomen in
het boek. De overige (ruim 550
pagina’s) zijn te raadplegen
op de website van de auteur
(www. hanleune.nl).
Leune heeft dan ook getracht
compleet te zijn. Hierdoor is
het boek moeilijk leesbaar
geworden. zeker als men
de vele voetnoten wil
raadplegen. Laat men dat na, dan
wordt de hoofdtekst een stuk toegankelijker.
In deze hoofdtekst behandelt Leune achtereenvolgens de
levensloop van De la Rocque, het regiment dat hij heeft
aangevoerd en de rol van De la Rocque als commandeur van
Hulst. Daar gebruikt hij ruim 40 pagina’s voor. In de rest van de
hoofdtekst staan het bizarre proces tegen De la Rocque en zijn
verblijf op Loevestein centraal. De nadruk die in het boek op de
laatste twee zaken wordt gelegd, maakt in mijn ogen de titel
dan ook enigszins misleidend. Dit laat onverlet dat dit boek
inzage en inzicht geeft in een stuk Nederlandse geschiedenis
dat tot nu toe grotendeels onderbelicht is geweest. De saaie
18e eeuw bleek helemaal niet zo saai te zijn geweest.
Alleen al daarom is dit boek een aanrader voor allen die
in de Nederlandse (militaire en politieke) geschiedenis zijn
geïnteresseerd.

Pieter de la Rocque (1679-1760)
en de capitulatie van Hulst in 1747 (255 blz.).
J.M.G. Leune
GigaBoek
ISBN 9789085483878
€ 24,95
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Op de korrel

Gedachten over
hybride oorlogvoering
Kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

De laatste tijd duikt de term hybride oorlogvoering steeds vaker

Mijn tweede associatie ligt niet zo ver in het verleden en heeft

op in de media. In de meeste gevallen betreft het dan de manier

bovendien een Nederlands tintje. De Nederlandse krijgsmacht

waarop Rusland optreedt in het conflict in Oost-Oekraïne en

heeft in Uruzgan de 3D-benadering geïntroduceerd. Om

opereerde op de Krim. Een mooi voorbeeld kan men vinden op

succesvol te zijn volstaat het inzetten van alleen militaire

de website van Elsevier. Op 11 februari jl. schreef Ashfin Ellian:

middelen niet. Ook diplomatie en ontwikkelingssamenwerking

“ ... de wijze waarop president Poetin doorgaans oorlog voert:

zijn nodig (defence, diplomacy and development). Door het

via hybride oorlogvoering. “ Hoewel ik wel ongeveer begreep

opbouwen van een samenleving worden de oorzaken van een

wat met Ellian en anderen met dit begrip bedoelen, had ik het

conflict weggenomen. Inmiddels is deze zgn. Dutch approach

niet klemvast. Ik ben dan ook verder gaan zoeken en stuitte

omgezet in formeel regeringsbeleid. 3D heet tegenwoordig de

daarbij op een artikel van Rob de Wijk. Hij stelde afgelopen

geïntegreerde benadering. Dit is “een whole-of-government

november in zijn column in Trouw de vraag “Maar wat doen

benadering, waarbij ook betrokkenheid van en draagvlak

de Russen dan wel?”. In het vervolg van deze column komt hij

onder maatschappelijke partners, waaronder het bedrijfsleven,

echter niet verder dan te stellen dat we nu een redelijk beeld

worden verzekerd. De overheid streeft daarbij naar een

hebben van hybride oorlogvoering. Verder zoekend kwam ik

zo effectief mogelijke nationale bijdrage aan stabiliteit en

- misschien onvermijdelijk - bij Wikipedia terecht (de Engelse

veiligheid in conflictgebieden”1. Dit lezende kwam ik tot de

versie). Daar wordt vermeld dat de term sinds september 2012 is

conclusie dat wat de Russen momenteel in Oekraïne doen,

verbannen uit de Amerikaanse joint doctrinepublicaties, omdat

min of meer een spiegelbeeld is van hetgeen in bovenstaande

hij ondoctrinair zou zijn. Wel geeft Wikipedia diverse definities

definitie is omschreven. De Russen streven klaarblijkelijk naar

waarvan de belangrijkste als volgt luidt (ingekort en vrij

het zo effectief mogelijk destabiliseren van Oekraïne, of ten

vertaald): een militaire strategie bestaande uit een combinatie

minste het oostelijk deel van dit land, en brengen daar de

van conventionele, irreguliere en cyberoorlogvoering, aanvallen

veiligheid van de bevolking in gevaar. Ze gebruiken daarvoor

met IED’s en informatieoperaties. Een agressor heeft als doel

alle middelen die het staatsapparaat ter beschikking heeft

door het combineren van kinetische operaties met subversieve

en betrekken ook niet-gouvernementele actoren en het

acties te voorkomen dat de acties op hem zijn terug te voeren

bedrijfsleven (Gazprom) daarbij.

en hij wordt getroffen door tegenmaatregelen.

Hybride oorlogvoering is dus niet echt nieuw. Het heeft niet

Dit lezende kreeg ik een tweetal associaties. De eerste betrof

alleen wortels in de Sovjettijd, maar soortgelijk alomvattend

de Koude Oorlog. Elementen van deze hybride oorlogvoering

optreden zien we ook bij vredesmissies van westerse landen,

bestonden toen toch ook al? Denkt u maar aan de war by

waaronder Nederland.

proxy, beide supermachten lieten het vechten bij voorkeur

benadering van the dark side of the force. Een Russian approach.

Het is kortom een geïntegreerde

aan ‘gevolmachtigden’ over. En wat betreft subversieve acties
en misleiding komen de sovjettermen maskirovka en agitprop
naar voren. Dit betekent dus dat Poetin en de zijnen niet zo
heel vernieuwend optreden, maar methoden en technieken uit
1

de kast halen die zich in het Sovjettijdperk al hebben bewezen.

L eidraad Geïntegreerde Benadering, Hoofdstuk 2.1
(gepresenteerd 10 juli 2014).
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Over het binnenlands beleid ten
aanzien van Jihadisme
Maarten van de Donk

Dat de Arabische Lente niet overal vrucht afwerpt blijkt uit de gebeurtenissen in Egypte en Libië waar het
verdrijven van een gehate leider geen rust brengt, zoals in Tunesië. Prille democratische bewegingen leggen
het in Egypte en Libië af tegen organisaties met een jarenlange historie, zoals de Moslimbroederschap.

Turkije geen probleem is. Het derde punt dat de Nederlandse
overheid voor vragen stelt, is dat de Syriëgangers via social
media intensief contact houden met hun gemeenschap in
Nederland, waardoor het conflict dichterbij komt en de kans op
rekrutering toeneemt.
Op 1 december jl. was de KNVOL een van de organisatoren
van een thema-avond over het onderwerp “De strijd tegen
het Jihadisme”. Op deze avond werden drie inleidingen
gehouden. Samenvattingen van de inleidingen van
Maarten van de Donk en Wietse van den Berg treft u in deze
editie aan. Een samenvatting van de inleiding van Stephen
Ellis zal in een volgend nummer worden gepubliceerd.
Hoofdredacteur

Arabische Lente op het Tahirplein in 2011. Foto: Jonathan Rashad

In Syrië werkte de eerste stap van de revolutie niet en blijft
Assad in het zadel, ondanks zware internationale druk naar
aanleiding van de inzet van chemische wapens. Dit is niet
alleen te wijten aan de hopeloos verdeelde oppositie, maar
ook aan het feit dat verschillende van deze groeperingen door
het Westen als nog kwalijker dan Assad worden beschouwd.
Hierdoor lijkt het tij ten gunste van Assad te keren. De nieuwe
dreiging is inmiddels Al-Nusra en IS. Beide organisaties komen
voort uit Al Qaida, maar vechten ook onderling. Opvallend
is dat deze organisaties in Nederland aanvankelijk niet als
volstrekt afkeurenswaardig werden beschouwd. In de eerste
berichten over Syriëgangers in 2012 werden de afgereisden
omschreven als mensen die in de goede wedstrijd aan de goede
kant voor de verkeerde partij vochten.

Een voorsprong voor Nederland
De Nederlandse overheid staat echter niet met lege handen.
Sinds de moord op Van Gogh is er veel gedaan aan herkenning
en signalering van islamitisch geïnspireerd radicalisme.
Bovendien zijn de banden met de islamitische gemeenschap
naar aanleiding van de film Fitna van Geert Wilders door de
overheid aangehaald. Wellicht dat door deze voorsprong het
probleem de Jihadgang in Nederland, als een van de eerste
landen, duidelijk wordt. In Frankrijk, Spanje en de VS komt het
besef van dit probleem later op gang waardoor schattingen
van het aantal afgereisden soms van het ene op het andere
moment verdubbeld worden, zoals afgelopen september
in Frankrijk. Eind 2013 nam het aantal Syriëgangers af. De
aantrekkelijkheid van de strijd in Syrië is afgenomen door het
feit dat de oorlog daar steeds uitzichtlozer wordt. Eind januari
2014 werd op een congres van diverse steden in Den Haag
gesproken over wat met de teruggekeerden te doen. Willen zij
inburgeren? Hebben ze posttraumatische ervaringen? Vormen
deze mensen een gevaar in de zin van gewelddadig gedrag of
wellicht terroristisch potentieel?

Vertrekken uit ‘Fort Europa’
is best eenvoudig
Europees probleem
Bij de toename van het aantal Syriëgangers in 2013 wordt de
handelingsverlegenheid van Nederland en vele andere landen
duidelijk. In het geval van ‘onder vreemde wapenen gaan’ kan
een paspoort worden ingetrokken. Echter, hoe toon je aan
dat iemand daadwerkelijk heeft gevochten en bijvoorbeeld
geen water is wezen halen voor ouderen? Dit is vooral voor
de eerste generatie Syriëgangers een reële vraag, aangezien
er in deze groep nog veel gelukszoekers zitten en mensen
die hulp willen verlenen. Een tweede probleem is het feit dat
het ‘Fort Europa’ vooral is ingericht op het buitenhouden van
mensen, maar dat het vertrekken best eenvoudig is. Zo mag
een EU-burger maximaal drie maanden als toerist in Turkije
blijven. Bovendien is Turkije niet erg fanatiek in het stoppen
van Syriëgangers, aangezien een verzwakking van Assad voor

Door de moord op Van Gogh kreeg Nederland een voorsprong in het
herkennen van door de Islam geïnspireerd radicalisme
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Aanpak Jihadisme
Op 24 mei was de eerste wake up call toen een Franse oudSyriëganger een aanslag pleegde op het Joods Museum in Brussel. De tweede wake up call was op 30 juni toen de Islamitische
Staat werd uitgeroepen. In Nederland kwam de volle ernst
hiervan pas een paar dagen later binnen. De propaganda van
angst die door de
Islamitische Staat
wordt bedreven
vervulde
velen
met weerzin en
angst. Met als
absoluut
dieptepunt de onthoofdingen van
verschillende
westerlingen.
Op 29 augustus
2014 verscheen
het
Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. Totaal 38
acties en maatregelen werden
gepresenteerd
in het volle spectrum van preventie tot repressie,
van Europees tot
lokaal, van het
tegenhouden bij
vertrek tot het
opvangen bij terugkomst. Zo werd het strafbaar voorbereidingen te treffen en
af te reizen met als oogmerk te gaan strijden voor de jihad.
Terugkomers worden gearresteerd en paspoorten van mensen
met een uitreisgevaar worden ingetrokken. Een belangrijke rol
is er voor lokale overheden die dichter op de mensen staan en
daardoor beter in staat zijn om hulp te verlenen en te signaleren wanneer iemand radicaliseert. De familie en omgeving
van Syriëgangers worden actiever benaderd en betrokken bij
oplossingen.

na te denken over de beslissing om af te reizen. Daar staat tegenover dat deze mensen wel degelijk hier agressief kunnen
worden. Het idee van liever kwijt dan rijk, wat toch impliciet in
sommige kringen leeft, is volstrekt onhoudbaar door het feit
dat iedere Syriëganger een thuisfront heeft waar hij invloed op
kan uitoefenen. De kans op grotere problemen bij terugkomst
is daarnaast ook reëel.

Wat te doen met de teruggekeerden?
En na terugkeer?
De terugkomers leveren ook nogal wat problemen op. Wat
te doen in de gevangenis? Moeten deze mensen naar de
terroristenafdeling, die niet groot genoeg is om deze hele
groep te huisvesten? Mogen deze mensen contact hebben
met andere gedetineerden? En hoe om te gaan met mensen
die niet worden berecht? Vaak wordt er gesteld dat deze
mensen moeten deradicaliseren. Dit is dikwijls niet meer nodig
aangezien de meeste teruggekeerden juist terugkwamen
omdat ze teleurgesteld zijn. Er is echter ook een groep die
niet wil deradicaliseren. Dit is problematischer aangezien de
literatuur daar heel duidelijk over is: gedwongen aanpak werkt
niet. Het is te vergelijken met een verslaving. Wanneer de cliënt
er niets aan wil doen staat de hulpverlener met lege handen.

Liever een levend kind in de
gevangenis dan een dood kind in Syrië

Moeten teruggekeerde Jihadisten worden opgesloten en waar moet dat dan?

Het pakket maatregelen roept echter een aantal dilemma’s op.
Deze dilemma’s spelen in meerdere landen en er is over het
algemeen geen sluitend antwoord op mogelijk. Ten eerste lijkt
de strafbaarstelling van afreizen de samenwerking tussen ouders en gemeenschappen met de overheid moeilijker te maken.
Ouders die nu meewerken, moeten kiezen voor een gevangenisverblijf voor hun kind. Hierdoor lijkt er een trend te ontstaan
dat ouders zelf proberen hun kind terug te halen of smokkelaars inhuren om het kind weer terug te krijgen. Hiertegenover
staat wel dat ouders vaak liever een levend kind in de gevangenis hebben dan een dood kind in Syrië. De samenwerking
tussen ouders en overheid vindt daardoor nog steeds plaats.
Ten tweede is het de vraag hoe effectief het intrekken van
een paspoort is. Wordt de persoon dan niet hier gewelddadig?
Mensen die in een opwelling willen vertrekken krijgen door het
intrekken van een paspoort wellicht de tijd om nog eens rustig
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De Islamitische Staat

Wietse van den Berg

Abu Bakr al-Baghdadi riep op 29 juni 2014 een kalifaat uit met hemzelf als leider: de Islamitische Staat (IS).
Ontstaan uit Al-Qaeda

De kansen voor AQI/ISI keerden
in 2009-2011

IS dateert uit 1999. Dat jaar vertrok de Jordaniër Abu Musa alZarqawi naar Afghanistan. Hij had vijf jaar gevangenisstraf in
zijn geboorteland uitgezeten. Dit wegens lidmaatschap van een
militante organisatie. In Afghanistan maakte Zarqawi contact
met Al-Qaeda. Van Al-Qaeda kreeg Zarqawi een lening om een
trainingskamp op te richten voor de Jihadistische groepering
Jund al-Sham. Deze was door Zarqawi opgericht en bestond
voornamelijk uit Jordaniërs en Palestijnen. De naam Jund alSham werd na enkele maanden gewijzigd in Jama’at al-Tawhid
wa al-Jihad (JTWJ). JTWJ wilde aanslagen plegen op toeristische
locaties in Jordanië. Het plot werd ontdekt. Jordaanse
veiligheidsdiensten verdreven JTWJ naar Afghanistan. In
Afghanistan steunde JTWJ Al-Qaeda en de Taliban in de strijd
tegen de internationale coalitie tegen terrorisme (2001).
JTWJ werd ook uit Afghanistan verdreven. Via Iran kwam de
groepering in Noord-Irak terecht.

De opstand in Syrië
De kansen voor AQI/ISI keerden in 2009-2011. Abu Omar alBaghdadi kwam in 2010 om het leven bij een Amerikaanse
drone-aanval. Abu Bakr al-Baghdadi volgde hem op. De nieuwe
leider zag mogelijkheden in het Syrische conflict (2011-heden).
Onder de naam Jabhat al-Nusra (JaN) ging een AQI/ISI-eenheid
in augustus 2011 naar Syrië om deel te nemen aan de strijd tegen
het Syrische regime. JaN verwierf zich al snel een belangrijke
positie in Syrië, vergelijkbaar met JWTJ in Irak tien jaar eerder.
Baghdadi claimde op 9 april 2013 dat JaN hoorde bij AQI/
ISI, waarmee ISI zich uitrekte tot in Syrië. Dit was reden voor
de volgende naamwijziging; AQI/ISI werd gewijzigd in de
Islamitische Staat in Irak en Syrië (ISIS). JaN wilde echter de
onafhankelijke positie in Syrië behouden. Hierdoor dwong
JaN ISIS zich te mengen in het Syrische conflict. Beide
Jihadistische groeperingen vochten in Syrië. JaN werkte samen
met gematigder oppositiegroeperingen, terwijl ISIS volledige
controle over de samenleving eiste. ISIS erkende geen oppositieoverlegorganen, door Al-Qaeda benoemde bemiddelaars
evenmin. ISIS daagde Al-Qaeda uit als mondiale leider van het
Jihadisme. Zawahiri verklaarde in februari 2014 dat JaN de AlQaeda-vertegenwoordiger was in Syrië, niet ISIS.
Uiteindelijk bezette ISIS in Irak en Syrië een gebied ter grootte
van het Verenigd Koninkrijk en kreeg het met Mosoel de tweede
stad van Irak onder controle. Baghdadi riep de Islamitische Staat
uit en ISIS veranderde in IS. Deze volgende naamswijziging
duidde op een alternatief voor de natiestaten Irak en Syrië
en is illustratief voor het toegenomen ambitieniveau van de
groepering. Slechts een internationale coalitie bleek in staat de
opmars van IS te stoppen.

Osama bin Laden en Ayman al-Zawahiri

De opstand in Irak
JTWJ ontwikkelde zich in Irak tot de belangrijkste groepering
in de opstand tegen de Amerikaanse invasie (2003). Drie
bomaanslagen in Irak in augustus 2003 – onder andere op een
Sjiitische moskee – markeren die ontwikkeling. De periode 20042006 was een periode van voorspoed voor de groepering: JTWJ
kreeg meer aanhang, werd financieel onafhankelijk (afpersing,
losgeld en oliesmokkel leverden jaarlijks $ 70 - $ 200 miljoen
op) en sloot zich formeel aan bij Al-Qaeda (september 2004).
Vanwege de status als officiële Al-Qaeda-vertegenwoordiger
stond JTWJ vanaf dat moment bekend als Al-Qaeda in Irak
(AQI). Zaken gingen zó voorspoedig dat AQI – ertoe aangezet
door de toenmalige tweede man van Al-Qaeda, Ayman alZawahiri – een Islamitische Staat in Irak (ISI) oprichtte.
Vanaf 2006 kende AQI ook tegenslagen. Op 7 juni van dat jaar
kwam Zarqawi om het leven als gevolg van verwondingen
opgelopen bij een Amerikaans bombardement. AQI’s nieuwe
leider zwoer trouw niet aan Al-Qaeda, maar aan ISI-leider
Abu Omar al-Baghdadi, die daarmee leider van AQI/ISI werd.
Achteraf blijkt dit een eerste indicatie van de aanstaande
breuk met Al-Qaeda. Een andere tegenslag voor AQI/ISI was
een hernieuwde, succesrijke aanpak van de Verenigde Staten:
de Amerikanen lieten het gevecht tegen AQI/ISI over aan
gefaciliteerde lokale stammen.

Strijders in Irak
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Jihadistisch-Salafisme als emancipatiemiddel

Internationale coalitie tegen IS

IS hanteert in de onder controle gebrachte gebieden een strikte
Soennitische interpretatie van de Koran, die is aan te duiden als
Jihadistisch-Salafisme. Salafisme houdt in dat de beginperiode
van de Islam – ten tijde van de profeet Mohammed – als ideaal
wordt gezien. Jihadisme verwijst naar de wijze waarop dit
ideaal bereikt dient te worden, via een gewelddadige strijd.

De coalitie tegen IS doet aan symptoombestrijding en lost de
oorzaak van het probleem niet op. Het informele credo van IS is
‘baqiya wa tatamadad’, vrij vertaald: ‘blijvend en uitbreidend’.
Ook al wordt IS militair verslagen, dit credo zal van toepassing
blijven zolang de onvrede onder de Soennieten over de
politieke en sociaaleconomische situatie – het draagvlak voor
IS –niet wordt weggenomen.

Religie verklaard is de opkomst van IS niet. IS benut gevoelens
van onderdrukking die leven onder de Soennitische bevolking
in Irak als Syrië. Beide landen worden politiek gedomineerd
door de andere, Sjiitische, hoofdstroming binnen de Islam. De
opkomst van IS moet gezien
worden als Soennitische
emancipatie, gericht tegen
de Sjiieten en gesteund door
een deel van de Soennitische
bevolking. De gebieden
die IS controleert, worden
dan ook overwegend door
Soennieten bewoond. De
aanslag tegen de Sjiitische
moskee in augustus 2003
is kenmerkend voor het op
Sjiieten gerichte geweld
de IS-vlag
van IS.

Het credo kan ook betrekking hebben op de IS-tactiek als
reactie op de coalitieaanvallen; IS trekt zich terug in stedelijk
gebied om daarvandaan de aanvallen uit te zitten. Daarnaast
kunnen de coalitieaanvallen contra-productief werken door
de gefragmenteerde Jihadisten nader tot elkaar te brengen
onder druk van de gemeenschappelijke vijand in de vorm van
de coalitie.

Conclusie
De Islamitische Staat is gevormd door de opstanden in Irak en
Syrië. Hoewel religieuze tegenstellingen een grote rol spelen,
is de populariteit van IS te verklaren vanuit Soennitische
emancipatie. Het bevechten van IS met militaire middelen is dan
ook niet meer dan symptoombestrijding. Om IS daadwerkelijk
te verslaan zal de politieke en sociaaleconomische positie van
Soennieten in Irak en Syrië moeten worden verbeterd.

Het bevechten van IS met militaire middelen is symptoombestrijding
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Nieuw gevechtsvoertuig van
Nederlandse makelij
Commando’s leggen Vector op pijnbank
Tekst: Gertjan van der Wal, Foto’s: WPA/MvD

Blije gezichten op tentenkamp Bakhuis-Roozeboom in Rucphen bij de presentatie van de Vector. Dit beoogde
gevechtsvoertuig voor het Korps Commandotroepen (KCT) wordt de komende maanden voor beproevingen
op de pijnbank gelegd. “Alleen een tien is goed genoeg voor ons”, verzekert kolonel Jan Swillens.
De Vector moet het paradepaardje worden van de Nederlandse
special forces (SF). De eerste blik op het Versatile Expeditionary
Commando Tactical Off Road-voertuig verhult dat dit geen
gewone terreinwagen betreft. “Deze is ons op het lijf
geschreven”, vertelt commandant Swillens. “We hopen hem
ook in Mali aan de tand voelen. Een betere testomgeving is
niet te vinden.”
Het voertuig is een compleet Nederlands ontwerp en wordt
gebouwd door Defenture uit Tiel. Medeoprichters Chris Leyds
en Gerard Rond hebben hun sporen verdiend in de Dakar rally.
Zij gingen, samen met directeur Henk van der Scheer, bovendien
de samenwerking aan met de VDL-groep: bekend als bouwer
van stadsbussen en redder van Nedcar.

voldoen”, blikt Swillens terug. “Ook in Irak maakten we er
gebruik van.”
De groene baretten voerden toen en ook nu soms wekenlange
patrouilles uit. Ze zijn zelfredzaam en nemen veel bagage mee.
“We lasten daarom rekken op de wagens en er kwam een
affuit voor de boordmitrailleur.” Naast een gewillig lastdier
dient de terreinwagen eenvoudig door een man in het veld
te onderhouden zijn. “Dat is nodig bij missies op 200 tot 300
kilometer van de eigen basis zonder logistieke steun van
buitenaf.”
Wanneer het dan onverhoopt misgaat, moet de bemanning zich
snel kunnen verplaatsen, zowel voor- als achteruit. “Dat vraagt
veel motorvermogen”, licht Swillens toe. De roep om een echt
SF-voertuig werd steeds luider. Daarbij moest de wagen in en
onder een Chinook te vervoeren zijn.

Mercedes-Benz G280 CDI
De Mercedes-Benz (MB) G280 CDI waarmee het KCT momenteel
opereert, is aan het eind van zijn Latijn. Inzetten in onder
meer Afghanistan en nu onder de noemer MINSUMA in Mali
trekken zware wissels. Al midden jaren negentig reed het korps
met voorgangers van deze soft tops rond op de Balkan. “Die
MB 290GD’s werden echt omgebouwd om aan onze eisen te

Het voertuig is een compleet
Nederlands ontwerp
9
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Eerste poging
De eerste poging om al in 2008 tot aanschaf van zo’n
krachtpatser over te gaan, strandde. “De voertuigen die wij
zochten, waren niet in de markt aanwezig”, herinnert kolonel
Leon Jacobs van de Defensie Materieel Organisatie (DMO)
zich. Toen enkele jaren later in 2012 een nieuwe poging werd
gewaagd, bleek er weinig veranderd. “Ze lagen nog steeds niet
kant-en-klaar op de plank en ons gewenste air transportable
tactical vehicle (ATTV) moest worden ontwikkeld.”
Defenture kreeg juli 2013 de kans om zich te bewijzen waar
grote multinationals afhaakten. Jacobs prijst de moed die Van
der Scheer daarmee toonde. Zijn bedrijf koos bewust voor
samenvoegen van bewezen militaire onderdelen en systemen.
“Er ligt een 3.2 liter, viertakt zescilinder Steyr-krachtbron in
met een Toyota-tussenbak en een ZF zestraps automatische
versnellingsbak.”
Dat samenspel resulteert in een maximumsnelheid in het terrein
van 95 kilometer per uur. Op de weg bedraagt de begrensde top
130 kilometer. De Vector past zich daarbij aan de bestuurder
aan. Na tien ritten heeft de boordcomputer door wie er achter
het stuur zit. Alle noodzakelijke gegevens zijn afleesbaar op
het digitale kleurendisplay. Dat dashboard bevat niet alleen de
brandstofmeter en kilometer- en toerenteller, maar verschaft
als voertuiginformatiesysteem real time ook een werkings-,
onderhouds- en storingsanalyse.

Alles zit in de Vector op een plaats
die handig werken is
Op het lijf geschreven
Om uiteindelijk tot het door Swillens omschreven op het lijf
geschreven vervoersmiddel te komen, liepen commando’s de
vloer bijna plat in Tiel. Samen met de ontwerpers gaven zij
het concept vorm. “Dat waren echt pas- en meetsessie met de
inzittenden”, maakt Van der Scheer duidelijk. “Wij stuurden
daarvoor onze kleinste en grootste man om plaats te nemen in
de wagen”, vult de KCT-commandant aan.
Dat zorgde ervoor dat alles in de Vector op een plaats zit die
voor de groene baretten handig werken is. Als voorbeeld
noemt Swillens de plaatsing van de radio’s. Maar ook onder de
ombouw gaat vakwerk schuil dat zijn gelijke niet kent in het
huidige Defensie-wagenpark. “Dat leidt tot een terreinwagen
die niet alleen snel is, maar tevens wendbaar en stabiel. Motor,
remmen, koeling, assen en vering zijn daar op afgestemd.”
De zaak rijdend houden, zodat je altijd thuis kunt komen,
vormt volgens de Defenture-directeur het uitgangspunt in hun
visie. “Dat wil je bij de Dakar rally, maar ook als commando
op missie. Daarom kiezen wij voor eenvoud. Zowel in ontwerp,
bediening als onderhoud.”
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Technische gegevens
Lengte: 4.959 mm							
Hoogte: 1.841 mm							
Laadvermogen: 2.000 kilo (in Chinook max 1.200 kilo)			
Snelheid: begrensd op 130 km/uur op de weg (max. 170) en in terrein 95

Breedte: 1.800 mm
Max. gewicht, incl. lading: 4.500 kilo
Motor: 3.2 liter, viertakt Steyr zescilinder met 218 pk

Centerchassis

Bodemvrijheid

Het lichtgewicht en roestvaststalen centerchassis vormt de
basis van de Vector. Daarin is het grootste gedeelte van de
aandrijflijn ondergebracht. “Dat verleent de wagen zijn
stijfheid en robuustheid”, zegt Van der Scheer. Een ander
belangrijk voordeel is dat onderdelen uitwisselbaar zijn. Zo
kan de onafhankelijke wielophanging zowel voor als achter
en links als rechts worden aangebracht. Dat geldt tevens voor
de schokdempers. “Voor het beste resultaat moet je die voor
anders afstellen dan achter, maar onder vuur breekt nood wet.”
De Steyr-motor is goed voor 218 pk en een koppel van 500
Nm en is centraal voorin het voertuig bevestigd. Daar huizen
ook de (stand)kachel, filters en het forse koelpakket van twee
intercoolers en radiateurs om oververhitting van de krachtbron
te voorkomen. Die dubbele voorziening is een ingebouwde
zekerheid als bijvoorbeeld één systeem uitvalt.
Dat geheel is bestand tegen stoffige en hete woestijnen als
in Mali, maar ook tegen ijzige kou in poolgebieden. “Alle
andere onderdelen zijn rondom aan de lichtgewicht composiet
carrosserie gemonteerd”, meldt de Defenture-voorman. Dat
is bewust gedaan, want het is een hoog voertuig en je komt
er anders slecht bij. “Alles is daarom vanaf de buitenkant
bereikbaar.”

Behalve een ergonomisch hoogstandje komt het ATTV door zijn
hoge bodemvrijheid van 30 centimeter bij de wielassen en brede
275mm all terrain banden off road tot zijn volle recht. Op de
vier 18 inch aluminium bead lock velgen liggen run flat banden
die zelfs lek geschoten door een massief rubberen ring ervoor
zorgen dat de bemanning blijft rijden. De Vector overbrugt
een hellingshoek van 50 procent en een zijwaartse hoek van
30 graden. De oploophoek bedraagt 46 en de afloophoek 40
graden.
Naast permanente vierwielaansturing beschikt de wagen over
center lock. Die techniek zorgt voor optimale tractie – met een
ingeregelde 10 procent limited slip in de voorste differentieel
en 40 procent in de achterste – op alle wielen. “De kracht van
de motor gaat zodoende naar het wiel met de meeste grip”,
legt Van der Scheer uit.
Verder is het voertuig uitgerust met voor en achter meesturende
wielen. “Dat vergroot de manoeuvreerbaarheid enorm”, weet
hij. Uit veiligheidsoverwegingen functioneert dit alleen tot 30
kilometer per uur in terrein. “Op de weg blokkeert het.” Door
deze toepassing is met de voor- en achterwielen in hetzelfde
spoor te rijden, bewijst een groene baret tijdens de presentatie
op het tentenkamp.
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Draaicirkel
De Vector fabriceert een keurige draaicirkel van amper zes
meter, waar dat zonder inbreng van de achterwielen 13 meter
is. “Dat verkleint de kans dat je op een bermbom rijdt. Want
waar je voorwiel veilig overheen kan, geldt dat ook voor je
achterwiel”, verzekert een tevreden toekijkende commando.
Hij is erg te spreken over de Vector. “Die biedt ons eindelijk het
platform waar we al zolang op zitten te wachten.”
Het korps ziet de opgedane ervaringen tijdens missies
terug in het voertuig. Dat zijn onder meer optionele extra
bepantsering, meer ruimte voor bagage en radio’s, een lier
en stoorzenders. Net als een laadvermogen van tussen 1.750
en 2.000 kilo, een lanceerinrichting voor- en achterop voor
rookbussen en warmeluchtaansluiting voor de boordschutter
bovenop het voertuig. Die slang kan hij in zijn broek hangen
om op temperatuur te blijven. “De tijd van geknutsel voor een
uitzending is voorbij”, constateert een collega.
De vierkoppige bemanning kan eveneens met de Vector flink
van zich afbijten. Naast de persoonlijke wapens is er op de
ringaffuit plaats voor een zware.50 Browning mitrailleur of 40
millimeter Heckler & Koch granaatwerper. Op de motorkap zijn
twee M 72 LAW anti-tankwapens te bevestigen. De commandant
heeft daarnaast de beschikking over een mitrailleur MAG op
een kolomaffuit. Zijn stoel is in hoogte verstelbaar, waardoor
hij een goede blik op het gevechtsveld heeft. “Het chassis en
de vering kunnen de dreunen van de terugslag van het geschut
prima aan”, stelt Van der Scheer.

het laadvermogen van de Vector. Bij normale belasting gaat
Defenture uit van globaal 1.000 kilometer op 102 liter diesel
in de brandstoftank. “De tests zullen uitwijzen hoe dit zich
verhoudt bij maximale belasting”, doet Swillens uit de doeken.
Kieskeurig is de terreinwagen wat brandstof betreft niet.
De motor maakt het mogelijk om bijna alle soorten diesel te
gebruiken.

Kasseien
De in het voertuig geïntegreerde ervaringen uit het veld
worden het komende half jaar het vuur aan de schenen
gelegd. “Dat doen we onder meer op de kasseien van de DAFproefbaan in Sint Oedenrode”, geeft DMO-kolonel Jacobs
aan. De testperiode vindt ook in de klimaatkamer plaats, waar
gecontroleerd de temperatuur wordt opgevoerd. “Onze wagen
is inzetbaar van min 40 tot plus 70 graden”, kaart Van der
Scheer aan.
Praktijkbeproevingen in hete, stoffige en zandige oorden
staan ook op het programma. “We leggen de lat extreem
hoog. Niet goed betekent bij ons opnieuw”, verklaart
Swillens. “Aan die voorwaarden moet ook de Vector voldoen.”
Radio’s, navigatiesystemen en stoorzenders ondergaan de
Elektromagnetische Comptabiliteit Beoordeling om te zien of
ze elkaar niet storen.
Dat alles gebeurt onder toezicht van de afdeling Techniek
van het Materieellogistiek Commando Land van Defensie.
De ultieme vuurproef ondergaat de Vector ten slotte bij de
commando’s. “Het korps krijgt een maand om de onvoorziene
zwakheden van de wagen bloot te leggen”, zegt Jacobs.

Naast klappen uitdelen,
kan de ATTV ook incasseren
Incasseren
Naast klappen uitdelen, kan de ATTV ook incasseren. Ten Cate
levert op maat gesneden modulaire pantserpakketten, inclusief
mijnbeschermingsplaten. Dit harnas is aanpasbaar aan de
verwachte dreiging en beschermt tegen klein kaliber wapen en
scherfwerking van lichte mijnen. “Het gaat om demonteerbare
gepantserde deuren met of zonder glas en een in delen
neerklapbare ballistische vooruit. De ombouw bedraagt
ongeveer vier uur per voertuig en is door de manschappen zelf
uit te voeren.”
Dat geldt tevens voor de huif waarmee iedere Vector standaard
is voorzien. “Die kan worden opgerold of verwijderd. Wanneer
deze is geplaatst is het voertuig totaal afgesloten”, vertelt
de Defenture-directeur. Dit zeildoek biedt de inzittenden bij
gewone verplaatsingen extra bescherming tegen de weergoden.
Omhangen van de maliënkolder verkleint de actieradius en

De ultieme vuurproef ondergaat de
Vector bij de commando’s
Verrassingen
De DMO-kolonel erkent dat het testteam ook tegen
verrassingen aan zal lopen die moeten worden verholpen. In die
korte proefperiode van zes maanden wordt de belasting van de
levensduur nagebootst, zowel in het terrein, bij doorwadingen
als op de weg. Alle gestelde eisen toetst Defensie aan de
praktijk. “Wij opereren onder de zwaarste geografische en
klimatologische omstandigheden. De landmacht neemt
absoluut geen risico bij aanschaf van nieuw materieel”,
benadrukt Swillens. “Als dat inhoudt dat dit extra tijd vraagt,
neem ik dat voor lief.”
Dat geduld betracht ook het Korps Mariniers. Bij de presentatie
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in Rucphen keken de zeesoldaten likkebaardend naar de Vector.
Hoewel het KCT de kar trekt bij dit project, gaan de mariniers
ook over dit SF-voertuig beschikken. “Bij daadwerkelijke inzet
hanteren beide korpsen een wisseldienstschema. Van de vier
rotaties tijdens MINSUMA draaien wij er drie en de mariniers
een”, vertelt de commandant.
Een maritieme versie van de Vector staat echter niet op de rol.
Dat houdt niet in dat de zeesoldaten tijdens arctische operaties
of tijdens ontplooiing met landingsvaartuigen met de handen
in het haar zitten. “De ATTV kan tot 96 centimeter diepwaden
en de stoelen en voorruit zijn verwarmd. De standkachel verhit
de brandstof binnen een half uur van -40 tot – 32 graden,
waardoor onze wagen ook in koude oorden prima uit de
voeten kan”, somt Van der Scheer op. De standkachel verhit
daarnaast de koelvloeistof en daarmee het motorblok. “Dat is
te starten bij -32 graden.”

nieuwe af te leveren.
Voor de elitesoldaten ten strijde trekken met de Vector,
ontvangen ze een gedegen training. Net als bij de MB G280
CDI is vanwege het gewicht allereerst een groot rijbewijs
nodig. Verder krijgen ze de fijne kneepjes van het rijden met
dit bijzondere voertuig onder auspiciën van het Opleidings- en
Trainingscentrum Rijden onder de knie. De exacte invulling van
dit lesprogramma is nog niet bekend.
De beproevingsfase is nog maar net begonnen, maar toch
durft Jacobs over de uitkomst al een uitspraak aan. “Dit
gevechtsvoertuig is een voorbeeld voor andere NAVO-partners.
Het biedt niet alleen voor SF goede kansen, maar ook voor
Defenture.” Hij wordt daarin gesteund door de aanwezigheid
van Belgische rode en groene baretten bij de presentatie. “Maar
ook Duitsland is zeer geïnteresseerd”, licht Van der Scheer een
tipje van de sluier op.

Aanpassingen

Gepaste interesse

De verificatieperiode van het gevechtsvoertuig duurt naar
verwachting tot de zomer van 2015. “Na de eventuele
aanpassingen en uiteindelijke goedkeuring rollen de overige 48
exemplaren eind dat jaar of begin 2016 binnen. De twee preserie modellen worden waarschijnlijk op dezelfde standaard
gebracht”, laat Jacobs weten. Dat is mede afhankelijk van het
kostenplaatje. Het kan uiteindelijk goedkoper blijken twee

Over verdere buitenlandse belangstelling laten zowel de
fabrikant als Defensie zich niet uit. Wel geeft Jacobs aan dat de
Luchtmobiele Brigade het traject met gepaste interesse volgt.
“Die krijgt een nieuw air assault voertuig. Het eisenpakket
daarvoor is vrijwel gelijk aan dat van de commando’s en
mariniers. Ik sluit niet uit dat de Vector ook een serieuze
kandidaat hiervoor is.”
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Grensverleggend slotsymposium
200 jaar KL
Kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

Het zal de meesten van u niet zijn ontgaan dat de Koninklijke Landmacht in 2014 200 jaar bestond. Beginnend
met de Vaandelgroet aan de Koning in januari heeft de KL gedurende het hele jaar uitgebreid stilgestaan
bij dit jubileum. Op exact de 365ste dag na de Vaandelgroet heeft de KL het jubileum afgesloten met een
symposium op de Legerplaats Stroe.
Het symposium, mede georganiseerd door TNO, de NIDV en de
KNVOL, droeg de titel ‘Grensverleggen is .... logisch’. Hiermee
werd voortgeborduurd op de slogan op de website van de KL,
waar over de landmachtmilitairen wordt gezegd: “Zij gaan
door waar anderen moeten stoppen. Onder de zwaarste omstandigheden voeren zij gevechtsoperaties uit, bieden humanitaire hulp of ondersteunen bij rampen.” Het symposium ging
echter niet uitsluitend over militairen, maar ook over andere
disciplines waarbinnen grensverleggende activiteiten geen uitzondering zijn.

aangekomen en vertelde over zijn ervaringen in het bestrijden
van ebola, het leed dat je daarbij ervaart en de moeilijkheden
die worden veroorzaakt door het besmettingsgevaar. Eddie Siemerink verlegde op een andere manier grenzen. Als manager
geografische operaties is hij wereldwijd op zoek naar delfstoffen. Dat betekent werken in de tropen of binnen de poolcirkel
met alle risico’s die daarbij horen. Hij stelde dan ook: “Eigenlijk
is één ding het allerbelangrijkste: hoe krijg ik iedereen hier levend uit?”
Gijs Tuinman blikte terug op een van zijn acties in Afghanistan.
De extreme omstandigheden waaronder hij en zijn mensen
moesten opereren, leidden soms tot situaties waarin de angst
je aanvloog. Ook dan moet je volgens Tuinman niet opgeven.
“Angst is een slechte raadgever”, zo vertelde Tuinman. In zijn
verhaal kwam naar voren dat een goede mix tussen geest, lichaam en technologie essentieel is om onder dergelijke moeilijke omstandigheden toch succes te boeken.

Setting the scene
Dit bleek direct uit de keuze van de drie inleiders. Naast de
jongste Ridder Militaire Willemsorde, majoor Gijs Tuinman,
vertelden Ronald Kremer van Artsen zonder Grenzen en Eddie
Siemerink van Shell over hun ervaringen.
Verpleegkundige Ronald Kremer was die ochtend vanuit Afrika

RMWO majoor Gijs Tuinman in Afghanistan. Foto: MinDef
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Netwerken en het pitchcafé
Hiermee zette Tuinman de toon voor het middagprogramma. Daarin bespraken diverse deskundigen onder de motto’s
‘Grensverleggen is psychologisch’, ‘Grensverleggen is fysiologisch’ en ‘Grensverleggen is technologisch’ hoe ontwikkelingen
en innovaties op de genoemde deelgebieden mensen kunnen
helpen hun grenzen te verleggen.
Tussen het ochtend- en het middagprogramma konden de deelnemers eerst van de lunch genieten. Deze vond plaats in de centrale hal. Hier waren diverse stands opgesteld waar technische
innovaties werden getoond, van ultrasnelle E-bikes (Trefecta
mobility), via simulatietechnologie (ESTechnologies) tot een
heuse quad (Tcegofour/FINN).
Uiteraard werd de pauze ook gebruikt om te netwerken en sociale contacten te onderhouden. Maar dat was niet alles. Op de
eerste verdieping van het complex was een pitchcafé ingericht,
dat niet alleen tijdens de lunchpauze maar de hele middag was
geopend. In het café konden bedrijven in een informele setting
hun nieuwste inzichten en innovaties met de bezoekers delen
in een kort betoog van 10 minuten. Onderwerpen die tijdens
deze sessies aan bod kwamen, varieerden van het nieuwe voertuig voor special forces, de Vector (zie ook elders in dit nummer
van Armex) en de kaart van de toekomst - uiteraard in 3D - tot
middelen om beter te zien en horen onder operationele omstandigheden, een slimme bril voor militairen en energievoorziening van de compound uit afvalverwerking. De logo’s van
de zich presenterende bedrijven treft u aan op deze pagina’s.

mentale veerkracht. Hierbij stond de vraag hoe we de mentale
veerkracht van militairen kunnen vergroten centraal. Onder
stress reageren mensen echter net als dieren. Over deze freezefight-flight reacties ging de volgende briefing. Deze deelsessie
werd afgesloten met een presentatie over omgaan met onzekerheid.
De deelsessie over fysiologie begon met een briefing over de
vraag of mensen zich kunnen aanpassen aan kou en hitte. De
mens lijkt op een tropisch dier dat recent naar koudere streken
is getrokken en zich daar nog steeds moeilijk aan de omstandigheden kan aanpassen. Twee andere presentaties binnen dit
thema gingen over het verleggen van fysieke grenzen binnen
de sport. Hoe kun je optimaal trainen zonder overtraind te raken en wat gebeurt er binnen een wielerploeg die deelneemt
aan de Tour de France? De laatste lezing had de vooruitgang in
kleding als onderwerp. Vooral waar het de bescherming tegen
kou betreft zijn de laatste jaren de ontwikkelingen met reuzensprongen gegaan.
In de derde deelsessie kwam een viertal technologische innovaties aan bod, die het mogelijk maken grenzen te verleggen.
Als eerste werd de vooruitgang op het gebied van nachtzicht
gepresenteerd, of zoals één leverancier van nachtzichtapparatuur het stelde: “We turn night into day.” Een ander terrein
waarop de laatste jaren veel vooruitgang is geboekt, is de robotisering. De tweede presentatie behandelde een speciaal deelgebied hiervan, namelijk de sociaal intelligente robots. Robots
herkennen sociale situaties steeds beter en worden dan ook in
toenemende mate op dit vlak gebruikt. Ook op het gebied van
beschermende kleding worden nog steeds stappen gezet. Hierover ging de derde briefing. DSM heeft een zeer sterke vezel
ontwikkeld met een extreem laag gewicht. De laatste briefing
behandelde een onderwerp dat momenteel veel belangstelling
geniet. De ontwikkelingen op het gebied van cyber en wat dit
kan betekenen onder extreme omstandigheden en in conflictsituaties kwamen in een aantal observaties en overpeinzingen
aan bod.

Parallelsessies
In de deelsessie ‘Grensverleggen is psychologisch’ werd als
eerste dieper ingegaan op het menselijk brein en diens functioneren. Het brein wordt immers steeds inzichtelijker voor de
mens. Met moderne technieken kunnen we in nu in het brein
zelf kijken. Zo krijgen we steeds meer inzicht in het functioneren ervan en in de mogelijkheden om het brein te trainen. Op
dat laatste werd daarna dieper ingegaan in een briefing over

In de pauze werd druk genetwerkt

Van de voordrachten en discussies zijn opnames gemaakt. Geïnteresseerden kunnen die vinden via
http://www.defensie.nl/actueel/videos/videoverhalen-grensverleggen-is-logisch
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Afsluiting
In het laatste inhoudelijke deel van het symposium werden de
ervaringen uit de middagsessies teruggekoppeld met de inleiders van de ochtend in een paneldiscussie. De hoofdredacteur
van KIJK, Inge Fraters, die als dagvoorzitter ook al de start van
het symposium had ingeleid, bracht de drie deelonderwerpen
weer bij elkaar en concludeerde dat de disciplines afzonderlijk
niet leiden tot het kunnen functioneren onder extreme omstandigheden, maar dat zij elkaar juist versterken en aanvullen
waardoor de lat heel hoog kan worden gelegd.
Hierna sloot de Commandant Landstrijdkrachten, luitenantgeneraal Mart de Kruif, die ook de opening had verzorgd, het
symposium en daarmee de viering van het tweehonderdjarig
bestaan van de KL , formeel af. Dat deed hij echter niet zomaar.
Onder het motto ‘want wie jarig is, trakteert’ overhandigde hij
een cheque van 19.000 euro aan het Jeugdsportfonds. Hierdoor
kunnen 80 kinderen, van wie de ouders hiervoor niet genoeg
geld hebben, lid worden van een sportclub. Zo kunnen zij ook
leren hun grenzen te verleggen.

De dag werd passend afgesloten door André Kuipers die de
deelnemers mee nam in zijn lange reis voordat hij zijn reis in
de ruimte begon. Een reis die ook grensverleggend genoemd
mag worden en niet alleen omdat hij over de “grens van de
aarde naar het heelal” reisde. Ook de “dirty” details kwamen
aan bod.
André Kuipers na zijn terugkeer uit de ruimte
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Het museum is een strak en sober vormgegeven gebouw met volledig glazen buitenwanden

Nationaal Militair Museum beeldt
historie uit van landmacht en
luchtmacht
Jan van den Berg

Sinds afgelopen december is Nederland een nieuw, groot museum rijker. In het Nationaal Militair Museum
is de geschiedenis van de Koninklijke Landmacht en Luchtmacht indrukwekkend vormgegeven.
Historie weergeven op een historische plaats. Zo kunnen we
in het kort omschrijven wat het Nationaal Militair Museum
(NMM) doet. Het is gevestigd op het terrein van de voormalige
Vliegbasis Soesterberg. Het NMM is de opvolger van het
Legermuseum en het Militaire Luchtvaart Museum. Het staat
niet ver van de plaats waar het laatstgenoemde museum was
gevestigd.
Deze locatie heeft een lange geschiedenis. In 1910 was
Soesterberg een van de eerste vliegvelden in Nederland. De
Luchtvaartafdeling werd er in 1913 opgericht en vanaf dat
moment was het een van de belangrijkste vliegbases van het
land. In de Tweede Wereldoorlog werd het vliegveld verwoest.
Pas zes jaar na de oorlog ging het weer open. Tussen 1954 en
1994 was het de thuisbasis van het Amerikaanse 32e Tactical
Fighter Squadron. Vervolgens vond de Tactische Helikopter
Groep er tot 2008 onderdak.

Een van de oude shelters biedt extra tentoonstellingsruimte voor het museum

Militaire collecties
Het Nationaal Militair Museum en het Marinemuseum in Den Helder zijn de grootste, maar bij lange na niet de enige militaire
musea in ons land. Zo zijn er ook het Mariniersmuseum in Rotterdam en het Marechausseemuseum in Doorn. Deze vier vallen
onder de medio vorig jaar opgerichte Stichting Defensiemusea.
Daarnaast zijn er tientallen kleine, meer gespecialiseerde musea, historische verzamelingen en traditiekamers. De Koninklijke Landmacht
telt er 22. Sommige betreffen de geschiedenis van een bepaalde eenheid, zoals het Korps Commandotroepen, de Irene Brigade of het
Korps Nationale Reserve. Bij andere wordt de insteek bepaald door een bepaalde discipline, zoals de genie, explosievenopruiming of
medische verzorging. De openingstijden van deze collecties zijn doorgaans beperkt en soms alleen op afspraak.
De Koninklijke Luchtmacht heeft drie traditiekamers. Deze zijn gevestigd op de vliegbases Gilze-Rijen, Leeuwarden en Volkel.
Het zwaartepunt van de collecties ligt op de geschiedenis van deze vliegvelden. Deze traditiekamers hebben zeer beperkte
openingstijden.
Het Marinemuseum beheert vijf voormalige traditiekamers van even zovele marineonderdelen. Drie zijn ondergebracht bij het
museum. Het gaat om de traditiekamers van Willemsoord (Rijkswerf en Bewapeningswerkplaatsen), de Mijnendienst en het
Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf (MEOB). Twee traditiekamers zijn alleen op afspraak te bezoeken. Dat zijn die van de
Onderzeedienst en de Marine Luchtvaartdienst.
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Sporen

Verhalen

Hedwig Saam, directeur van het NMM, is zich zeer bewust
van de historie. “De sporen van de geschiedenis zijn rond het
museum goed zichtbaar. Bijvoorbeeld in gebouwen, hangars
en shelters voor gevechtsvliegtuigen, die zijn blijven staan.”
Het NMM maakt deel uit van Museumpark Soesterberg. Dit
is een gebied van 45 hectare, waar relatief veel bewaard is
gebleven. Zo staat het NMM naast het voormalige platform en
een van de startbanen van de vliegbasis. Hangars en shelters
voor gevechtsvliegtuigen staan in de buurt. Op een heuvel
op enkele honderden meters afstand staat een radartoren.
De heuvel is voor het publiek toegankelijk. Behalve het
NMM zijn er enkele andere nieuwe elementen, zoals een
herdenkingsplein en herdenkingstuin van de Koninklijke
Luchtmacht.
Het terrein van de vliegbasis, zo’n 450 hectare groot, zal
grotendeels natuurgebied worden. Enkele gedeelten hebben
een andere bestemming, zoals dat voor het NMM. Verder
blijft het militaire kamp in het zuidwesten van de vliegbasis,
Camp New Amsterdam, eigendom van Defensie. Daarnaast
is een klein gedeelte bestemd voor woningbouw. De
Amsterdamsche Club voor Zweefvliegen blijft van het huidige
terrein gebruikmaken. De landingsbaan van 3,3 kilometer
lengte zal blijven liggen. Het is simpelweg te duur om de één
meter dikke baan te verwijderen. Van de 17 shelters waar de
Amerikaanse gevechtsvliegtuigen in waren ondergebracht,
blijft een deel beschikbaar voor culturele activiteiten en als
schaapskooi.

Zoals in ieder museum is de collectie het uitgangspunt.
Deze staat volgens Saam niet op zichzelf. “We willen in het
museum verhalen vertellen. Zo komen belevenissen van enkele
individuele militairen aan bod. We willen het publiek ook
uitdagen door vragen bij ze op te roepen en ze dilemma’s
voor te leggen. Het gaat hier niet alleen om het bekijken van
objecten, maar ook om het militaire bedrijf te beleven. En
dan niet alleen de positieve zaken, maar ook de achterkant
van de medaille, zoals ik dat noem. Bijvoorbeeld de blijvende
negatieve gevolgen voor militairen, zoals invaliditeit.”
Het museum toont momenteel zo’n 2.300 voorwerpen, zegt
Alfred Staarman. Hij is een van de conservatoren van het
NMM. “Dat willen we nog uitbreiden. We zijn van plan om
een shelter in gebruik te nemen. Daar zou bijvoorbeeld een
Phantom gevechtsvliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht
tentoongesteld kunnen worden. Het NMM beschikt over
meerdere Amerikaanse gevechtsvliegtuigen, die vanaf
Soesterberg gevlogen hebben, zoals de Delta Dagger, Eagle en
Sabre.” De totale collectie omvat 230.000 voorwerpen. Er is dus
nog keus genoeg om de tentoonstelling uit te breiden.
Wat er nu te zien is, geeft een goed overzicht van het materieel
van de landmacht en de luchtmacht. Om een indruk te geven:
te zien zijn onder andere een Leopard 1 tank, vlak voor de
hoofdingang, pantservoertuigen van de types Daf YP 408,
Fuchs en M-113 en verschillende types artillerie, zoals de M-109
en de pantserrups tegen luchtdoelen (‘Pruttel’). Buiten staat
bovendien een MLRS raketlanceerinstallatie geparkeerd.

Enkele voertuigen van de Koninklijke Landmacht zijn op dynamische wijze opgesteld
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Vliegtuigen
Aan
vliegtuigen
is
ook
geen
gebrek.
Sommige
gevechtsvliegtuigen hangen aan het dak en kunnen van onder
en van boven (via een bordes) bekeken worden. Het gaat om
de Lockheed Starfighter, Hawker Hunter en een McDonnell
Douglas Eagle van de Amerikaanse luchtmacht. Buiten het
museum is plaats voor grotere vliegtuigen, zoals de Bréguet
Atlantique en de Lockheed Neptune onderzeebootbestrijders.
De grote objecten die binnen staan, zijn goed te bekijken.
Hoewel de ruimte behoorlijk gevuld is, komen ze goed tot hun
recht. Doordat de wanden geheel van glas zijn, is er bovendien
voldoende natuurlijk licht. In het midden van het gebouw
zijn diverse ruimtes die een bepaald thema tonen, zoals
camouflagetechnieken, handvuurwapens en vliegtuigmotoren.

een restaurant en een depot. Op het dak staat een 33 meter
hoge uitkijktoren. Van hier is een groot deel van de vliegbasis
en de wijdere omgeving zichtbaar. Op het dak liggen 3.000
zonnepanelen, waarmee het NMM voor een kwart in zijn eigen
energiebehoefte kan voorzien.
Een en ander is niet goedkoop. Het Ministerie van Defensie
heeft met bouwbedrijf Heijmans een contract gesloten dat
voorziet in de bouw van het museum en de exploitatie tot
25 jaar na de opening. De waarde van deze overeenkomst
bedraagt 160 miljoen euro. Desondanks is de toegangsprijs
beperkt gebleven tot 9,75 euro voor volwassenen en de helft
voor kinderen. Militairen en veteranen hebben vrij toegang.
De opbrengst van de kaartjes is voor het NMM. Inkomsten uit
horeca gaan naar Heijmans. Het museum rekent op 200.000
bezoekers per jaar. Gezien de populariteit tot nu toe, gaat dit
aantal zeker gehaald worden.

Het NMM is met 35.000 vierkante meter vloeroppervlak een
flink gebouw. Dit omvat het museum, ateliers, kantoorruimte,

Straaljagers lijken elkaar in de grote hal te achtervolgen

Boek over museum
Ter gelegenheid van de opening van het Nationaal Militair Museum is een gelijknamig
boek gepubliceerd. Hierin wordt een groot deel van de tentoongestelde collectie
behandeld. Naast feiten over de objecten wordt de context geschetst waarin zij werden
gebruikt. De nadruk ligt op grote objecten, zoals vliegtuigen, geschut, tanks en andere
voertuigen. Het boek is verkrijgbaar bij het NMM en bij de boekhandel.
Nationaal Militair Museum (112 blz.)
Dick van Wageningen
ISBN 978-94-6208-155-0
1 29,50
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Column

Minsk II zet VS op zijspoor
Dr. László Marácz

Het vredesoverleg in Minsk II heeft tot grote verrassing van het Westen een akkoord opgeleverd, het zogeheten Minsk II verdrag.
Men kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het verdrag voordelig is voor Rusland en nadelig voor Oekraïne. Minsk II heeft grote
geopolitieke gevolgen. De Amerikanen die het meeste belang hebben bij een sterk, democratisch en anti-Russisch Oekraïne zijn door
Minsk II op een zijspoor gezet. Het Duits-Russische tandem met Frankrijk op de bagagedrager beheerst nu het Oekraïense geopolitieke
speelveld. De VS heeft het nakijken.
voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) belast met
de monitoring van het akkoord, maar dat is juist problematisch,
omdat de OVSE zonder de instemming van lidstaat Rusland
vrij weinig in Oost-Oekraïne zal kunnen uitrichten. De
vertegenwoordigers van de OVSE zullen elk detail van tevoren
met Rusland moeten bespreken. Dit geeft Rusland een haast
absolute volmacht over de monitoring.

Delicate clausules
Er is een aantal delicate clausules in Minsk II waarmee
problemen te verwachten zijn. De pro-Russische rebellen en het
Oekraïense leger zullen zware wapens moeten terugtrekken
uit omstreden gebieden, die de grenslinies van de provincies
Donetsk en Loehansk bepalen. Dit geldt echter niet voor de
troepen die daar zijn gestationeerd. Dit betekent dat omstreden
gebieden zoals de ommelanden van de stad Debaltseve die in
Minsk II ongespecificeerd zijn, inzet van strijd kunnen (en zeer
waarschijnlijk zullen) blijven. De Russen hebben zelfs meer
gekregen. De stad Marioepol waarvan de ommelanden ook in
Russische handen zijn, biedt de mogelijkheid een ‘brug’ te slaan
naar het schiereiland De Krim. De Krim, dat vorig jaar door de
Russen werd veroverd op Oekraïne, is in het akkoord van Minsk
II buiten schot gebleven. Hiermee heeft Oekraïne impliciet
toegegeven dat de herovering van de Krim voorlopig niet op
de militaire of diplomatieke agenda staat. Minsk II bestendigt
de positie van de Russische rebellen in Oekraïne en daarmee
van de ‘Russische buffer’ die president Poetin zo graag wilde
ten westen van de Oekraïns-Russische grens.

De foto shoot na Minsk II

Minsk II
Het overleg over het gewapend conflict in Oost-Oekraïne in
de Wit-Russische hoofdstad Minsk op 12 februari heeft een
verrassende uitkomst gekregen. Er is zowaar een wapenstilstand
en een vredesverdrag getekend. Het akkoord waaronder de
Russische president Vladimir Poetin, de Oekraïense president
Petro Poroshenko, de Duitse bondskanselier Angela Merkel,
en de Franse president François Hollande hun handtekening
hebben gezet, heeft de intentie de vijandelijkheden tussen het
Oekraïense leger en de Russische rebellen in Oost-Oekraïne
definitief te beëindigen. Het verdrag dat Minsk II is gedoopt
in navolging van het akkoord dat in september van het vorig
jaar door dezelfde partijen in dezelfde stad was afgesloten,
heeft als uitgangspunt dat Oekraïne erkent dat in OostOekraïne in “Donetsk en Loehansk” pro-Russische rebellen
het voor het zeggen hebben in de door henzelf uitgeroepen
“volksrepublieken Donetsk en Loehansk”. Rusland en de proRussische rebellen erkennen op hun beurt de Oekraïense eis dat
de provincies (oblasts) Donetsk en Loehansk onderdeel blijven
van Oekraïne. De artikelen 4 en 12 van Minsk II gaan uit van een
aanpassing van de Oekraïense kieswet die het mogelijk maakt
dat de autoriteiten in Donetsk en Loehansk gelegaliseerde
verkiezingen kunnen houden in het kader van de Oekraïense
kieswet en aanpassingen van de Oekraïense grondwet – hier
werd ook al in Minsk I naar verwezen – dat er voor de provincies
Donetsk en Loehansk zelfbestuur in het leven wordt geroepen.
Bij de uitvoering van Minsk II heeft Rusland vergaande
invloed gekregen. Het kan namelijk bij weinig Oekraïense
toegeeflijkheid aan de rebellen een veto uitspreken over het
akkoord. Rusland heeft verder de steun gekregen van Duitsland
en ‘bijwagen’ Frankrijk bij de legitimering van de autoriteiten
in Donetsk en Loehantsk en ten slotte wordt de Organisatie

Maar de geopolitieke gevolgen van Minsk II gaan veel verder
dan een Oekraïens debacle. President Poroshenko en de zijnen
zijn in Kiev in het zadel geholpen met Westerse steun en het
is tekenend dat bij het overleg in Minsk II de VS, de NATO en
de EU afwezig waren. Duitsland en Frankrijk zijn weliswaar
de belangrijkste EU-leden, maar bemiddelden tussen Rusland
en Oekraïne niet in de hoedanigheid van EU- of NATOvertegenwoordigers maar onder Duitse en Franse vlag. Dit moet
letterlijk worden opgevat, want vlaggen van de deelnemers
en gastheer Wit-Rusland waren duidelijk zichtbaar, hun eigen
nationale vlaggen wel te verstaan. Hoewel de Frans-Duitse
motor de Europese Unie trekt, komen de buitenlandspolitieke
en veiligheidsbelangen van Duitsland en Frankrijk niet altijd
met die van de EU overeen. Degene die op eigen gezag
handelt, is hier overduidelijk de Duitse bondskanselier Merkel
met als bijwagen de Franse president Hollande. Tactisch een
briljante zet. Minsk II doet de vraag stellen hoe het mogelijk is
dat de Oekraïense president Poroshenko door zijn bondgenoot
Amerika zo in de steek gelaten is.
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Frankrijk wil dit schip, de Vladivostok, graag aan Rusland verkopen

VS op zijspoor

De afgelopen maanden hebben
de VS en de NATO kapitale
inschattingsfouten gemaakt

De hele Oekraïne-kwestie was begonnen om een Westers
georiënteerd Oekraïne los te weken van Rusland, waarvan
een gunstige bijkomstigheid was een wig te drijven tussen
Duitsland en Rusland via een Westers georiënteerd Oekraïne.
Deze strategie heeft als een boemerang gewerkt. Duitsland
en Rusland beheersen de diplomatieke arena, terwijl Rusland
zijn militaire doelstellingen zo goed als bereikt heeft. De
antiwesterse buffer in Oekraïne heeft met Minsk II een stevige
verankering gekregen. Het Westen heeft niet willen begrijpen
dat de Russische minderheden in de buurlanden van Rusland
geen onderdeel van de Russische nationale canon vormen, maar
wel een functie hebben in de Russische veiligheidstrategie. Dit
ligt anders voor de Krim, dat onderdeel is van de Russische
nationale canon én van de Russische veiligheidstrategie in de
Zwarte Zeeregio. Het Westen, in de eerste plaats de VS, heeft
in Minsk niet alleen haar Oekraïense bondgenoot in de steek
gelaten, maar vooral zichzelf op een zijspoor gezet.

Oekraïne alleen
De verklaring hiervoor is dat de afgelopen maanden, naar nu
is gebleken, de VS en de NATO kapitale inschattingsfouten
over de Russische drijfveren en belangen in dit Oekraïense
conflict hebben gemaakt. De laatste maanden ging het
wel erg hard. De een na de andere hoge Amerikaanse
regeringsvertegenwoordiger, zoals begin februari nog
vicepresident Joe Biden op de veiligheidstop in München,
kwam in menig televisieprogramma uitleggen dat de Russen
op het punt stonden Centraal-Europa van het Balticum tot aan
Odessa binnen te vallen en dat er snel aan een militaire optie
moest worden gewerkt. Die is er ook gekomen, namelijk de
NATO-flitsmacht die Centraal-Europa moet gaan verdedigen.
Dat heeft blijkbaar veel energie gekost. Zo verwaarloosden de
VS, de NATO en de EU de diplomatieke optie. De enige speler
die beide opties wel koesterde, was Duitsland, dat zowel aan
de NATO-flitsmacht maar ook aan de diplomatieke missie
richting Rusland en Oekraïne werkte. De Fransen liftten mee
omdat ze nog steeds erg graag hun helicarriers aan de Russen
willen leveren (voor 1,2 miljard euro) en via Duitsland weer
een rol op het wereldtoneel kunnen spelen. Maar de VS zetten
alles op de militaire optie en stuurde op 5 februari minister
van Buitenlandse Zaken John Kerry naar Kiev om daar nieuwe
wapens aan president Poroshenko te slijten. De president van
Oekraïne, die van meer realisme getuigt dan zijn premier Arseni
Jatsenjoek, heeft de boot enigszins afgehouden. Het gevolg
hiervan was dat president Poroshenko diplomatiek alleen
kwam te staan. Het was voor bonskanselier Merkel en president
Poetin, twee politici op het toppunt van hun macht en kunnen
een koud kunstje om de onervaren Oekraïense president, die
zich recentelijk nog met de productie van chocolade bezighield
en in een onwennig militair uniform vergaderingen van zijn
nationale veiligheidsraad voorzit, in Minsk in te pakken. Aldus
gebeurde.

Oekraïense militairen van het Bataljon Donbass
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Boekbespreking

Nog weer een boek
over Srebrenica!
Kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

Met bovenstaande zin - maar dan afgesloten met een vraagteken - begint journalist Huub Jaspers het
nawoord van ‘De Srebrenica dagboeken’ van kolonel b.d. Charlef Brantz. Hij vervolgt zijn betoog met “Ja!
en het zal niet het laatste zijn.” Er vallen immers nog steeds nieuwe puzzelstukjes op hun plaats, ook door
het vrijgeven van tot dan toe geclassificeerde documenten, die beetje bij beetje de nog steeds levende
vragen rondom het drama Srebrenica helpen beantwoorden.
Ik heb hiervoor geschreven dat ik Brantz redelijk goed kende.
De basis daarvoor is gelegd in 1989, toen we ongeveer één
jaar op dezelfde afdeling van de Directie Materieel KL hebben
gewerkt. ‘Charly’ Brantz bleek een Haagse lefgozer te zijn,
die echter veel van zijn bluf waarmaakte. Hij heeft een open
karakter, is een intelligente en snelle denker en heeft een
pertinente eigen opvatting over veel zaken, maar staat open
voor onderbouwde argumenten. Net zoals in het boek, maakte
hij toen al zijn mening over collega’s met één of twee woorden
heel duidelijk. Het feit dat hij zijn mening over veel zaken
openlijk verkondigt en niet bang is af te wijken van de party
line toont dat hij geen conformist is.

In het boek komt heel duidelijk naar
voren dat Brantz Karremans niet mag.
Door de manier waarop zijn Srebrenica dagboeken zijn
geschreven, bevestigt Brantz voor mij bovenstaande indrukken.
Het boek, waarvan de titel overigens enigszins misleidend is,
is vlot geschreven. Brantz toont zijn militaire kennis en zijn
inzicht in politieke en culturele processen. Hij verkondigt een
aantal standpunten die afwijken van de - vooral in Nederland
- heersende opvattingen en springt daarbij soms van de hak
op de tak. Dat laatste vergeef je hem als lezer, want het levert
extra informatie op en is niet echt storend. Het boek leest dan
ook als de spreekwoordelijke trein. Dat geldt althans voor (oud)
militairen van de KL. Ik kan me voorstellen dat niet ingewijden
verdrinken in de hoeveelheid gebruikte afkortingen en
specifieke termen. In het bijzonder is dit het geval bij de
dagboekfragmenten die als bijlage bij Brantz’ verhaal zijn
opgenomen.

De auteur tijdens de verhoren door het NIOD. Foto: MinDef

Ik heb van 1999 t/m 2001 de functie van Hoofd Lessons Learned
KL mogen vervullen. In die periode heb ik debriefingsgesprekken
gehad met de kolonels Brantz en Karremans, die toen beiden in
het buitenland waren geplaatst. Tijdens deze gesprekken viel
een aantal zaken op. In de eerste plaats waren zowel Brantz als
Karremans ontevreden over hun behandeling door Defensie na
Srebrenica. Ten tweede bleken beide kolonels, op z’n zachtst
gezegd, geen vrienden. Met name Brantz, die ik toen al meer
dan 10 jaar redelijk goed kende, maakte van zijn hart geen
moordkuil. Ten slotte kondigde Brantz aan dat hij van plan was
een boek te schrijven over zijn ervaringen in Bosnië, maar dat
dit nog even zou duren. Hij wilde niet over één nacht ijs gaan en
zoveel mogelijk documenten raadplegen om zijn standpunten
te onderbouwen. Dit boek is nu, ongeveer vijftien jaar na mijn
gesprek met Brantz, verschenen.

Waarom is de titel enigszins misleidend? Het boek gaat
niet uitsluitend over Srebrenica. Dat onderwerp behandelt
Brantz alleen in de laatste 80 van de 218 pagina’s tekst. In
het bijgevoegde uittreksel van zijn dagboeken krijgt de val
van Srebrenica overigens ruimere aandacht. Terug naar de
hoofdtekst. Daarin begint Brantz met zijn tijd als chef-staf
van de Crisisstaf KL en vervolgt hij met zijn ervaringen als
plaatsvervangend en waarnemend commandant van de Sector
North East van UNPROFOR in Tuzla, Bosnië, voordat hij de val
van Srebrenica bespreekt. Deze gedeelten zijn echter verre van
overbodig. Ze geven de lezer inzicht in de ervaring van Brantz
met crisisbeheersing en de sfeer waarin Brantz en zijn collega’s
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Observation Post (OP) van Dutchbat. Foto: Mindef

werkten. In zijn functie van waarnemend sectorcommandant in
Tuzla was Brantz de directe chef van Thom Karremans. Dit stelt
hem in staat de lezer met de kennis en het inzicht van een insider
door de gebeurtenissen rondom de val van het veilige gebied
te leiden. Omdat Brantz, zoals gezegd, veel bronnenonderzoek
heeft gedaan, kan hij de punten waarin hij in zijn verhaal
afwijkt van de geldende ‘waarheid’ , onderbouwen. Wel is het
zo dat hij feiten en meningen op een aantal punten door elkaar
laat lopen.

door de Bosnische Serven. Hij gaat in zijn verwijten voorbij
aan een eind mei door UNPROFOR uitgegeven directive waarin
de veiligheid van het VN-personeel boven de uitvoering van
het mandaat werd gesteld. Een directief dat hij in zijn boek
uitgebreid behandelt. In mijn ogen heeft Dutchbat dan ook
gewoon zijn opdracht uitgevoerd. Dat is op zich niet verwijtbaar.
Wel kunnen vraagtekens worden gezet bij de inhoud van het
genoemde directief.
De fax die in de avond van 11 juli is gezonden met de opdracht
“take all reasonable measures to protect refugees and civilians
in your care...” en daarmee volgens Brantz de eerder gegeven
opdracht herroept, is ten eerste op een heel laat tijdstip gestuurd
en draagt in mijn ogen dan ook vooral bij aan het adagium
‘order, tegenorder, wanorde’. Daarnaast staat er reasonable
measures en dat is iets anders dan mogelijke maatregelen, zoals
Brantz dit vertaalt. Het woord reasonable geeft de ontvanger
van de opdracht heel veel speelruimte.
De Britten in Gorazde zijn in tegenstelling tot Dutchbat, buiten
hun formele opdracht gegaan. Dat is misschien uitermate
prijzenswaardig, maar wil niet zeggen dat de mensen die dat
niet hebben gedaan, schuld verweten mag worden.

Desondanks is het boek een aanrader voor iedereen die
geïnteresseerd is in crisisbeheersingsoperaties in het algemeen
en wat er gebeurde in Srebrenica in het bijzonder. Ik acht het
waarschijnlijk dat een aantal veteranen van Dutchbat 3 het niet
met mij eens zullen zijn. Dat is dan voornamelijk te wijten aan
twee zwakkere punten in het boek.
Op de eerste plaats laat Brantz Karremans een wel heel
negatieve rol spelen. Dit maakt zijn betoog minder overtuigend,
ondanks dat hij een aantal van zijn argumenten over het minder
goede optreden van Karremans weet te onderbouwen. Ook
in het boek komt
heel duidelijk naar
voren dat Brantz
Karremans niet mag.
Het
tweede
zwakkere punt is
dat Brantz Dutchbat
verwijt
dat
het
de Bosniërs in de
enclave onvoldoende
bescherming
heeft
geboden.
Hij maakt hierbij
een
vergelijking
met het optreden
van de Britten in
Gorazde, waar wel
is
teruggeschoten
Het hoofdkwartier van Dutchbat,
en welke enclave
niet werd veroverd
gefotografeerd in 2008

Met dit boek zijn opnieuw enkele vragen over wat er in en rond
Srebrenica is gebeurd, opgelost. Het is echter zeker niet het
definitieve boek over dit drama. Ik kan
dan ook alleen maar instemmen met de
in het begin aangehaalde opmerking
van Huub Jaspers dat dit zeker niet het
laatste boek over dit onderwerp zal zijn.

De Srebrenica dagboeken
Ooggetuigenverslag van een
hoofdrolspeler (328 blz.)
Kolonel b.d. Charlef Brantz
Karakter
ISBN 9789045205175
€ 22,95
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Kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

De Maleisische landmacht ontvangt de eerste
12 AV8 gepantserde gevechtsvoertuigen
Op 6 december 2014 heeft de Maleisische Landmacht de
eerste 12 van in totaal 257 AV8 Gempita gepantserde
gevechtsvoertuigen (AFV) ontvangen van Deftech op het
terrein van dit bedrijf in Pekan. De Chef van de Maleisische
Landmacht nam de 12 voertuigen formeel in ontvangst. Alle 12
vertuigen zijn van de IFV-25 versie. Premier Najib Tun Razak was
bij de plechtigheid aanwezig en doopte het voertuig Gempita,
dat donderend lawaai betekent.
De AV8 is een doorontwikkeling van de Turkse Pars (8x8) AFV
en vervangt de verouderde Sibmas (6x6) en Condor (4x4) AFV’s.
De IFV-25 versie is uitgerust met een eenpersoons Sharpshooter
toren van FNSS en is bewapend met een gestabiliseerd M242
25mm kanon van ATK Armament Systems en co-axiaal een
MAG machinegeweer). De order voor 257 voertuigen behelst
12 versies van de AV8, waarvan 46 voertuigen van de IFV-25
versie. Verder zijn onder meer 69 exemplaren van de AFV-30

Het nieuwe Maleisische gevechtsvoertuig AV8

versie met een 30mm kanon als hoofdwapen en 54 exemplaren
van de anti-tankversie. Deze laatste variant besc hikt naast
een 30mm kanon over vier afvuurinrichtingen voor het Denel
Dynamics Ingwe anti-tankprojectiel.
Bronnen: Jane’s en www.malysiandefence.com

Duitsland ontvangt de eerste Leopard 2A7 tanks
Krauss-Maffei Wegmann (KMW) heeft op 10 december 2014 de
nieuwste versie van de Leopard 2 gevechtstank overgedragen
aan de inspecteur-generaal van de Duitse Landmacht, luitenantgeneraal Rainer Korff, die stelde dat dit een goede dag was
voor de Duitse Landmacht en dat men meer dan tevreden was
met deze Leopard2A7.
Duitsland heeft in totaal 20 stuks van de Leopard 2A7 besteld.
De tanks zullen worden ingedeeld bij Panzerbatallion 203,
dat momenteel met 44 stuks Leopard 2A6 is uitgerust. Als het
financieel mogelijk is, zullen alle Duitse Leopards 2A6 worden
opgewaardeerd tot de 2A7 status.
De huidige 20 Leopards 2A7 zijn conversies van voormalige
Leopards 2A6 NL van de Koninklijke Landmacht die in bruikleen
waren gegeven aan Canada.
De Leopard 2A7 behoudt het 120mm L/55 kanon met gladde
loop, dat naast de modernste pantserdoorborende munitie
de programmeerbare DM12 brisantgranaten van Rheinmetall
kan afvuren. Daarnaast is de Leopard2A7 onder andere
uitgerust met extra bescherming, waaronder verbeterde

De Leopard 2A7

bepantsering van de onderzijde tegen mijnen en IED’s. Ook zijn
de waarnemingssystemen verbeterd en is de tank voorzien van
air conditioning. Het voorziene en geteste KMW FLW 200 op
afstand bestuurbare wapensysteem met een 12,7mm mitrailleur
is om budgettaire redenen niet geplaatst.

Bron: Jane’s

Model van FC-31 gevechtsvliegtuig getoond op
Airshow China 2014
Het Chinese staatsbedrijf Shenyang Aviation Company (SAC)
heeft afgelopen november op de Airschow China 2014 in
Zhuhai een schaal 1:2 model getoond van zijn FC-31 stealth
tweemotorig multi role gevechtsvliegtuig.
SAC noemt de FC-31 een “4de generatie veelzijdig inzetbare
middelzwaar gevechtsvliegtuig “. Met de FC-31 wordt
grotendeels - en mogelijk in zijn geheel - voortgebouwd op
het lopende J-31 Falcon Eagle ontwikkelingsprogramma.
Desondanks wijkt het getoonde model op diverse punten af
van de J-31.
Een gondel met electro-optische en sensorsystemen aan de
onderkant van de neus van het vliegtuig wordt bijvoorbeeld voor
de eerste maal getoond. Dit wijst erop dat de productieversie
moderne grondaanvalscapaciteiten kan hebben.

De Chinese FC-31

Bron: Jane’s
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Rusland gaat meer vliegbases aanleggen in het
poolgebied
Op 13 januari jl. berichtten Russische staatsmedia dat het
land tegen het eind van het jaar 14 operationele vliegbases
boven de poolcirkel zal hebben. Zij baseerden zich hierbij
op functionarissen van het Russische ministerie van defensie.
Plaatsvervangend Minister van Defensie Dmitry Bulgakov zou
verklaard hebben dat tien nieuwe vliegbases voor eind 2015
zullen zijn aangelegd, naast de vier al bestaande bases.
Het bericht ging niet in op de locatie van deze nieuwe
vliegbases. Evenmin werd duidelijk of het voormalige Sovjetbases zijn die opnieuw in gebruik worden genomen of nieuw
te bouwen bases.
Los van bovenstaande berichtgeving heeft Rusland
aangekondigd zijn militaire capaciteiten op de in het voorjaar
van 2014 geannexeerde Krim en de Baltische enclave rondom
Kaliningrad te vergroten.
Terwijl het (her)openen van de tien vliegbases voornamelijk van
symbolische waarde is, heeft Rusland een concrete maatregel
genomen door MiG-31 ‘Foxhound’ onderscheppingsjagers
over te plaatsen naar bases in de regio Moermansk, waardoor

Een MiG-31BM

de luchtverdediging is versterkt.
De verwachting is dat daarnaast een aantal Pantsir-S1
luchtverdedigingssystemen in de regio wordt ontplooid.
Bovendien worden Mil Mi-8 Hip helikopters gemodificeerd om
in arctische omstandigheden te kunnen opereren. Tot slot is het
aantal special forces in de regio met meer dan 30% vergroot.

Bron: Jane’s

USAF stuurt opnieuw A-10’s naar Europa
De US Air Force (USAF) laat een detachement Fairchild-Republic
A-10 Thunderbolt II grondaanvalsvliegtuigen terugkeren naar
Europa als onderdeel van een theatre security package (TSP) ter
ondersteuning van de NAVO-operatie ‘Atlantic Resolve’.
Dit bericht werd op 10 februari jl. gepubliceerd door de US
Air Force in Europe (USAFE). Twaalf toestellen en ongeveer
300 militairen van de 355th Fighter Wing, die gestationeerd
is op de luchtmachtbasis Davis-Monthan in Arizona, zullen
onder bevel worden gesteld van de 52nd Fighter Wing op de
luchtmachtbasis Spangdahlem in Duitsland. De verhuizing van
personeel en materieel is volgens plan eind februari afgerond.
Volgens de USAFE versterken de TSP’s haar huidige
inspanningen onder de vlag van operatie ‘Atlantic Resolve’.
In dit kader worden oefenvluchten uitgevoerd, alsmede
gemeenschappelijke oefeningen met NAVO-bondgenoten om
de Geallieerde interoperabiliteit verder te vergroten. Zodra de
training van het detachement in Duitsland is afgerond, zullen
de A-10’s worden gestationeerd op voorwaartse locaties op het
grondgebied van Oost-Europese NAVO-landen.
Het betreft het eerste ontplooiing van een TSP in Europa. Op

De A-10 Thunderbolt II. Foto:USAF

korte termijn zullen ook andere TSP’s naar Europa worden
gezonden. De ingezette TSP’s zullen ongeveer elke zes
maanden roteren, afhankelijk van hun opdracht en de eisen
van het United States European Command.
Hoewel het hier de eerste inzet van een TSP in Europa betreft,
voert de USAF dergelijke rotaties al sinds 2004 uit in het gebied
van de Stille Oceaan.
Bron: Jane’s

Laserwapen op de USS Ponce in het openbaar getoond

programma diverse onderdelen gebruikt die zijn ontwikkeld of
verworven voor andere onderzoeksprogramma’s, zoals een 500
mm telescoop en infrarood sensoren van hoge kwaliteit.
Het testen van het LaWS begon in 2009. In 2012 heeft is het
systeem succesvol getest aan boord van geleide wapenjager
USS Dewey. Tijdens deze tests haalde het LaWS drie onbemande
doelen uit de lucht.

De US Navy (USN) heeft afgelopen november de eerste
beelden vrijgegeven waarop een demonstrator van een laser
wapensysteem (LaWS) is te zien die is geïnstalleerd op de USS
Ponce, een ondersteuningsvaartuig dat is gestationeerd in
de Arabische Golf. De LaWS is gebaseerd op zes commercieel
verkrijgbare 5.4 kW optische fiber lasers en ontwikkeld door het
Naval Research Laboratory. Om kosten te besparen zijn in het

Bron: Jane’s

De Commandant van de US Navy,
admiraal Greenert, krijgt uitleg over het laserwapen op de USS Ponce

USS Ponce met het laserwapen aan boord. Foto: US Navy
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Algemene Vergadering 2015
Deze jaarlijkse vergadering wordt gehouden in de Generaal-majoor De Ruijter van Steveninckkazerne in Oirschot. We zijn die dag
te gast bij 13 Lichte Brigade.
Als datum is vastgesteld:
dinsdag 14 april 2015.
Het programma luidt:
10.15 – 11.00 uur:

ontvangst met koffie/thee en cake in het KEK-gebouw (gebouw 150 - zaal de Treffer)

11.00 – 12.00 uur:

presentatie door C-13 Lichte Brigade over de reorganisatie van de brigade in de Brabantzaal

12.00 – 12.45 uur:

lunch in het bedrijfsrestaurant

13.00 – 15.00 uur:

Algemene Vergadering 2015 in de Brabantzaal

15.00 – 16.00 uur:

static show van de voertuigen van 17 Pantserinfanteriebataljon op het terrein naast gebouw 150

16.00 – 17.00 uur:

afsluitend drankje in gebouw 150 - zaal de Treffer en vertrek deelnemers.

De agenda en andere vergaderstukken moeten nog worden opgesteld. Ook de detailafspraken ter plaatse moeten nog
plaatsvinden. Daaraan wordt gewerkt.
Deze kunnen niet in de volgende editie van Armex worden gepubliceerd, omdat dit nummer na de vergadering verschijnt.
De essentiële stukken zullen op de website worden geplaatst.
Leden en andere belangstellenden die deze dag willen bijwonen, kunnen dat kenbaar maken door het storten van €.10,- p.p op
IBAN: NL65 INGB0000 1700 55 t.n.v. P.R. Klop in Den Haag.
Uw betaling moet uiterlijk 7 april 2015 zijn bijgeschreven.. U moet rekening houden met een verwerkingstijd van circa 3 werkdagen
bij de bank. Wij verzoeken u dringend op de overschrijving het adres te vermelden waarop u de bevestiging wilt ontvangen.
Circa 10 dagen voor de vergadering krijgt u een bevestigingsbrief met de vergaderstukken toegestuurd. Tevens ontvangt u een
routebeschrijving en een reisadvies voor het openbaar vervoer.
Het hoofdbestuur hoopt op een grote opkomst en zal samen met de gastheren en Paresto zorgen voor een interessante dag en
goede culinaire invulling.

Overlijdensbericht
In zijn woonplaats Harderwijk is in december 2014 op 84-jarige leeftijd overleden:
Kolonel b.d. E.H. LENSINK.
Kolonel Lensink was in 1979 commandant van het eerste Nederlandse bataljon dat in UNIFIL-verband naar
Libanon werd uitgezonden.
Hij was gedurende vele jaren een trouw en meelevend lid van de vereniging en sinds 1982 drager van onze Prins Mauritsmedaille.
Om gezondheidsredenen zag hij zich in 2012 helaas gedwongen zijn lidmaatschap te beëindigen.
Zelf herinner ik mij hem vooral als de vaderlijke bataljonscommandant onder wie ik als dienstplichtig
militair arts een klein jaar lang mocht dienen.
Ook toen al was ik onder de indruk van zijn grote plichtsbesef; de hoogste eisen stelde hij altijd aan zichzelf. Op meer dan
tachtigjarige leeftijd deed hij nog zijn best om enkele Nederlandse UNIFIL-veteranen alsnog in aanmerking te laten komen voor
een dapperheidsonderscheiding, omdat hij van mening was in gebreke te zijn gebleven door deze militairen
daarvoor destijds niet te hebben voorgedragen.
Kolonel Lensink was een van de twee getuigen bij mijn huwelijk op 11 oktober 1979 in de Nederlandse ambassade te Beiroet
en nam samen met zijn echtgenote op weg naar Texel soms de moeite om mijn vrouw en mij in Julianadorp (bij Den Helder) te
bezoeken, voor het laatst nog slechts enkele jaren geleden...
Het hoofdbestuur wenst zijn echtgenote en verdere familie sterkte bij dit grote verlies en het moeten wennen aan de lege plaats
die hij in hun midden achterlaat.

Dat hij moge rusten in vrede
P.C. Dijkgraaf
Secretaris van de KNVOL
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IN MEMORIAM
In 2014 zijn de volgende (ere-)leden van onze vereniging overleden.

J. van den BERG, Bennebroek

Ir, A.H.T. MODDERMAN, De Steeg

T.C. FEYTEL, Dordrecht

J.J. van der MORTEL, Oudewater

A.A. HERWEIJER, Ruurlo

H.A. MULLER, Arnhem

G.H.J. HUIJSER, Leidschendam

B. VOORBERGEN, Meerkerk

K.G.J. van LEUSEN, Zoetermeer

H. WIJNANDS jr., Amsterdam

L.A. LOUWERSE, Zoetermeer

A.G.M. de WIT, ‘t Zand (NH)

Dat zij mogen rusten in vrede

Colofon Ons Leger
Doelstelling
De KNVOL streeft naar een krijgsmacht die in evenwicht is met de ambities van de Nederlandse regering; een krijgsmacht
die de belangen van ons land moet dienen, zoals handhaving van de internationale rechtsorde en de integriteit van ons
grondgebied. Ook streeft de vereniging naar een breed draagvlak voor onze krijgsmacht in de samenleving. Om dat te
bereiken wordt ons blad behalve aan onze leden, abonnees en begunstigers toegezonden aan onder meer politici, diverse
maatschappelijke instellingen en redacties van dag-, week- en maandbladen.

Ereleden
C.H.C. Janssen. Luitenant-kolonel b.d.
P.R. Klop, majoor (R) b.d.
F.M. Wessels

Bijzondere leerstoel
vanwege de KNVOL aan de
Rijksuniversiteit Utrecht
Prof. dr. J. Hoffenaar

Algemene Raad
Jhr. dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland
Drs. H.H. Hulshof
Mr. B.J.M. Baron van voorst tot voorst

Secretaris KNVOL
Vogelzand 2311
1788 GE Den Helder
telefoon: 0223 - 691353
Fax: 0223 - 691355
E-mail: info@onsleger.nl

Hoofdbestuur
P.J.E.J. Striek,
luitenant-generaal b.d., voorzitter
Drs. P.C. Dijkgraaf,
luitenant-kolonel-arts (R) b.d., secretaris
D.J. Vuijk, penningmeester,
P.R. Klop, majoor (R) b.d.,
2e secretaris/ledenadministratie

Leden-/
abonnementenadminstratie
Cath.van Rennesstraat 111
2551 GK Den Haag
tel: 070-3911 595
E-mail: ledenadmin@onsleger.nl

Leden:
P.P.B. Greup, lid
Mw. B. Hamstra, luitenant-kolonel, lid
H.J.W. van Loon,
adjudant-onderofficier instructeur, lid
Mr. S.H. Steendam,
luitenant-kolonel (R) b.d., lid

Regiovertegenwoordigers
Noord- en Zuid-Holland
M.M.W. Kasteleyn,
eerste luitenant (R) b.d.
Olympiaplein 77
1077 Cr Amsterdam
tel: 020 - 6715273
Noord en Oost
Drs. T.J. Bouwers,
eerste luitenant (R) b.d.
Willebrordstraat 9
7121 Dr Aalten
tel: 0543 - 471761
Midden
mr. S.H. Steendam,
luitenant-kolonel (R) b.d.
Groenekanseweg 79
3732 AB De Bilt
tel: 06 - 5464 3043
Zuid
C.H.J. Veldkamp, kolonel b.d.
Wagenaarstraat 8
4331 CZ Middelburg
tel: 0118 - 650377
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De zorg voor een deugdelijke krijgsmacht was in
1912 aanleiding om de Koninklijke Nederlandse
Vereniging ‘Ons Leger’ op te richten. De grote
bezuinigingen van de laatste jaren tonen aan
dat we ons nog steeds zorgen moeten maken.
De Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons
Leger’ zet zich daarom ook vandaag in voor een
krijgsmacht die er toe doet!
Zij spant zich in voor een breed draagvlak voor
onze krijgsmacht in onze samenleving en draagt
die boodschap uit naar de politiek, de industrie,
de wetenschap en de media. Daarnaast toont
ze zich betrokken bij families van uitgezonden
militairen.
De vereniging organiseert tal van activiteiten
zoals lezingen en bezoeken aan militaire
locaties. Ook heeft ze een bijzondere leerstoel in
de Geschiedenis van de Veiligheidsproblematiek
aan de Rijksuniversiteit van Utrecht en kent
jaarlijks de Prins Maurits-medaille toe.
Voelt u zich betrokken bij de krijgsmacht en
ondersteunt u onze doelstelling, wordt dan lid
van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons
Leger’ voor € 40 per jaar (voor jeugdleden vanaf
16 jaar tot 26 jaar € 20 per jaar). U ontvangt dan
het blad Armex.

U kunt zich aanmelden door te schrijven naar:
Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’
Antwoordnummer 10246, 2270 WB Voorburg,
of te mailen naar info@onsleger.nl.
Voor meer informatie: www.onsleger.nl

