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Het Rapport Verkenningen van 2010, ‘Houvast voor de krijgsmacht van de toekomst’ was een onderzoek
naar hoe de krijgsmacht er in 2020/2030 zou moeten uitzien. De centrale vragen waren hoe die krijgsmacht
enerzijds de belangen van het Koninkrijk moest beschermen en verdedigen en anderzijds de internationale
rechtsorde moest bevorderen (zoals beschreven in onze Grondwet en dus een kerntaak van de overheid).
Omdat onze omgeving sterk was veranderd en Nederland
een welvarend en ontwikkeld land is met grote economische
belangen, sterke afhankelijkheid van het buitenland en met
verplichtingen in de NAVO en de EU, moest opnieuw worden
bezien of onze professionele krijgsmacht nog was toegesneden
op haar taken. Dit was een schot voor open doel om de
voorgenomen bezuinigingen op Defensie te stoppen, maar er
veranderde niets.

kabinet niet met krachtdadige maatregelen.
In de Miljoenennota voor 2016 wordt € 220
miljoen extra aan het defensiebudget toegevoegd. Te weinig om het budget te laten
stijgen; te weinig om de krijgsmacht weer op
het vereiste niveau te brengen; te weinig om
het gestegen prijspeil te compenseren.
Kortom, het kabinet is zich er nog steeds
niet van bewust dat veiligheid, vrijheid
en ons welzijn ook een prijs hebben. Er
verandert in feite niets. Na de massale
aantallen vluchtelingen naar Europa en na
de aanslagen in Parijs wordt het opnieuw
duidelijk dat onze vrijheid, veiligheid en
welvaart gevaar lopen. Wellicht leidt dit
ook tot verbetering van de inzetbaarheid
van onze krijgsmacht. Een krijgsmacht die
moet bijdragen aan het opdrogen van de
bronnen van het extremisme in Syrië en
Afrika enerzijds maar ook hier in Europa
kan bijdragen aan meer veiligheid en
vrijheid in onze directe omgeving. En
dat verander je niet door de “oorlog te
verklaren aan IS” en vervolgens geen
concrete maatregelen te nemen.

Onze regering ging door met snijden in het defensiebudget.
Hoewel er duizenden functies, ook in de jaren daarna, werden
geschrapt en de krijgsmacht met minder wapensystemen zijn
taken moest uitvoeren, werden er meer missies uitgevoerd dan
ooit en werd er vaker een beroep op de krijgsmacht gedaan
voor nationale taken. In 2014 werd een eerste stap gedaan om
de voortgaande bezuinigingen een halt toe te roepen. Maar
het resultaat was dat het defensiebudget weliswaar minder,
maar nog steeds daalde. Er veranderde in feite niets.

Onze regering ging door met snijden
in het defensiebudget
Daarna kwam de motie Van der Staaij (eerst het ambitieniveau
vaststellen en daarna het daarvoor benodigde budget). Tijdens
de NAVO-top in Wales in september 2014 spraken de lidstaten
af binnen 10 jaar weer op een defensiebudget van 2 % van
het BBP te komen. Dat zou neerkomen op een verhoging van
het budget met ca. € 700 miljoen per jaar! Als we ook nog
de prijscompensatie zouden meenemen, wordt dat bedrag
nog hoger. De Adviesraad Internationale Vraagstukken
concludeerde in zijn advies van april 2015 aan de regering
dat de krijgsmacht over de volle breedte minder inzetbaar
is in het totale geweldsspectrum. De Adviesraad vindt het
streven naar een budget voor Defensie van 2 % van het BBP
over 10 jaar wenselijk, maar gaat er van uit dat minimaal 1,6
% haalbaar moet zijn (ca. € 375 miljoen per jaar). Bovendien
stelde de Adviesraad voor een Deltaplan voor de krijgsmacht
op te stellen met een meerjarige budgetreeks om daardoor
financiële zekerheid op langere termijn te garanderen. Ook
in april van dit jaar kwam een ‘stoet van prominenten’ met
een Manifest over de versterking van de Nederlandse defensie
waarin zij aangaven dat het budget met minimaal € 1,5 miljard
per jaar moet worden verhoogd.

Wat er wel verandert, is het verschijnen
van ons magazine ARMEX.
We kunnen het ons financieel niet
meer veroorloven ARMEX in papieren
vorm uit te geven. We nemen afscheid
van een jarenlange traditie met vele
hoofdredacteuren, scribenten en
medewerkers, die steeds de
kwaliteit van ons magazine
op een hoog niveau wisten te houden. Wat er
niet verandert zijn de artikelen en de informatie uit
ARMEX die u straks op onze
website kunt terugvinden. Meer daarover in het verslag van de buitengewone ledenvergadering van 27
november jl. elders in deze laatste
uitgave van ARMEX.

Ondanks de ontwikkelingen aan de oost- en zuidgrens
van Europa en de hiervoor genoemde adviezen komt het

Prettige feestdagen en een rustig
en vredig jaar 2016.
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Boekbespreking

Oorlog in den vreemde
Jan van den Berg

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden begon al snel
na haar stichting met een snelle expansie in Afrika, Amerika en
Azië. Hoe dit proces verliep, is gedocumenteerd in ‘Oorlogen
overzee’.
‘Oorlogen overzee’ is het tweede deel in een serie boeken met
de naam ‘Militaire Geschiedenis van Nederland’. Twee jaar
geleden verscheen het eerste deel over de Tachtigjarige Oorlog.
Het tweede deel omvat het militaire optreden van de Republiek
buiten Europa in de periode 1590 - 1814.
Deze militaire operaties werden voor het grootste deel
uitgevoerd door de private conglomeraten Verenigde OostIndische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie.
(WIC). De eerste was vooral actief langs de kust van het huidige
India en Indonesië en had lange tijd bases in Kaapstad en
op Formosa. De WIC was lange tijd werkzaam in West-Afrika,
Suriname en het Caribisch gebied. De aanwezigheid in NoordAmerika en Brazilië was van betrekkelijk korte duur.

Staten
De beide compagnieën waren overigens meer dan commercieelmilitaire organisaties. Ze hadden bijvoorbeeld de bevoegdheid
om verdragen met lokale machthebbers te sluiten. Feitelijk
functioneerden ze als staten. Dat was ook nodig.
De communicatielijnen waren te lang om de Staten-Generaal in
Nederland snel en effectief te kunnen laten beslissen.
De Nederlandse mondiale expansie ging aanvankelijk vooral ten
koste van de posities van Spanje en Portugal in Zuid-Amerika en
Zuidoost-Azië. Dat is natuurlijk niet vreemd gezien het feit dat
de Republiek ontstond als gevolg van de onafhankelijkheidsstrijd tegen Spanje en de omstandigheid dat Spanje en Portugal toen in een personele unie verbonden waren. Later werd
Engeland een geduchte koloniale tegenstander.

Generaal Middendorp ontvangt het eerste exemplaar. Foto: MinDef

de tegenstander die voor de Nederlandse heersers onmisbaar
waren.
De schepen, fortificaties en wapens worden eveneens in
detail beschreven. Het verhaal wordt niet alleen verteld met
tekst. Er is duidelijk veel aandacht besteed aan de illustraties.
Er zijn veel prenten en schilderijen uit de beschreven periode
opgenomen. Deze betreffen personen, fortificaties, schepen en
kaarten. Speciaal voor dit boek gemaakte kaarten helpen de
lezer om een duidelijk geografisch beeld te maken van waar de
ontwikkelingen zich afspeelden.

De VOC en WIC functioneerden
feitelijk als staten

Dat ‘Oorlogen overzee’ tot een standaardwerk zal uitgroeien,
kunnen we rustig aannemen. Binnen een bestek van 500
bladzijden geeft het een duidelijk en goed geschreven en
geïllustreerd beeld van twee eeuwen koloniaal militair optreden. Dankzij een uitgebreid register is de inhoud bovendien
gemakkelijk toegankelijk.

‘Oorlogen overzee’ geeft een breed overzicht van twee eeuwen
expansie in diverse werelddelen, gevolgd door krimp in een deel
van de veroverde gebieden. De aandacht gaat vooral uit naar
de militaire ontwikkelingen, maar de politieke achtergrond
waartegen deze zich afspeelden, wordt eveneens beschreven.
Het boek geeft vrijwel evenveel aandacht aan de VOC en de
WIC.

Oorlogen overzee

Mannen en middelen

Militair optreden door compagnie
en staat buiten Europa 1595-1814
Gerrit Knaap, Henk den Heijer,
Michiel de Jong.
Uitgeverij Boom
ISBN 9789089533586
504 blz. € 45,00

Uiteraard is er veel ruimte voor puur militaire aspecten. Dan
kunnen we denken aan de militairen, zeelieden en ambtenaren
die het militair-koloniale beleid handen en voeten gaven.
Militairen en scheepsbemanning werden overigens voor een
belangrijk deel gerekruteerd uit de lokale bevolking. De Nederlandse bevolking was simpelweg te klein om het benodigde
aantal koloniale soldaten te leveren. Bovendien beschikte de
inheemse bevolking over kennis van het terrein, de taal en
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Op de korrel

De krijgsmacht heeft uw
steun hard nodig
Kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

Mogelijk hebt u het al op bladzijde 2 van deze Armex
gelezen in de bijdrage van de voorzitter van de KNVOL. Zo
niet, dan overval ik u er mogelijk mee, maar dit is de laatste
keer dat Armex in papieren vorm verschijnt en dus ook
de laatste keer dat u mijn bijdrage in deze vorm aantreft.
Dat betekent niet dat Armex in het niets verdwijnt.
Op vrijdag 27 november jl. heeft de KNVOL in een buitengewone Algemene Vergadering besloten dat Armex voortaan
digitaal zal verschijnen op de homepage van de vereniging
(www.onsleger.nl/). Wit u meer weten over het hoe en
waarom? Dat kunt u verderop in deze laatste papieren
Armex vinden in de rubriek Verenigingsnieuws.
De geniecapaciteit is schaars. De geneeskundige keten hapert
De komende weken gaan het hoofdbestuur en de redactie

en de command and control-capaciteit is onvoldoende robuust

in detail uitwerken hoe de digitale Armex vorm zal krijgen.

en mobiel. Niet alleen de landmacht maar ook marine en

Zodra daar meer over bekend is, wordt u er (digitaal) over

luchtmacht hebben grote problemen. Zo betekende inzet

geïnformeerd. Dit alles betekent wel dat de meer dan

van F-16s tegen IS dat een toezegging aan NATO moest

honderd jaar oude Koninklijke Vereniging ‘Ons Leger’ met

worden ingetrokken en begin dit jaar kon de marine geen

haar tijd mee gaat - hoewel enigszins door de financiële nood

capaciteit vrijmaken om Russische schepen door de Noord-

gedwongen. Dat is maar goed ook, want de boodschap van

zee te begeleiden.

de KNVOL is nog steeds bijzonder actueel. Onze krijgsmacht,
waarvoor de KNVOL op de bres staat, verkeert immers in

De KNVOL stelt dan ook terecht dat we ons nu- evenals meer dan

zwaar weer.

honderd jaar geleden - nog steeds zorgen moeten maken over
de krijgsmacht. De immense bezuinigingen van de afgelopen

Een treffend voorbeeld hiervan kunt u aantreffen in (de

jaren zijn immers maar ten dele teruggedraaid. Bovendien

aangepaste versie van) het oktobernummer van ‘Landmacht’.

zien we in de wereld ontwikkelingen die we een jaar of twee

Daarin stelt Commandant Landstrijdkrachten zichzelf de

geleden voor onmogelijk hadden gehouden. Aan de oostelijke

vraag: “Kunnen we ook nog vechten met een brigade?”. Hij

en zuidelijke grenzen van Europa zijn tal van brandhaarden.

moet deze vraag helaas beantwoorden met zinnen als “we

Er wordt gesproken van een ring of fire. De gebeurtenissen

zijn het vechten op het hogere niveau verleerd”, want “veel

afgelopen november in Parijs tonen dat de bedreigingen tegen

kennis van het vechten en opereren op het hoogste niveau is

onze veiligheid zich niet laten tegenhouden door grenzen,

weggezakt”. Bovendien moet hij constateren dat we “verliezen

of die nu open of dicht zijn. Het doel van de KNVOL: inzet

of tegenslagen... niet meer [kunnen] opvangen”. De KL heeft

voor ‘een krijgsmacht die er toe doet’, is hard nodig. Ik hoop

te weinig middelen. De logistiek kan het beweeglijke gevecht

dan ook dat u onze vereniging ook de komende jaren blijft

niet meer ondersteunen. Er is een ernstig tekort aan vuursteun.

steunen en dat we elkaar in 2016 terug zien in cyberspace.

5

Armex | december 2015 | nummer 4

De Russische krijgsmacht
Mr. drs. C. Homan

De snelle militaire inzet in Syrië en de lancering van talrijke kruisraketten vanaf schepen in de Kaspische
Zee toont aan dat de Russische krijgsmacht terug is van weg geweest. Anders gezegd: het Westen
heeft geleidelijk aan een strategische partner zien veranderen in een strategische rivaal. Wat het
conflict rond Oekraïne militair reeds duidelijk maakte, bevestigt het Syrië-conflict. Rusland speelt weer
een rol op het wereldtoneel.
Hoe keek het Westen echter jarenlang tegen de militaire macht
van Rusland aan? De Russische krijgsmacht was na de ineenstorting van de Sovjet-Unie jarenlang erg verwaarloosd en niet
langer het militaire instrument van een supermogendheid. De
conventionele strijdkrachten waren bijna nutteloos. Politieke
fragmentatie en verzwakking van de Russische economie
gedurende de jaren ’90 waren enkele van de problemen waar
de krijgsmacht mee kampte. Het eerste investeringsprogramma
na de ineenstorting van de Sovjet-Unie over de periode 19962005 gaf de problemen goed weer. De strijdkrachten ontvingen
slechts een-vijfde van de financiering die was beloofd, waardoor
iedere planning faalde.

van president Poetin moeten ondersteunen. De Russische
Overwinningsparade op het Rode Plein op 9 mei jl. liet zien
dat Poetin de modernisering van de Russische krijgsmacht als
een vitaal nationaal belang beschouwt. Hij toont hiermee zijn
vastberadenheid om Rusland weer als politieke en militaire
grootmacht op de kaart te zetten.
Toch was het pas in zijn tweede termijn als president dat de
hervorming van de strijdkrachten begon. Er moest allereerst
geld gevonden worden om de strategisch nucleaire strijdkrachten te handhaven. Deze kregen prioriteit. Maar de Russische conventionele strijdkrachten waren bijna nutteloos.
Ze waren gebaseerd op het Sovjet model van massale
mobilisatie, topzwaar met officieren en afhankelijk van
dienstplichtigen die waren gehuisvest in armoedige barakken
en uitgerust met verouderde uitrusting. Dit laatste was vooral

Militaire hervormingen
Momenteel verkeert de krijgsmacht echter in fasen van
militaire hervormingen die de nationalistische machtspolitiek

Pantservoertuigen in de Donbass-regio, mei 2015. Foto: Mstyslav Chernov
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Sovjet-tactieken om snel op te rukken. Bij vuurcontact stopten
ze niet, met soms rampzalige gevolgen. Ontluisterend was
ook het optreden van de luchtstrijdkrachten. Die bleken geen
geschikte raket te hebben om de Georgische radarsystemen
uit te schakelen. Ook ontbraken precisiewapens voor gebruik
tijdens slecht weer. Een en ander betekende dat het grote
Rusland een conventionele oorlog van liefst vijf dagen nodig
had om het nietige Georgië te verslaan.

Professionalisering personeel
Vooral ten gevolge van de vertoonde gebreken in het optreden
van de Russische krijgsmacht in Georgië, kwamen er in het kader
van militaire hervormingen nieuwe defensieplannen. Minister
van defensie Anatoly Serdyukov kwam met een defensieplan,
dat vooral gericht was op de professionalisering van het militair
personeel. Hij had geen militaire of inlichtingenachtergrond en
ontmoette veel weerstand in de krijgsmacht.
Serdyukov sneed echter fors in de lagere en hogere officiersrangen. Tegen 2012 was het aantal generaals gereduceerd met
bijna 50% tot 600. Daarnaast maakte de minister zich niet geliefd met het bestellen van buitenlands materieel, in het bijzonder Mistral-klasse amfibische aanvalsschepen en Israëlische
onbemande vliegtuigen.

T-72 tanks beschikten niet over een goede bepantsering

Landmachtstructuur
Een ander defensieplan veranderde bij de landmacht
grotendeels de structuur van de divisie naar de kleinere brigade.
Er werden 40 brigades geformeerd, die mobieler en meer
gevechtsgereed zijn. De capaciteiten van de luchtstrijdkrachten
werden geherstructureerd in vier commando’s: air force,
luchtverdediging, lange-afstandsluchtvaart en militair transport. Er is momenteel tevens een initiatief ontstaan de luchtstrijdkrachten met de Aerospace Defense Forces te fuseren.
Dit waarschijnlijk vanwege de Russische zorgen over het
Amerikaanse Prompt Global Strike Programme.

Russisch voertuig, in Tsjetsjenië in een hinderlaag gereden. Foto: Svm-1977

duidelijk geworden in de conflicten met Tsjetsjenië en Georgië
tijdens de eerste twee decennia na het verdwijnen van de
Sovjet-Unie.

Tegen 2012 was het aantal generaals
gereduceerd met bijna 50% tot 600

Tsjetsjenië en Georgië
Het desastreuze optreden van de Russische strijdkrachten
in Tsjetsjenië in de jaren ’90 vormde immers een voorlopig
dieptepunt in de Russische krijgsgeschiedenis. Na een lange,
wrede strijd was Moskou genoodzaakt om zich terug te
trekken uit de kleine afvallige deelrepubliek in de Kaukasus.
De verliezen waren groot en de reputatie van de Russisch
krijgsmacht had grote schade geleden .
Maar vooral de interventie in Georgië in 2008 legde pijnlijk
de gebreken van de Russische strijdkrachten bloot. Het was
het grootste conflict na de Tweede Wereldoorlog waarbij
alle Russische krijgsmachtonderdelen gezamenlijk moesten
opereren. Moskou won de confrontatie , waarin de Russen twee
separatistische regio’s steunden, voornamelijk dankzij het grote
militaire overwicht. Het conflict drukte Rusland echter met de
neus op de feiten. Tegen een kleine, technologisch sterkere
strijdmacht bleken de Russische militairen bijzonder kwetsbaar.

Tekortkomingen
Een aantal voorbeelden van de tekortkomingen. T-72
tanks beschikten niet over een goede bepantsering. Een
luchtmachtgeneraal leidde zijn operaties met een mobieltje.
Er waren militaire eenheden die niet gevechtsklaar waren.
Russische militairen ontdekten tot hun grote verbazing,
dat de Georgische tanks en pantserwagens beter waren. Ze
waren namelijk voorzien van moderne communicatie- en
navigatiemiddelen, superieure vuursystemen, en slimmere
bepantsering. De Russische militairen gebruikten ook oude

De voormalige Russische minister van Defensie Anatoliy Serdyukov.
Foto: Cherie A. Thurlby - defenseimagery.mil
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Volgens Moskou heeft de NAVO de
intentie Rusland te kleineren

Het T-50 stealth gevechtsvliegtuig. Foto: Dmitry Zherdin

Investeringsprogramma
Binnen de militaire hervormingen werd in het investeringsprogramma prioriteit verleend aan bewapening, strategische
kernwapens, luchtverdediging, jachtvliegtuigen, schepen en
onderzeeboten, communicatie en inlichtingen. Het huidige
investeringsprogramma loopt tot 2020. Dit programma wordt
door het Westen veelal overschat. Meestal gaat het namelijk om
modernisering van bestaande wapensystemen. Van de periode
van partnerschappen maakte Rusland dankbaar gebruik voor
het verwerven van technologie en informatie.

T-15 infanteriegevechtsvoertuig uit de Armata-familie. Foto: Vitaly V. Kuzmin

Kernwapens
Russische strategische nucleaire strijdkrachten, die een derde
van het defensiebudget opslokken, zijn de troefkaart van de
Russische krijgsmacht. Ze dienen als capaciteit voor autonome
actie om Westerse inmenging af te schrikken. De nucleaire
strijdkrachten, in het bijzonder het grote aantal sub-strategische
systemen, zijn ook een noodzakelijke waarborg tegen een
opkomend China. Rusland ziet China niet als een antagonist,
maar over China’s snel groeiende militaire macht en zucht naar
olie, gas en minerale bronnen maakt het Kremlin zich zorgen.
Kernwapens vervullen dus een belangrijke rol in de Russische
militaire doctrine. De doctrine gaat er van uit, dat Ruslands
uitgebreide nucleaire arsenaal gelijkwaardig blijft aan dat van
de Verenigde Staten. Het is het enige overblijfsel om als een
grote mogendheid aangemerkt te worden. Moskou beschikt
over ongeveer 1.500 strategische kernkoppen die ontplooid
zijn op intercontinentale ballistische raketten (ICBM’s), in
onderzeeboten en in zware bommenwerpers. Deze aantallen
komen overeen met het nieuwe START-verdrag, dat in februari
2011 van kracht werd. Rusland heeft bovendien waarschijnlijk
een paar duizend niet-strategische nucleaire wapens, die
voorzien van munitie met een lagere kracht ingezet kunnen
worden op het gevechtsveld. Veel van de Russische nucleaire
afschrikking wordt gemoderniseerd. Een nieuwe klasse van
ballistische raketonderzeeboten komt in dienst; sommige
strategische bommenwerpers worden verbeterd; en er zijn
plannen om alle ICBM’s uit het Sovjettijdperk te vervangen.

Een Tijdelijke Russische basis in het noordpoolgebied. Foto: Leonid Pienkin

energieprijzen, die beduidend kunnen fluctueren. Olie en gas
zorgen voor meer dan de helft van Russisch federale inkomsten.
Een val van 50% in de olieprijzen van midden-2014 tot begin2015 gekoppeld met de oplopende kosten van internationale
sancties heeft Rusland gedwongen grote bezuinigingen door
te voeren. Hoewel Poetin tot dusver de defensie-uitgaven
heeft willen uitzonderen, is hij akkoord gegaan met latere
opleveringen. Het nieuwe investeringsprogramma is dan
ook met drie jaar vertraagd vanwege de economische en
financiële problemen.

Vooruitgang
De militaire hervormingen hebben het Russische leger tot
een efficiënter en slagvaardiger apparaat gemaakt. Er is
substantiële vooruitgang geboekt en de pogingen over een
professionele krijgsmacht en beter opgeleide onderofficieren
te beschikken zijn redelijk succesvol. Er is wel een kloof
tussen speciale eenheden zoals de GRU-Spetznaz die de Krim
overnamen, de elite luchtlandingstroepen (VDV) en de rest.

Energieprijzen
Rusland is dit jaar halverwege het tienjarig $ 700 biljoen
kostende investeringsprogramma van wapens. Maar de
defensie-uitgaven zijn nauw verbonden met de mondiale
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Noordpoolgebied

Bovendien kunnen dienstplichtigen die slechts een jaar dienst
doen, de geavanceerde wapensystemen niet bedienen. Er
zijn ook demografische problemen veroorzaakt door een
laag geboortecijfer, een slechte gezondheid en corruptie. Het
ministerie van Defensie meldt graag over één miljoen mannen
onder de wapenen te beschikken, maar het juiste aantal is
waarschijnlijk 700.000. Ook is het niet gemakkelijk 60.000
professionele soldaten per jaar te werven.

Een gebied van toenemend belang voor Rusland is het
Noordpoolgebied. De internationale belangstelling voor dit
gebied is de laatste jaren sterk toegenomen. Het gebied is
voor Russen belangrijk voor olie- en gasexploitatie. Daarnaast
bestaan er positieve verwachtingen over de (toekomstige)
inkomsten van de noordoostelijke scheepvaartroute. Moskou is
dan ook van plan het Arctisch grondgebied te remilitariseren
en de vliegvelden en havens uit het Sovjettijdperk te herstellen
om te helpen belangrijke energiebronnen en vaarwegen te
beschermen. Het bestuur van en controle over de Arctische
gebieden is in toenemende mate een zaak van centrale
aansturing vanuit Moskou. Poetin heeft eind 2013 zelfs de
oprichting van een nieuw strategisch militair commando in de
Russische Arctica bevolen.

Defensie-industrie
Een andere factor die de militaire hervormingen vertraagt,
is de defensie- industrie, die quasi-Sovjet blijft, niet efficiënt
is en verweven blijft met corruptie. Veel van de productie is
verbeterd materieel uit de Sovjettijd. Tot het T-50 stealth
gevechtsvliegtuig in kleine aantallen verschijnt, zullen de
verbeterde SU-27 en MIG-29, die voor het eerst vlogen in
de jaren ’70, de pijlers van de luchtstrijdkrachten blijven. De
marine krijgt nieuwe korvetten en fregatten, maar de industrie
kan geen grotere schepen produceren. Vandaar de twee Mistral
schepen die in Frankrijk zijn besteld, maar vanwege de sancties
nu inmiddels aan Egypte zijn verkocht. De landmacht is het
Sovjet pantser met de Armata familie van voertuigen aan het
vervangen. Het moderne Armata platform kan als basis dienen
voor tanks, troepentransporten of artillerie. De geplande 3.000
stuks zijn waarschijnlijk te ambitieus.
Beoordeeld naar de kwaliteit van de nieuwe uitrusting baart
het Zuidelijke Militaire District (één van de vier) Moskou de
grootste zorgen. Er bestaat het risico voor instabiliteit en
jihadistisch terrorisme in de Kaukasus. Het district omvat nu ook
de Krim. En het is nabij Georgië en de twee afvallige regio’s
Zuid-Ossetië en Abchazië gelegen.

NAVO
De nieuwe Russische militaire doctrine, die in 2014 werd
gepubliceerd, besteedt speciale aandacht aan de vermeende
versterking van de offensieve capaciteiten van de NAVO, direct
aan de Russische grens.
Het Kremlin beschouwt de NAVO nog steeds als een door de
Verenigde Staten geleide alliantie, die de intentie heeft Rusland
te kleineren. Poetin is vastbesloten de verdere expansie van het
Westers bondgenootschap te voorkomen. Daarbij zal hij het
waarschijnlijk niet nalaten opportunistisch proberen te stoken
in de Baltische Staten. De vooruitgang, aard en doeleinden van
de Russische militaire modernisering zijn voor het Westen dan
ook belangrijker geworden. Als resultaat van de Russische
acties in Oekraïne heeft het Westen zich moeten afvragen of
Moskou nog een strategische partner is. Dit idee was gebaseerd
op het NAVO-Rusland verdrag dat in 1997 werd gesloten.
Het beïnvloedde toen de Europese dreigingspercepties en
het defensiebeleid, evenals beslissingen over uitgaven en
capaciteiten. Europese hoofdsteden zijn nu tot het inzicht
gekomen, dat Rusland weer een strategische rivaal is, eerder
dan een partner. Het Westen houdt dan ook rekening met
toenemende intimidaties door Rusland. In Europa is weer sprake
van confrontatie, sancties en zelf pseudo-oorlogvoering. Vaak
gaat het om hybride oorlogvoering door informele militaire
milities waarbij deze hun best doen om hun betrokkenheid
te verhullen. Daarbij gaat het dus niet alleen om een militaire
dreiging voor de NAVO en de Europese Unie. Want beheersing
en oplossing van de huidige internationale problemen vergt
diplomatieke, economische, en ja, toch wel ook geloofwaardige militaire middelen.

Prioriteit defensie
De grote vraag is of Rusland zich kan veroorloven een
toenemend deel van zijn BNP aan de strijdkrachten te besteden.
Het defensiebudget bedraagt meer dan 25% van het federale
budget van Rusland. In 2011 bedroeg het defensiebudget
$ 70,2 miljard en het steeg in 2013 tot $ 84,8 miljard en in 2014
tot $ 91,7 miljard.
De daling met 50% van de olieprijzen van midden-2014 tot begin
2015, gekoppeld aan de oplopende kosten van internationale
sancties heeft Rusland gedwongen grote bezuinigingen door te
voeren. Een verzwakte economie, lagere energieprijzen en een
vergrijzende bevolking zullen tot harde keuzes leiden. Maar
zolang Poetin in het Kremlin verblijft, zal defensie prioriteit
houden. Ruslands groeiende militaire macht toont aan dat het
terug is als een serieus land. Poetin rekent erop dat dit nog
steeds belangrijk is, ook voor de gewone Russen. Ondanks
de moeilijke tijden poogt Moskou de hoofdzaken van haar
defensieplannen te blijven ondersteunen. Dit mede vanwege
de oplopende spanningen met Europa en de Verenigde Staten.

Ten slotte
De Russische interventie in Oekraïne in 2014-2015 – een
voormalige Sovjet republiek die nauwere banden met het
Westen zocht – toonde aan dat President Vladimir Poetin
voorbereid is militaire macht in samenhang met niet-militaire
macht te gebruiken om Russische hegemonie in zijn voormalige
satellietstaten opnieuw te verkrijgen. Syrië laat zien dat Rusland
ook weer een rol op het wereldtoneel opeist.

Collectieve Veiligheidsverdrag Organisatie
Vaak wordt vergeten dat de Russische krijgsmacht samenwerkt
met een aantal krijgsmachten van voormalige Sovjetrepublieken.
Zo heeft Rusland een militair pact met Armenië, Wit-Rusland,
Kazachstan, Kirgizië en Tadzjikistan onder de naam Collectieve
Veiligheidsverdrag Organisatie (CVVO), opgericht in 1992. Deze
organisatie is militair echter nooit van de grond gekomen.
Moskou heeft wel troepen in de regio gestationeerd: Armenië
(3.300), Abchazië en Zuid-Ossetië (7.000), Transnistrië (1.500),
Kyrgyzstan (5.00), Tajikistan (5.000) en de Krim (20.000). De
CVVO kan symbolisch gezien worden als een tegenpool van
de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en een
opvolger van het Warschaupact.

Hoewel de consequenties van de financiële en economische crisis
aanzienlijk kunnen zijn, zullen deze vanwege de grootschalige
en consequente propaganda waarschijnlijk niet leiden tot
een roep om maatschappelijke verandering. De nationale en
internationale positie van Rusland en de statuur van president
Poetin in eigen land zijn de afgelopen jaren beduidend
versterkt. De ingezette verschuiving naar een snel inzetbare hoewel kleinere krijgsmacht - gaat door, maar er blijven grote
uitdagingen, vooral op het gebied van voortzettingsvermogen,
rekrutering en het aanhouden van personeel.
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Fragiele staten en hervorming
van de veiligheidssector
Over karakteristieken en gevolgen (deel 3)
luitenant-kolonel b.d. Alwin van den Boogaard

In de twee voorgaande artikelen heb ik gesproken over de karakteristieken van fragiele staten en die
van security sector reform (SSR). In dit artikel zal ik een verband leggen tussen beide en geef ik een
beschrijving van de dynamieken van het SSR-proces in fragiele staten. In het vervolg- en laatste artikel
leg ik ten slotte een verband tussen deze dynamiek en de wijze waarop de politiek van het donorland
hiermee zou moeten omgaan.

De bevolking van ontwikkelingslanden
bekijkt buitenlandse interventies
met wantrouwen

“The role of the United Nations is merely to facilitate the process”. Foto: blogg.forsvarsmakten.se

SSR versterkt de veerkracht van de staat

Fragiele staten zijn staten waarvan de regering niet kan of wil
voldoen aan de mate van dienstverlening die beantwoordt
aan de wensen van de bevolking. De geloofwaardigheid en
de legitimiteit van de staat worden aangetast. Fragiele staten
zijn staten die onverwachte, grootschalige gebeurtenissen niet
kunnen absorberen, zonder dat het normale functioneren van
de maatschappij diepgaand en langdurig wordt aangetast.
SSR heeft als doel het zekerstellen dat de veiligheidssector
in staat is op doelmatige, professionele en integere wijze de
veiligheid van de bevolking en de staat te garanderen volgens
internationaal geaccepteerde normen, met respect voor
mensenrechten. SSR is een van de instrumenten die bijdraagt
aan state building en peace building.

Het doel van state building is te komen tot veerkrachtige staten
die de mogelijkheid hebben om op eigen kracht grootschalige
crises te verwerken, zonder dat het functioneren van de staat
langdurig wordt ontwricht. De OESO omschrijft veerkracht
als volgt: “Resilience is most often described as the ability of
individuals, communities and states and their institutions to
absorb and recover from shocks, whilst positively adapting and
transforming their structures and means for living in the face of
long-term changes and uncertainty”1.
SSR levert een bijdrage aan deze veerkracht door een
functionerende veiligheidssector. Een functionerende veiligheidssector draagt bij tot het herstel van het vertrouwen van
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bepaalt en beheerst? Of hebben we het over local ownership,
waarbij meer de nadruk ligt op deelname en inspraak aan de
bevolking? Er is geen eenduidige definitie, noch benadering.
Daarnaast is de burgermaatschappij in een post conflict fragiele
staat verdeeld. Grote delen van de burgermaatschappij zijn
alleen maar gericht op het dagelijks overleven, lokale NGO’s
hebben vaak een zijde moeten kiezen in het conflict en zijn
daardoor slachtoffer geworden van het conflict; dikwijls zijn
de resterende lokale NGO’s in handen van de elite en is het
moeilijk een inclusieve deelname aan het proces te garanderen.
Een mogelijke benadering om te komen tot het scheppen
van een breed gedragen gevoel van local ownership is de
procesgerichte benadering waarbij het mogelijk is om tijdens
het proces meer partners tot het SSR-proces toe te laten.
Hoe we het ook wenden of keren, het is van belang dat het SSRproces wordt geleid en bepaald door de ontvangende partij,
waarbij een zo breed mogelijke maatschappelijke deelname
aan het proces noodzakelijk is om een brede legitimiteit te
verkrijgen.
In de post conflict setting is ownership progressief. Dit heeft
deels te maken met de onbekendheid over SSR. SSR draagt
principes aan waarvan de reikwijdte en impact nog onbekend
zijn. SSR is een lerend proces waarbij gaandeweg dieper inzicht
wordt verkregen in de dynamieken van de veiligheidssector en
de taken en verantwoordelijkheden van formele en informele
actoren. Dit proces is sterk afhankelijk van de context. Deze
afhankelijkheid is een van de redenen waarom er geen
blueprints zijn voor SSR. Het begrijpen van de context is tijd
consumerend. De context van een post conflict staat is niet
stabiel, beweegt en verandert op irrationele wijze.
Progressiviteit van ownership is direct gelinkt aan het proces
van het versterken van nationale en lokale capaciteiten.
Dit proces omvat het versterken van de “ability of people,
organization and society as a whole to manage their affairs
successfully”4. In de post conflict setting betekent dit onder
andere dat aandacht moet worden besteed aan het herstellen
van contact en zelfs vertrouwen tussen de veiligheidsdiensten
en de burgermaatschappij. Het is duidelijk dat ook dit proces
tijdrovend is.

Het is belangrijk dat de samenleving voor zichzelf kan zorgen.

de bevolking in de staat. Het leveren van veiligheid maakt
deel uit van het sociaal contract tussen de belasting betalende
bevolking en de dienstverlenende staatsinstituties.
Hoe beter de dienstverlening is, des te meer tevreden is de
bevolking. Een goed functionerende rechtsstaat is een van
de randvoorwaarden voor de ontplooiingsmogelijkheden van
zijn burgers. Deze ontplooiing is onderdeel van een duurzame
economische ontwikkeling. In VN-resolutie 2151 wordt het
omschreven als: “Stressing that reforming the security sector
in post-conflict environments is critical to the consolidation of
peace and stability, promoting poverty reduction, rule of law
and good governance, extending legitimate State authority,
and preventing countries from relapsing into conflict….”.
Niet alleen door de gevolgen van het conflict maar ook door
de verhoogde kans dat het conflict weer oplaait staat de
veerkracht van een post conflict staat onder spanning. De
precieze mate van waarschijnlijkheid dat het conflict weer
oplaait, is onderwerp van discussie, maar varieert tussen 25 en
50%2. Tegelijkertijd is er de druk van de bevolking die sterk
verlangt naar zichtbare resultaten van het vredesproces.

Gaandeweg zal er in een SSR-programma een overgave van
taken en bevoegdheden moeten zijn die het mogelijk maakt
dat het besef van ownership groeit. Dit betekent dat een SSRprogramma voldoende lang moet zijn om dit proces mogelijk
te maken. Naast de tijdsduur is de flexibiliteit van de structuur
van het programma van belang, de wil van de deelnemers om
taken over te dragen en te accepteren.

Duurzame en goed verankerde SSR vraagt
om tijd en politieke moed
Ownership
SSR heeft als uitgangspunt het principe van local ownership. Dit
concept is geïntroduceerd in de jaren ‘80/’90 en formeel erkend
als hoeksteen voor ontwikkelingssamenwerking door de OESO
in 1996. In 2001 kreeg dit concept meer erkenning toen Kofi
Annan stelde dat duurzame vrede en ontwikkeling: “can only
be achieved by the local population itself; the role of the United
Nations is merely to facilitate the process that seeks to dismantle
the structures of violence and create the conditions conducive
to durable peace and sustainable development”3.
De redenen om ownership als uitgangspunt te nemen zijn
veelvoudig: grotere doelmatigheid, hogere duurzaamheid,
minder weerstand tegen verandering, verhoogde legitimiteit
van het proces, meer respect voor soevereiniteit en respect
voor het principe van recht op zelfbeschikking. De problemen
rondom ownership zijn niet verbonden aan de vraag of
ownership al dan niet nodig is. Zij zijn meer gelinkt aan de
vraag over wiens ownership we het hebben. Hebben we het
over national ownership, waarbij het meer gaat over het
feit dat de regering van het ontvangende land het proces

Nog eens: geen blauwdrukken
De karakteristieken van de veiligheidssector variëren per
land, per regio. De veiligheidssector is deels het product van
de cultuur van het betrokken land. Het merendeel van de
conflicthaarden van dit moment vindt zijn oorzaak in het
verleden. Door het koloniaal verleden en het mislukken van
eerdere interventies van grote internationale organisaties
zoals de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds
bekijkt de bevolking van ontwikkelingslanden buitenlandse
interventies met wantrouwen. Dit zijn maar enkele van de
redenen waarom standaard benaderingen niet werken tijdens
het ondersteunen van een SSR-proces.
Wat wel werkt, zal gaandeweg moeten worden vastgesteld.
Het proces is voor een deel een ontwikkelingsproces van
een maatschappij en dus per definitie deels onvoorspelbaar.
Het dogmatisch hanteren van planningsmechanismen zoals
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Voor de eerste keer in de geschiedenis van Burundi wordt de
bevolking uitgenodigd om een kazerne te bezoeken: Open
Dagen 2012. Foto van de auteur

VAN LICHT NAAR ZWAAR
SSR raakt de fundamenten van het staatsbestel en de wijze waarop daarmee is omgegaan. Het is een politiek veranderingsproces
dat probeert principes van goed bestuur te introduceren en te combineren met de bestaande normen en waarden. Zoals elk
veranderproces wekt ook dit politiek proces weerstand en vraagt het proces om moeilijke politieke beslissingen. Die weerstand
kan alleen maar worden overwonnen als er een basis van vertrouwen is. We hebben het dan niet alleen over het vertrouwen
tussen formele en informele actoren van de veiligheidssector maar ook tussen nationale en internationale partners. De rol van
de internationale partners is het begeleiden en uitleggen van het veranderproces waarbij, en het kan niet vaak genoeg worden
gezegd, het belang van ownership moet worden gerespecteerd.
Het vertrouwen tussen nationale en internationale partners is niet evident. Dit komt niet alleen om het feit dat er door
internationale partners vaak meer beloofd dan gedaan wordt, maar ook doordat de voorspelbaarheid van de beschikbaarheid
van ontwikkelingsgelden te wensen overlaat6. Het komt ook omdat we het hebben over de veiligheidssector; een sector die
direct is verbonden met het nationaal eergevoel en die een directe relatie heeft met het geweldsmonopolie van de staat.
De gevoelens die we hierboven omschreven, maken het noodzakelijk dat SSR licht begint en dan langzamerhand, nadat het
vertrouwen is gewonnen, zwaarder wordt. Anders gezegd: het is verstandig te beginnen met concrete SSR-projecten die
niet bedreigend overkomen, zoals opleidingen en wellicht uitrusting, om daarna over te gaan naar dieper gaande discussies en
meer strategische en structurele veranderingen. De lichtere vorm van SSR, vaak train and equip genoemd, is een goede manier
om binnen te komen. Vaak echter wordt deze vorm van SSR gehanteerd zonder vervolg. De reden daarvan: het is een relatief
eenvoudige manier om ondersteuning te leveren aan het versterken van de veiligheidssector. Het is ook eenvoudig uit te leggen
aan de belastingbetaler: ´aantal militairen opgeleid, aantal helmen geleverd´. Echter, deze wijze van SSR levert geen diepgaande
en blijvende verbeteringen op. Het is niet duurzaam omdat het niet de wortels van het daadwerkelijke probleem aanpakt. Het
verandert niet de slecht functionerende en niet inclusieve dienstverlening door de veiligheidssector.
Het op lichte wijze beginnen met SSR levert als voordeel op dat er steeds meer inzicht in de context ontstaat en er een begin
kan worden gemaakt met het leggen van relaties. Deze relaties zijn belangrijk in de discussies over de latere, moeilijkere
onderwerpen. Het is ook duidelijk dat deze benadering vraagt om tijd. Zo ook dat het belangrijk is dat internationale SSR-experts
langer binnen het proces blijven. Eigen ervaring heeft me geleerd dat een periode van twee jaar het minimum is.

het Logical Framework is onwenselijk omdat het leidt tot de
schijn dat het proces in logische stappen is uiteen te rafelen.
In plaats van een resultaatgerichte is een meer procesgerichte
benadering gewenst5. Het is vaak de kwaliteit van het proces
dat bepalend is en niet het eindresultaat. Dit maakt het plannen
van een proces uiterst moeilijk en dat vraagt op zijn beurt weer
om een flexibele houding van alle partners, inbegrepen de
internationale partners.
Er zal veel tijd moeten worden besteed aan het introduceren
van principes en benaderingen. Deze introducties zullen
veelal het karakter hebben van gedachte-uitwisselingen die

langzamerhand dieper gaan en die ruimte laten om te ontkiemen en te groeien. Daar waar de introductie heeft geleid
tot het ontwikkelen van eigen oplossingen, die gelinkt zijn aan
context en cultuur, is er kans op een duurzame verandering.

SSR is politiek en zeker niet lineair
SSR is politiek. Het is een proces dat de fundamenten van de staat
raakt: goed bestuur, democratisch toezicht, geweldsmonopolie,
wettelijke kaders, mensenrechten, etc. Het is een proces dat
een van de prioriteiten van het individu raakt: veiligheid. De
hervorming van de veiligheidssector kost geld en is zeker voor
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waarbij het nationale eenheidsgevoel ontbreekt. Als men kijkt
naar de reeks van bloedige conflicten die plaats vonden tijdens
het proces van het ontstaan van de Europese landen, dan vindt
men voorbeelden te over. De laatste voorbeelden zijn het
uiteenvallen van Joegoslavië en het ontstaan van Kosovo.
Vaak onderschatten we de zwaar wegende beslissingen waarvoor we regeringen van fragiele staten plaatsen. We gaan daarbij voorbij aan de tijd die onze politici zelf nodig hebben om
een maatschappelijk probleem op de agenda te plaatsen en
te bespreken. In het artikel van de Volkskrant van 6 oktober
2013 stelt oud-topambtenaar Roel Bekker dat ”de incubatietijd
tussen agendering van een maatschappelijk probleem en de
bestuurlijke oplossing ongeveer vijftien à twintig jaar is”7.
Terwijl de Nederlandse politiek deze tijd nodig heeft in ideale
stabiele politieke omstandigheden, verwijten we regeringen
van fragiele staten gebrek aan politieke wil als beslissingen
uitblijven.
In 2006 was ik de strategisch adviseur van het Burundese
Ministerie van Defensie. Bij het begin van deze missie vroeg
de minister mij om hem te adviseren over hoe het Burundese
leger het contact met de burgers kon herstellen en hoe het
vertrouwen kon worden teruggewonnen. De minister vond
dit een van de belangrijkste doelstellingen van dat moment en
had dat ook zo verwoord in zijn beleidsdocument (“La Politique
Sectorielle 2005-2010, du Ministère de la Défense Nationale
et des Anciens Combattants”). Ik stelde de minister voor om
Open Dagen te houden. Dit voorstel werd het begin van een
weerkerende discussie tussen de Nederlandse militairen en de
minister tot 2012.
Gedurende zes jaar kwam het onderwerp op onregelmatige
tijdstippen op tafel en telkens werd de discussie breder en
dieper. Van Nederlandse zijde werd geen druk uitgeoefend.
Wel werd gekeken naar mogelijkheden om het onderwerp op
voorzichtige wijze weer naar voren te brengen. In 2012 vierde
Burundi het 50 jaar jubileum van de Onafhankelijkheid. Binnen
het ministerie werd gezocht naar een mogelijkheid om dit op
gedenkwaardige wijze te vieren en compleet onverwachts werd
aan het Nederlands-Burundese SSR-programma gevraagd om
Open Dagen te organiseren. De Open Dagen werden geopend
door de President en in vijf kazernes gehouden. Het was een
groot succes. De bevolking was enthousiast en verbaasd over de
openheid. De militairen voelden zich weer gerespecteerd. Voor
het SSR-programma was het een succes omdat het een stap was
naar meer openheid en transparantie. Het was ook een stap
naar het herstel van de sociale samenhang.

Tussen nationale en internationale partners moet een basis
van vertrouwen zijn. Foto: MinDef

een ontwikkelingsland een relatieve dure staatsverplichting.
Dit vraagt dus de regering om keuzes. Keuzes die pijn doen,
zeker in een gemilitariseerde samenleving; een samenleving
waar politiek en militair in elkaar overvloeien. Het feit dat het
proces plaatsvindt in een verdeeld land, waarbij het politieke
landschap potentieel instabiel en veranderlijk is, maakt het
proces nog politieker.
De moeilijke keuzes creëren winnaars en verliezers. Het zijn
vaak de autoriteiten, civiel en militair, op hoog niveau, die
moeten inleveren. Dat inleveren gaat niet zonder slag of stoot
en dat is ook moeilijk te verwachten als men bedenkt dat de
politieke leiders vaak niet gekozen zijn op basis van kwaliteiten
maar op basis van macht. De combinatie maakt dat terugval,
soms op bescheiden, soms op grote schaal, onvermijdbaar is.
SSR is dan ook een niet-lineair proces binnen een gespannen
samenleving. Een samenleving die vaak uiteengevallen is en

De veiligheidssector is nauw verbonden met het nationaal eergevoel.
Foto: Flickr
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Over het algemeen wordt gesteld dat een duurzame verandering een generatie duurt. In het Worldbank Development
Report 2011 wordt een tabel gepresenteerd die voor zichzelf spreekt en geen ruimte voor een andere interpretatie laat als
het gaat over het tijdrovende karakter van blijvende veranderingen binnen instituties en binnen een maatschappij.
Indicator			

Years to threshold at pace of

			

Fastest 20 countries

Bureaucratic quality

20			12

Fastest country over the threshold

Corruption		27			14
Military in politics		17			10
Government effectiveness

36			13

Control of corruption

27			

16

Rule of Law		41			17

Voor het ministerie was het een succes omdat de betrokkenen
het gevoel had dat het hun eigen voorstel was. Het was daarna
nog een uitdaging voor de Nederlandse militairen in Burundi
om aan ´Den Haag´ uit te leggen wat een grote stap voorwaarts
dit was voor Burundi. Tenslotte, zoals het aanspreekpunt
bij de DOPS ons vertelde: “Open Dagen, ach dat doen we in
Nederland toch jaarlijks...”.

wil om te hervormen, maar er toch een generatie voor nodig
had. Treffend is de slotzin op bladzijde 110 van het World Bank
Development Report 2011: “No country today is likely to be
able to make it in three to five years, the typical timeline of
national leadership and the international community”.

De kolom ´Fastest 20 countries´ laat het gemiddelde zien in
jaren die de snelst hervormende landen nodig hadden om
op een acceptabel niveau te komen van de desbetreffende
indicator. De kolom ´Fastest country over the threshold´ laat
zien hoeveel jaar het snelst hervormende land nodig had om op
dat acceptabel niveau te komen. Als voorbeeld wordt gegeven
Zuid-Korea, een land met voldoende middelen en de politieke

In dit artikel heb ik willen aangeven hoe het SSR-proces in een
fragiele staat zich over het algemeen ontvouwt. Elk SSR-proces
zal van deze algemene uitleg afwijken. Elke context is immers
anders. In het volgende en laatste artikel zal ik aangeven wat
de gevolgen zijn van de karakteristieken van het SSR-proces
voor de wijze waarop wij dit soort processen zouden moeten
ondersteunen.

En nu... de effectieve ondersteuning
van SSR-processen

Train and equip is een goede manier om binnen te komen. Nederlands vrachtauto’s voor Burundi. Foto: MinDef

1
2
3
4
5
6
7

www.oecd.org/dac/May%2010%202013%20FINAL%20resilience%20PDF.pdf
Sicherheit aund Frieden 2015/1, “Security Sector Reform in Times of Democratic Reversal”, Fairlie Chappui and Joseph Siegle
UN Secretary General’s Report :“No Exit without Strategy”, 2001.
OECD :“The Challenge of Capacity Development”, 2006.
www.clingendael.nl/publication/project-program-effective-programming-security-and-justice?lang=nl
www.oecd.org/dac/aid-architecture/GlobalOutlookAid-web.pdf
www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/3522264/2013/10/06/Martin-Sommer-Tijd-was-altijd-een-ambtelijke-troefkaartmaar-die-raakt-op.dhtml
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Een Kodiak met mijnenploeg

Nieuwe doorbraaktank
heeft sterke klauwen
Kodiak multitool van de genie
Tekst: Gertjan van der Wal. Foto’s: WPA/MediaCentrum Defensie

Nederland is straks niet alleen twee Chinese pandaberen rijk. De pantsergenie telt al tien Kodiaks,
waarvan de eerste drie inmiddels ‘in het wild leven’. Net als deze grootste berensoort is dit rupsvoertuig een zwaargewicht: 62 ton. ”Met de klauwen van deze multitool kan de bemanning prima uit
de voeten”, vertelt projectleider Jacques Roosenboom.
Mobiliteit en contramobiliteit

De Kodiak van het Zwitsers-Duitse consortium RUAG/Rheinmetall Landsysteme is bij de Koninklijke Landmacht de opvolger
van de bijna veertig jaar oude Leopard 1 genietank. Die is
daarvoor nooit ontwikkeld, maar omgebouwd om deze rol te
vervullen. “Er werden simpelweg een dozerblad, kraan en een
snij- en lasinstallatie aangebracht”, geeft Roosenboom aan.

Dat harnas is nodig om onder alle omstandigheden de klus
te klaren. Niet alleen bij gevechts- of vredesondersteunende
operaties, maar ook tijdens nationale inzet. Taak van de crew
is zorgen voor mobiliteit en contramobiliteit. “Het eigen
troepen mogelijk maken om voorwaarts te gaan, dan wel
stoppen of vertragen van de vijandelijke opmars”, legt de
projectofficier uit. Om dat te bereiken, beschikt de Kodiak
over een flink arsenaal: een dozerblad met daarachter de
twee indraaibare wroetertanden, grondboor, betonhamer en
-schaar, fascinevorken, twee lieren en verschillende (hydraulische) handgereedschappen, zoals een kettingzaag.
Dat pakket wordt aangevuld met een mijndoorbraaksysteem.
Met zijn scherpe tanden kan de Kodiak daarnaast stevig van

Hij is namens Defensie Materieel Organisatie (DMO) belast met
de invoering. Dat is bij het multifunctioneel mobiliteitssysteem
wel anders. Het is gevormd naar de wensen van zijn gebruikers:
de genie. En daarbij gebouwd op het onderstel van een Leopard 2 gevechtstank. De genisten verrichten hun werk daarbovenop in een gepantserd kantoor. “Deze biedt bescherming
tegen mijnen, IED’s en bomblets.”
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Kodiak, de nieuwe genietank van de KL

De Kodiak in actie in Rotterdam

De Kodiak is gevormd naar
de wensen van de genie

zich afbijten: rookgranaatwerpers en een .50 mitrailleur of
40 millimeter granaatwerper. Naast de standaard bepantsering is een extra schild optioneel. Dat kan bijvoorbeeld aan
de onderkant bij het loopwerk van de tracks en bovenop
het voertuig. Behalve deze dikke pels wordt de driekoppige bemanning ook tegen nucleaire, biologische en chemische strijdmiddelen beschermd. “De Kodiak is zodoende
in het hoogste deel van het geweldsspectrum inzetbaar”,
verzekert hij.

een laadvloer geplaatst. Die wordt door een Scania wissellader
op- en afgevoerd. De machinist verwisselt die hulpmiddelen
eenvoudig door een snelkoppeling. “Beide bataljons hebben
twee van zulke flatracks, maar ook drie stuks met erop het
doorbraaksysteem. Die mijnenploeg is eveneens geschikt
tegen hindernissen en obstakels.” Waar het wisselen van
een grondboor of betonhamer weinig tijd vergt, duurt dat
bij de ‘schoffel’ zo’n acht uur. “Je moet met behulp van de
kraanarm alle losse componenten aan elkaar koppelen”, licht
sergeant Klomp van 411 Pantsergeniecompagnie uit Oirschot
toe. “Daarna gaat het dozerblad er af en mijnenploeg er op.
Waarna je alle hydraulische systemen weer aansluit.”
41 Pantsergeniebataljon, waarvan zijn eenheid deel uitmaakt,
gaat net als 11 Pantsergeniebataljon uit Wezep met de
Kodiak aan de slag. “We hebben de eerste twee van onze vier
voertuigen na de zomervakantie opgehaald”, blikt hij terug.
In Oirschot volgt een tienweekse opleiding op de twee daarvoor bestemde exemplaren. De basistraining van zes weken
is voor zowel de groepscommandant, bedienaar als schutter
gelijk. “Iedereen moet met alle systemen kunnen werken”,
meldt korporaal-1 Peelen. “Het andere gedeelte is meer op
de functie gericht.”

Kinderziektes
De keerzijde van de medaille, van het feit dat het
multifunctioneel mobiliteitssysteem het neusje van de zalm
is, blijken de kinderziektes die defensie het hoofd moet
bieden. Mede daardoor is de invoering van de Kodiak drie jaar
vertraagd. De leverancier liep onder meer in het ontwikkelingsen productietraject tegen onvoorziene knelpunten op.
De landmacht bracht ondertussen ook zelf nog veranderingen aan. Zo maakten de zwart-witcamera’s plaats voor een
kleu-renvariant. “Die oude werkten bij schemering en in de
nacht niet goed genoeg”, zegt Roosenboom. Maar er werden
ook beschermingsplaten aan beide zijden van het aandrijfwiel
aangebracht. “Die voorkomen dat de rupsbanden er in mul
zand af lopen. Een simpele, maar doeltreffende oplossing.”
Een andere wijziging van de oorspronkelijke plannen zijn
flatracks met daarop de attributen. “Het gewicht van de Kodiak
dreigde boven de MLC70-klasse uit te komen”, verklaart de
projectleider. Dat zou de mobiliteit verkleinen. “Dat vanwege
belemmeringen als brugovergangen en het wegtransport.”

Motorvermogen
De opleiding ligt op dat moment vanwege elektronische
problemen tijdelijk stil, maar toch zijn beide genisten onder
de indruk van de Kodiak. “Je kunt er veel meer mee dan met
de oude Leopard. Die had eigenlijk alleen een dozerblad dat

Snelkoppeling
De attributen werden daarom van de genietank gehaald en op
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Technische gegevens Kodiak
Maximale lengte genieconfiguratie		
11,6 m
Maximale lengte doorbraakconfiguratie
14,63 m
Hoogte met wapenstation			
3,46 m
Breedte voertuig				3,54 m
Gewicht beladen				62.300 kg
Gewicht in doorbraakconfiguratie		
64.000 kg
Snelheid					68 km/u
Gemiddelde actieradius			
280 km
Maximale waaddiepte			
2,25 m
Een flatrack met attributen voor de Kodiak

LIEREN
Trekkracht per lier				
90 kN
Kabellengte				200 m
Capaciteit per lier via viervoudige keerlus
36T

DOZERBLAD
Maximale dozerbreedte			
Maximale dozerdiepte			
Maximale dozercapacieit			

4.020 mm
400 mm
350 m3 p/uur

WROETERTANDEN ACHTEROP DOZERBLAD
Maximale diepte				300 mm
Maximale kracht				450 kN
Korporaal-1 Peelen

GRAAFARM
Reikweidte graafarm (met graafbak)		
9,2 m
Maximale graafdiepte			
4,0 m
Maximale hoogte				9,2 m
Maximale graafcapaciteit			
200 m3 p/uur
Maximale hijslast, zonder graafbak,
op verste aanslagpunt			
3.000 kg

MIJNENPLOEG
Maximale ruimbreedte			
Maximale ruimdiepte			

4,2 m
300 mm

GRAAFBAK MET GRIJPER
Inhoud					689 L
Gewicht					1.161 kg
Sluitkracht grijper				14,3 kN

Het dozerblad van de Kodiak

De invoering van de Kodiak is
onder meer door kinderziektes
drie jaar vertraagd

BETONHAMER/SCHAAR
Snijcapaciteit in staal			
Breekkracht met de messen			
Breekkracht met de tanden			

25 mm
1.000 kN
300 kN

GRONDBOOR

je op en neer kon bewegen”, benadrukt Peelen. “Deze kan
je kantelen en de hellingshoek aanpassen. Om over het motorvermogen van 1.500 pk maar te zwijgen.”
Met die krachtbron is het graven van een opstelling of beslechten
van een aarden wal voor hem als bedienaar een peulenschil.
Zaken die beide militairen de komende periode onder de knie
moeten krijgen. Net als het leren met een bos fascines greppels
te dichten of het werken met de van grijparmen voorziene
graafbak. De twee klemmen zijn handig bij het verplaatsen
van bijvoorbeeld stenen of boomstammen.

Maximale diepte				4,0 m
Diameter					400 mm

FASCINE
Gewicht					2.500 kg
Lengte					4,6 m
Diameter					2,6 m
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Sergeant Klomp

Die veelvoud van opdrachten maakt zijn baan voor Klomp
interessant. “Dit is een schaars middel, waar iedereen graag
van profiteert.” Toch zal het nog even duren voordat die
troefkaart wordt getrokken. “Ik verwacht dat dit voor de
eerste drie Kodiaks januari en de rest medio volgend jaar is”,
kijkt Roosenboom vooruit. De fabrikant werkt volgens hem
ondertussen hard om de technische storingen te lossen.

Civiele autoriteiten kunnen
bij calamiteiten
onze hulp inroepen

Noodzaak

Met dit voertuig vult de krijgsmacht de behoefte aan een
systeem dat mijnenvelden ruimt, in.
Om dat te kunnen, werpt de zwaargewicht het doorbraaksysteem in de strijd. Dat werktuig maakt op het maaiveld
gelegde of begraven antitankmijnen onschadelijk. Op een
adapterplaat, die het dozerblad vervangt, worden deze
mijnenploeg en de Demeter gemonteerd. Dat apparaat creëert
een magnetisch veld, dat bepaalde soorten ladingen doet
exploderen. Om de geklaarde baan duidelijk aan te geven,
plaatst de ‘schoffel’ markeringspaaltjes in de grond met een
fluorescerend laagje. Zo is ook in het donker te zien waar het
pad ligt waarbinnen kan worden verplaatst.

De projectleider erkent dat het voor de genisten in opleiding
vervelend is dat die zaken eerst moeten worden verholpen voor
ze aan de bak kunnen. Klomp en Peelen begrijpen de noodzaak
van die keuze. “Het moet allemaal werken om er veilig mee op
pad te gaan. Gedurende een uitzending of andere missie moet
je er op kunnen vertrouwen.”
Om de fijne kneepjes onder de knie te krijgen, heeft de
bemanning nog enige tijd om de Kodiak te doorgronden.
Naast de groepscommandant die zijn bemanning aanstuurt, is
er ruimte voor een eerste bedienaar en boordschutter/mineur.
Die laatstgenoemde fungeert tevens als tweede bedienaar.
“Na anderhalf uur dozeren voor grondverzet, egaliseren of
uiteen trekken van versperringen, is het verstandig om te
wisselen”, weet de sergeant. Zowel rijden als het bedienen
van de attributen en het boordwapen is mogelijk onder
pantser. De bemanning gebruikt daarvoor joysticks, bedieningspanelen en keuzeschakelaars. De groepscommandant
neemt rechtsvoor in de genietank plaats, de bedienaar/
chauffeur links en de boordschutter in het midden.

Opstelling
Klomp en Peelen kunnen niet wachten tot ze operationeel zijn.
Ondanks dat de mannen bij 13 Lichte Brigade werken, zonder
verder eigen pantserrupsvoertuigen, hoopt de sergeant toch
in de toekomst met de CV90 en Leopard 2 te sparren. “Een
opstelling graaf je nu eenmaal niet voor een Bushmaster of
Boxer. Binnenkort samen optrekken met de gevechtstanks van
43 Gemechaniseerde Brigade is mijn droom.”
Roosenboom zet ondertussen de Kodiak binnen en buiten
defensie in de schijnwerpers. Niet alleen militairen moeten
weten wat deze genietank waard is, ook de buitenwacht. Om
dat te realiseren, toonde de brommende beer in oktober aan
de Veiligheidsregio in Rotterdam de kracht van zijn klauwen
bij het slopen van een oude loods. “Civiele autoriteiten kunnen
bij calamiteiten onze hulp inroepen. Die boodschap dragen we
nu breed uit.”

Scania-chauffeur
De Scania-chauffeur vormt het vierde teamlid van een Kodiakbemanning. “Hij transporteert de flattracks met attributen of
de mijnruimcapaciteit”, geeft de onderofficier aan. De aanvoer
en installatie van de mijnenploeg beoefende hij nog niet, maar
Klomp kent de randvoorwaarden. “Dat moet op een vlakke en
harde ondergrond achter de eigen linie.”

18

Armex | december 2015 | nummer 4

Column

Visegrad-landen lanceren
‘Operatie Balaton 2015’
Prof. Dr. László Marácz

De migratiecrisis heeft de Europese Unie stevig in haar greep. Het open-deurenbeleid met een open einde
dat door de Duitse bondskanselier Angela Merkel deze zomer werd afgekondigd, heeft inmiddels zeer grote
gevolgen voor Duitsland en Europa. De stroom migranten van Turkije en het Middellandse Zeegebied naar
Duitsland heeft de omvang aangenomen van een ware volksverhuizing.
En passant is de Europese samenwerking onder druk komen
te staan. De nieuwe breuklijn tussen Oost- en West-Europa
kwam aan het licht toen bleek dat de Visegrad-landen (V4) zich
verzetten tegen de gedwongen herverdeling van migranten
over de lidstaten van de EU. Recentelijk zijn de V4 onder
de codenaam ‘Operatie Balaton 2015’ overgegaan tot het
bewaken van de Hongaarse zuidgrenzen.

‘Lege Stoel Crisis’
In juni 1965 bestond de Europese Unie - toen nog de Europese
Economische Gemeenschap geheten - uit zes leden, namelijk
Frankrijk, Duitsland, Italië en de Benelux-landen. Naarmate
de samenwerking intensiever werd, was het onvermijdelijk
dat besluiten over ingewikkelde dossiers op stemming bij
meerderheid gebaseerd zouden worden. Frankrijk stond in
die tijd onder leiding van de intergouvernementalist Charles
de Gaulle en die voelde er niets voor afstand te doen van het
vetorecht ten gunste van stemming bij meerderheid als het
ging om ‘vitale nationale belangen’.
Dat laatste zou er in zijn visie toe leiden dat federalistische
organen, zoals de Europese Commissie, machtiger zouden
worden dan de lidstaten. President De Gaulle bleef dan ook
hardnekkig vasthouden aan het vetorecht. Deze patstelling
leidde tot de zogeheten ‘Lege Stoel Crisis’.

Het hek aan de Hongaars-Servische grens.
Foto: Délmagyar.hu / Andrea Schmidt

waren” in te trekken, die de Duitse regering en overheid eind
augustus bij monde van bondskanselier Merkel en via een tweet
van de Duitse immigratiedienst hadden gedaan. Hierdoor
kwamen er nog grotere vluchtelingenstromen naar Europa op
gang. Het lag in de bedoeling de nieuwe aantallen ‘eerlijk’ te
verdelen over de lidstaten en de quota die individuele lidstaten
toegewezen zouden worden, zouden bepaald worden door de
Europese Commissie.
Dit beleid, dat tot stand kwam uit een een-tweetje tussen
bondskanselier Merkel en Jean-Claude Juncker, de voorzitter
van de Europese Commissie, viel volledig verkeerd bij de
vier Midden-Europese landen Polen, Tsjechië, Slowakije en
Hongarije, die verenigd zijn in een los samenwerkingsverband,
de Visegrad-landen (V4). De V4 zagen de gedwongen herverdeling van migranten die door Duitsland waren uitgenodigd
als een inbreuk op hun nationale soevereiniteit. Bovendien
waren de quota die voor de zomer waren afgesproken in de
herfst al achterhaald. De V4 beschouwden de quotaregeling
niet als een solide oplossing voor de migratieproblematiek.
Dat kan volgens de V4 alleen gepaard gaan met de versterking
van de Europese buitengrenzen.

Alle Franse vertegenwoordigers bij de Europese Unie werden
door de Franse president teruggeroepen en de Europese
samenwerking werd gestaakt. De Europese Gemeenschap werd
gered door het Akkoord van Luxemburg dat een half jaar later
werd gesloten in januari 1966. In dit akkoord werd vastgelegd
dat over besluiten die vielen onder stemming bij meerderheid
en die vitale nationale belangen van individuele lidstaten
betroffen net zolang onderhandeld zou worden, totdat er een
compromis werd bereikt. Het ‘herenakkoord’ van Luxemburg
was eigenlijk een akkoord over hoe om te gaan met verschil van
inzichten tussen de lidstaten.

Gedwongen quota
Op 23 september jl. kwamen de ministers van Binnenlandse
Zaken van de 28 lidstaten bijeen om de migratiecrisis te
bespreken, nadat er overigens in het voorjaar een top met
regeringsleiders aan deze problematiek gewijd was. In het
voorjaar was er nog gesproken over de gedwongen herverdeling
van illegale migranten, die de Europese Unie vooral via de
Balkan-route binnengestroomd waren. De Duitse regering
leunend op de ‘große Koalition’ van christendemocraten
en socialisten bleek niet van plan om de uitnodiging aan de
Syrische oorlogsvluchtelingen “dat zij in Duitsland welkom

Een nieuwe breuklijn
tussen Oost- en West-Europa kwam
aan het licht
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Vluchtelingen op weg door Hongarije. Foto: Joachim Seidler

beslissingen, definitief verlaten werd. Het werd duidelijk dat
West-Europa het Oost-Europese verzet tegen de gedwongen
herverdeling van migranten wilde breken.
Het Brusselse triomfantalisme werd de V4 nog verder ingewreven, doordat de voorzitter van de Eurogroep Jeroen
Dijsselbloem de tegenstemmers dreigden te korten op
financiële subsidies, als zij niet zouden meewerken aan de
gedwongen herplaatsing van migranten.
Deze Europese subsidies waren afgesproken bij de toetreding
van de voormalige Oostbloklanden tot de Unie in 2004 en
2007 ter compensatie voor het eenzijdig openstellen van de
consumentenmarkt in deze landen. Dergelijke dreigementen
hebben de verhoudingen echter verder op scherp gezet.
Vluchtelingen wachten in Wenen op de trein naar München.
Foto: Bwag

De V4 zagen de gedwongen
herverdeling van migranten als een
inbreuk op hun soevereiniteit
Stemming
Hongarije had in de zomer aan de zuidgrenzen met Servië een Schengen-buitengrens - een omstreden ‘hek’ gebouwd
om zich te weren tegen de massale illegale migratie, die in
augustus al de 300.000 personen had bereikt. De Hongaarse
premier Viktor Orbán had in het voorjaar in Brussel alarm
geslagen, omdat de migratiestromen weleens uit de hand
zouden kunnen lopen. Orbán argumenteerde dat Europese
verworvenheden op het terrein van de vrije interne mobiliteit
in de Schengenzone alleen gehandhaafd kunnen blijven, indien
de buitengrenzen van Europa gecontroleerd worden. Hij kreeg
in Brussel echter nul op het rekest en werd geconfronteerd met
een achterhaalde discussie over de herplaatsing van 160.000
migranten. Ook twijfelden de V4 aan de politieke wil in Europa
om de buitengrenzen te willen bewaken. Hoewel er in Brussel
over dit onderwerp de afgelopen maanden veel is toegezegd,
is er op dit terrein tot op heden nog niets concreets gebeurd.

Angela Merkel en Jean-Claude Juncker. Foto: EU

‘Operatie Balaton 2015’
Wie denkt dat ook dit keer het Oost-West conflict met een
sisser zal aflopen, doet er goed aan om de militaire, politionele
troepenopbouw onder de codenaam ‘Operatie Balaton 2015’,
die recentelijk van start gegaan is in Zuid-Hongarije te volgen.
De V4-landen hebben onder deze codenaam inmiddels
politionele en militaire activiteiten aan de Hongaarse zuidgrenzen tegen illegale migratie in gang gezet. Hierdoor kan
er effectief worden ingegrepen mocht Duitsland of een ander
land op de Balkan-route onverwachts de grenzen dichtgooien.

Zo kwam het op 23 september tot een stemming bij meerderheid over de gedwongen quota zonder dat er naar een
compromis werd gezocht. Drie van de vier Visegrad-landen
stemden tegen de gedwongen herverdeling van migranten
over de Europese lidstaten. Alleen Polen als V4-lid stemde mee
met West-Europa maar deed dat, naar nu blijkt, vooral om de
Poolse president van de Europese Raad Donald Tusk uit de wind
te houden. Roemenië sloot zich aan bij de V4 en gaf aan niet
onder dwang vluchtelingen of migranten te willen opnemen.
Merk op dat op 23 september de geest van het Akkoord van
Luxemburg, dat de Unie zo vaak behoed had voor roekeloze

De V4 zullen voor het eerst in hun geschiedenis militaire en
politioneel gaan samenwerken om de eigen soevereiniteit en
grondgebied te verdedigen en dat nog wel binnen de Unie,
waar nog dagelijks lippendienst wordt bewezen aan de slogan
‘nooit meer oorlog’. Tevens zijn de V4 ook in Slovenië actief
bij het beschermen van de Sloveens-Kroatische grens, een
andere Schengen-buitengrens.
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Defensieattaché: Krijger,
Koopman, Diplomaat?
Werkzaamheden van een (NLD) defensieattaché
Luitenant-kolonel M.E. Jansen (t/m sept 2015 werkzaam als defensieattaché op de Nederlandse ambassade in Addis Abeba)

Sigaartje roken, potje golfen en het aflopen van recepties? “Alcohol, protocol en cholesterol?“ Een
paar jaar geleden kampte het Ministerie van Buitenlandse Zaken met een imagoprobleem. Zo opende
de Volkskrant in december 2010 met een bericht van de toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken,
Prof. Dr. Uri Rosenthal over de volgens hem broodnodige modernisering van de Nederlandse diplomatieke dienst. Hij meldde dat de tijd van diplomatie als ‘rustiek tijdverdrijf’ echt voorbij was! Of
deze typering ook gold voor de werkzaamheden van een bij een ambassade gedetacheerde
defensieattaché vertelt het verhaal niet. Ook hier geldt echter: onbekend maakt onbemind. In dit
artikel wil ik graag stil staan bij de werkzaamheden van een defensieattaché (DEFAT) op een
Nederlandse ambassade.
President John F. Kennedy beschreef in juni 1963 (!) tijdens
een diploma-uitreiking op de US Air Force Academie de taak
van “professional military men” als volgt: “We live in a world,
in short, where the principal problems that we face are not
susceptible to military solutions alone. The role of our military
power in essence, is therefore, to free ourselves and our allies,
to pursue the goals of freedom without the danger of enemy
attack. But we do not have a separate diplomatic policy, and a
separate disarmament policy, and a separate foreign aid policy
– all unrelated to each other. They are all bound up together
in the policy of the United States”. 3D-benadering (defence,
diplomacy & development) avant la lettre?
De globalisering heeft ook invloed gehad op de werkzaamheden van een DEFAT. Deze spelen zich dan ook af op het
scheidingsvlak van diplomatie, strategie, public relations
en economie. Toen schrijver van dit artikel in juli 2010 in
het selectieproces voor de functie van DEFAT kwam, had hij
niet gedacht dit werk te mogen gaan doen in Addis Abeba
(Ethiopië).

het internet en de hiermee gepaard gaande overvloed aan
informatie is het werk van een DEFAT zeer divers geworden.
Tevens is een trend waarneembaar waarbij niet meer alleen
sprake is van puur militaire dreigingen die onze aandacht
vereisen. Tegenwoordig vormen ook (internationaal) terrorisme, georganiseerde criminaliteit, cybercriminaliteit en zaken
als proliferatie van (klein-kaliber)wapens een bedreiging
voor de nationale veiligheid. Dit zijn tegenwoordig dus ook
zaken die van belang zijn voor Defensie en dus ook voor een
DEFAT. Het mag duidelijk zijn dat deze problematiek dan ook
in nauwe samenwerking met andere ministeries, instituten
en veiligheidsdiensten als de Algemene Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst (AIVD), de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND), politie en douane moet worden bekeken. Een DEFAT
wordt daarom veelal beschouwd als ‘de ogen en oren van de
Commandant der Strijdkrachten (CDS)’ in zijn/haar gebied van
accreditatie.

Defensieattaché
Diplomatie en zaken op het gebied van oorlog en vrede zijn
al zo oud als de mensheid. Dit geldt ook voor de noodzaak tot
het verzamelen van militaire informatie over een potentiële
tegenstander. Al in de oudheid was het van belang informatie
te verzamelen over troepensterkte en intenties van de vijand.

In de afgelopen jaren is het scala van werkzaamheden van
een DEFAT flink uitgebreid en zijn ook de omstandigheden
ingrijpend veranderd. Niet alleen door de al eerder genoemde
globalisering, maar ook door de invloed van bijvoorbeeld

21

Armex | december 2015 | nummer 4

Het opbouwen en onderhouden van een groot netwerk is essentieel.
Foto: auteur

Herdenkingen en kransleggingen zijn onderdeel van het takenpakket.
Foto: Ad de Rooij

Bijna tweeduizend jaar later maakte Napoleon er een gewoonte
van om oud-generaals aan te stellen als ambassadeur. Rond het
begin van de Eerste Wereldoorlog werd het ‘instituut’ militair
attaché internationaal meer en meer geïnstitutionaliseerd.
Strijdende partijen stuurden hun militaire attachés veelal naar
‘neutrale’ landen als Nederland en Zwitserland om vandaar uit
(militaire) informatie te verzamelen.
Na de Eerste en Tweede Wereldoorlog is het aantal ambassades
met een Defensieafdeling wereldwijd enorm gegroeid. Sinds
die tijd is de DEFAT opgenomen in de ambassadestaf van veel
landen, aanvankelijk als ‘militair spion’, maar later ook als
officiële vertegenwoordiger van het Ministerie van Defensie
en als militair waarnemer. Als gevolg van de geopolitieke
ontwikkelingen, maar bijvoorbeeld ook als gevolg van de
dekolonisatie, groeide het aantal DEFATs vanaf het begin van
de jaren ’60 explosief. Daarom werd het ook steeds belangrijker
om de taken en bevoegdheden van een attaché nader vast
te leggen in internationaal verband. Dit leidde in april 1961
o.a. tot de ‘Weense Conventie over Diplomatieke Relaties’,
een internationaal verdrag “on diplomatic interaction and
the priviliges and immunities of a diplomatic mission”. In dit
verdrag werd ook voor het eerst de functionaliteit van een
attaché beschreven. Zo staat er: “The Convention considers
that one of the functions of diplomatic missions is to ascertain,
by all lawfull means, the conditions and developments in the
host country” en noemt expliciet de landmacht-, marine- en
luchtmachtattachés voor deze taak. Er zijn uiteraard veel meer
internationale regels over de bescherming en immuniteiten van
diplomaten, maar deze vallen buiten de scope van dit artikel.
Defensieattachés worden dus beschouwd als leden van de
diplomatieke staf van een ambassade en vertegenwoordigen
hun land en in het bijzonder het Ministerie van Defensie in
het buitenland. Hoewel men veelal spreekt over een defensieof militair attaché werkzaam op een ambassade of binnen
een internationale organisatie, kan een land ook besluiten
een specifieke marine-, landmacht- of luchtmacht attaché te
accrediteren in een gastland. In dit artikel wordt gemakshalve
in dit verband alleen de term defensieattaché gebruikt. Een
DEFAT kan ‘geaccrediteerd’ zijn in/verantwoordelijk zijn voor
verschillende landen en/of organisaties.

geldt de zogenaamde 3D-benadering: de diplomatie, defensie
en ontwikkelingssamenwerking trekken samen op.
De hoofdtaken van een Nederlandse DEFAT zijn, naast het
opbouwen van een actueel beeld van de politieke en militaire
situatie in het land van accreditatie, het opbouwen van een
groot ‘netwerk’ bij de lokale overheid en andere relevante
actoren in het gastland.
De dagelijkse werkzaamheden van een DEFAT bestaan uit de
volgende activiteiten:
• deel uitmaken van de ambassadestaf en de hieruit voortvloeiende taken uitvoeren;
• adviseren van de CDP op het gebied van veiligheidsbeleid,
defensie en militaire strategie en bijvoorbeeld wapenexportbeleid;
• analyseren en beschrijven van het veiligheids- en defensie
beleid van het gastland, inclusief de organisatie, werkwijze
en activiteiten van de strijdkrachten;
• zo nodig verstrekken van informatie aan het gastland over
aan defensie gerelateerde zaken;
• organiseren, informeren en begeleiden van (militaire) bezoekers/(VIP-)delegaties uit zowel Nederland als het gastland zelf;
• faciliteren/verbeteren van militaire bilaterale samenwerking;
op het gebied van bijv. uitwisselingsprogramma’s, delen van
informatie, logistieke ondersteuning, technische assistentie,
of het gezamenlijk houden van oefeningen en trainingen;
• optreden als aanspreekpunt voor o.a. het aanvragen
van landings- en overvliegvergunningen van (militaire)
vliegtuigen en het binnenvaren territoriale wateren en
havens van (Nederlandse) marineschepen en in voorkomend
geval leveren van ondersteuning aan Nederlandse eenheden
en militairen in het gebied van accreditatie;
• behartigen van belangen van de Nederlandse defensieindustrie, voor zover dit mogelijk en gewenst is op basis van
het Nederlandse wapenexportbeleid;
• in voorkomend geval optreden als vertegenwoordiger van
Nederland c.q. de Nederlandse ambassade bij (protocollaire)
aangelegenheden (herdenkingen en festiviteiten);
• in voorkomend geval optreden als senior national officer
voor in zijn/haar gebied van accreditatie geplaatste Nederlandse militairen;
• vertegenwoordigen van de CDS in het buitenland bij officiële
gelegenheden zoals herdenkingen en kransleggingen;
• optreden als point of contact voor officiële bezoekers/
delegaties, waarbij gedacht moet worden aan het begroeten/
escorteren van bezoekers, maar ook het organiseren van
protocollaire zaken, huisvesting, veiligheid, transport e.d.;
• onderhouden van goede relaties/liaison met het gastland en
collega DEFATs;
• adviseren over steunverleningen en opleidings- en trainingsprogramma’s tussen Nederland en het gastland.

Taken en werkzaamheden van een DEFAT
De taken van een DEFAT kunnen erg breed zijn en variëren
van land tot land. De taken van een Nederlandse DEFAT zijn
vastgelegd in een jaarlijkse ‘taakopdracht’ met daarin o.a. zaken
ten aanzien van informatiebehoefte en anderzijds bilaterale
(militaire) samenwerking. De CDS is verantwoordelijk voor de
aansturing van de DEFAT. Voor de dagelijkse werkzaamheden
onderhoudt de DEFAT vanzelfsprekend een nauwe relatie met
de Chef de Poste (CDP)/ambassadeur en de op de ambassade
aanwezige (politieke) adviseurs en medewerkers. Ook hier
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Een DEFAT wordt veelal beschouwd
als ‘de ogen en oren van de CDS’

specialisme, is dit in Nederland niet het geval. In principe kan
iedere officier, ongeacht wapen of dienstvak, opteren voor een
functie als DEFAT. Bij de selectie van een nieuwe DEFAT wordt,
naast de staat van dienst, primair gekeken of betrokkene
in staat is om effectief samen te werken met de (civiele) staf
van een ambassade. Maar ook zaken als talenkennis, sociale
vaardigheden, thuissituatie, karakter en culturele sensitiviteit
(z.g. cultural awareness) zijn natuurlijk van belang. Als de
kandidaat ook nog enige kennis heeft van internationale
betrekkingen en (geo-)politieke ontwikkelingen, strekt dit
natuurlijk tot aanbeveling.

Het zwaartepunt van de werkzaamheden van een DEFAT
varieert uiteraard sterk per land. Ceremoniële taken kunnen van
groot belang zijn in het ene land, terwijl in een ander land het
waarnemen, monitoren en rapporteren een hoofdrol spelen.
Veel is afhankelijk van het gastland en de bewegingsvrijheid
die men er heeft. De Nederlandse defensieattaché in Addis
Ababa is vanuit Ethiopië ook verantwoordelijk voor Djibouti
en Jemen. Zijn hoofdtaak is echter op te treden als militair
adviseur voor de ambassadeur en Nederlandse permanente
vertegenwoordiger (PV) bij de Afrikaanse Unie (AU). Vooral
de militaire invulling van de AU-capaciteitsversterking door de
‘African Stand-by Force’ (ASF) in het kader van African Peace
and Security Architecture (APSA) had mijn bijzondere aandacht.

Waar zitten onze DEFATs?
Nederland heeft momenteel ongeveer een dertigtal DEFATs,
verspreid over de wereld. Zij zijn werkzaam in de voor Nederland c.q. voor het Nederlandse veiligheidsbeleid relevante
regio’s. Daarnaast is een aantal DEFATs/militaire adviseurs
geplaatst bij internationale organisaties zoals de Verenigde
Naties (VN), NAVO, EU, Afrikaanse Unie, OVSE en/of strategische partners.
Ook kent Nederland het fenomeen project-DEFAT. Het gaat
hier om de tijdelijke plaatsing van een DEFAT bij een Nederlandse ambassade ingeval van een missie/uitzending, zoals nu
het geval is in Zuid-Soedan (UNMISS) en Mali (MINUSMO).

Het dagelijks werk van een DEFAT wordt dus gedomineerd
door een drietal hoofdtaken namelijk, representatie, het geven
van militaire en veiligheidsadviezen en het verzamelen van
informatie (observe, monitor and report). Deze informatie kan
op vele manieren worden verzameld, via zgn. open bronnen

Het invullen van het gastenboek is bij veel
bezoeken gebruikelijk. Foto: auteur

Formele en informele bezoeken vormen een
bron van informatie. Foto: auteur

zoals kranten, radio, televisie en internet, maar vooral ook via
formele en informele bezoeken, contacten en het opbouwen
van een netwerk. Veelal duurt het opbouwen van een netwerk
vele jaren, maar omdat deze problematiek voor iedere DEFAT
geldt, zijn zij vaak voor hun sociale en militaire contacten
verenigd in een lokale attaché-vereniging, waardoor de
informatie-uitwisseling als vanzelf tot stand komt. De manier
waarop een DEFAT zijn werkzaamheden invult, hangt ook sterk
af van het gastland waar men zit. Sommige landen zijn erg open
met hun communicatie over politieke en militaire zaken, terwijl
het in een groot aantal landen (zeker de wat meer dictatoriaal
geleide landen) lastig is om informatie te verzamelen. Hierbij
gaat het natuurlijk niet zo zeer om de feitelijke informatie
die men verzamelt. Vooral de analyse en interpretatie van de
feiten en omstandigheden zijn van belang. Een DEFAT mag
zich niet bezighouden met spionage of gezagsondermijnende
activiteiten. Hij moet zijn informatie verzamelen via open
bronnen, werkbezoeken en door samenwerking met derden.
Over het algemeen bestaat het Bureau DEFAT op een ambassade uit een DEFAT (officier), een assistent-DEFAT (onderofficier/burger) en een (lokale) chauffeur/liaison en/of tolk.
Afhankelijk van de werklast kan het bureau worden versterkt
met bijvoorbeeld een adjunct-DEFAT, een assistent-DEFAT
(onderofficier), extra secretariële ondersteuning, tolk en/of een
chauffeur/beveiliger.

Een DEFAT verkrijgt zijn informatie op een
legale manier. Foto: Ad de Rooij

Ook kent Nederland het begrip reizend attaché. Zij ‘bedienen’ hun landen van accreditatie vanuit de Defensiestaf
in Nederland. De plaatsing van DEFATs is niet in beton gegoten
en sterk afhankelijk van de Nederlandse politieke agenda
en de Nederlandse prioriteiten op het gebied van vrede en
veiligheid. Defensie heeft besloten om te gaan werken met
zgn. (veiligheids-)clusters. Voor bijvoorbeeld Afrika is een
drietal prioritaire gebieden onderkend, t.w. Noord-, Westen Oost-Afrika. Deze hubs worden geleid door een drietal
kolonels, werkzaam in respectievelijk Cairo, Abuja en Nairobi.
Van hieruit wordt de hele regio bediend en vindt ook de
aansturing plaats van de ‘landen-DEFATS’. Deze hub-methodiek
wordt de komende jaren ingevoerd en heeft als voordeel
dat een meer regionale benadering wordt gekozen en men
gemakkelijker zwaartepunten kan leggen.

Afsluiting
Een militair attaché op een ambassade levert niet alleen
vanuit zijn militaire expertise een (belangrijke) bijdrage aan
de output van de ambassade. Daarnaast kan een DEFAT als
team player binnen het ambassadeteam ondersteunen als
veiligheidsadviseur en crisismanager.
Ik hoop met dit artikel in ieder geval wat meer duidelijkheid te
hebben geschetst over de dagelijkse werkzaamheden van een
(Nederlandse) defensieattaché.
De tijden van ‘een gezellig tijdverdrijf’ zijn echt voorbij! In
een snel wijzigende internationale arena zijn de DEFATs voor
Defensie de sensoren in het veld.

Profiel van een DEFAT
Hoewel in sommige landen, zoals de Verenigde Staten en
Duitsland, de functie van DEFAT wordt beschouwd als een
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Kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij
Mr. drs. C. Homan

Autonome wapens

Vrijwel onopgemerkt vlogen Amerikaanse Predators boven de Balkan in de jaren ’90. Het waren onbemande onbewapende vliegtuigen – drones geheten – die verkenningen uitvoerden en inlichtingen vergaarden
over het conflict op de grond. Inmiddels is sprake van een wildgroei aan drones, voor zowel militair als
civiel gebruik. Voor een luttel bedrag is immers in de supermarkt of speelgoedwinkel een drone verkrijgbaar, waarmee bijvoorbeeld de buurtbewoners in hun tuin bespied kunnen worden.
In de oorlogvoering hebben drones inmiddels een ware
revolutie veroorzaakt. Hoewel vele krijgsmachten al enige
jaren over drones beschikken, zijn ze over het algemeen tele
operated, dus bediend door een mens. Dit laatste kan over
grote afstand geschieden, bij voorbeeld vanuit Nevada in de
Verenigde Staten naar Kunduz in Afghanistan.
Nederland beschikt over onbewapende drones, die ingezet
kunnen worden voor verkenning, inlichtingen en surveillance.
Maar een land als de Verenigde Staten gebruikt al jarenlang
ook bewapende drones, vooral voor het uitschakelen van
terroristen. Over de rechtmatigheid hiervan bestaat veel discussie. Deze bewapende drones zijn in ieder geval geen
verboden wapens, maar de inzet in een gewapend conflict moet
wel voldoen aan alle eisen (discriminatie en proportionaliteit)
die het internationaal recht stelt, en tevens berusten op een
erkende rechtsbasis. Vaak wordt wel vergeten dat drones ook
veel personeel vergen. Zo is voor één Reaper niet minder dan
180 man militair personeel nodig.

Een Franse drone ‘hovert’ boven het publiek. Foto: US DoD,
Master Sgt Jerome S. Tayborn

Aangezien de technologie voortschrijdt, is internationaal terecht
de vraag ontstaan of autonome drones ook aanvaardbaar zijn.
Autonome wapens beslissen immers zonder tussenkomst van
een mens over leven of dood. Het is voor velen een schrikbeeld
dat nooit werkelijkheid mag worden.
Internationaal trok een rapport van de speciaal rapporteur van
de Verenigde Naties, Christof Heyns, over ‘Lethal Autonomous
Robots’, veel aandacht. In het rapport stelde Heyns onder
meer een moratorium voor autonome wapens voor, daar hij
vindt dat wapens die zelf doelen selecteren en aanvallen de
menselijke waardigheid aantasten . Daarnaast voert een aantal
NGO’s de internationale actie ‘Stop Killer Robots’ om tot een
verbod van autonome wapens te komen. Deze NGO’s menen
onder meer dat een morele grens wordt overschreden als
machines beslissen over leven en dood. Voor onze ministers
van Buitenlandse Zaken en Defensie was dit aanleiding de
Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) een advies te
vragen over de relevante aspecten van autonome wapens. Een
belangrijk aspect in de internationale discussie was de notie
‘betekenisvolle menselijke interventie’ waarover consensus leek
te zijn ontstaan. Een gecombineerde commissie van de AIV en
Commissie van Advies Inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken
(CAVV) belastte zich met het advies.
Het advies gaat zeer uitgebreid in op vele aspecten die
gerelateerd zijn aan het onderwerp ‘autonome wapens’. Gezien
de geringe ruimte die een column biedt, beperkt deze column
zich tot twee rode draden die door het advies heenlopen.

Drones zijn over het algemeen tele operated.
Foto: US DoD, Val Gempis.

Het advies berust namelijk op twee pijlers: de definiëring
van een ‘autonoom wapen’ en de interpretatie van de notie
‘betekenisvolle menselijke controle’. Over beide pijlers bestaat
internationaal veel discussie, maar geen consensus.
Het advies definieert een autonoom wapen als een wapen dat
zelfstandig doelen ‘selecteert’ en ‘aanvalt’, die voldoen aan
voorgeprogrammeerde kenmerken. Dit nadat mensen hebben
besloten het wapen in te zetten, maar een mens echter niet
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Een RQ-1 Predator boven Puerto Rico. Foto: US DoD,
Tech Sgt James L. Harper Jr.

De VS gebruikt al jarenlang
bewapende drones, vooral voor
het uitschakelen van terroristen
Lancering van een BQM-74 test drone vanaf de USS Essex (LHD 2)

meer kan ingrijpen om de aanval te stoppen. Het gaat dus om
wapensystemen met autonome functies voor de selectie van en
aanval op individuele doelen. De mens is dus hier niet ‘in the
loop’ maar ‘out of the loop’, want is niet betrokken bij deze
kritische functies van selectie en aanval, die autonoom vervuld
worden.
Het advies hanteert echter de loop in brede zin, namelijk de
wider loop, waarbinnen het gehele targeting-proces valt.
De commissie meent namelijk dat de besluitvorming over
autonome wapens in een conflict betrekking heeft op het gehele
targetíng-proces, waardoor de mens wel bij de besluitvorming
is betrokken. Voorafgaand aan selectie en aanval hebben
immers mensen het besluit genomen het wapen in te zetten
en is het wapen geprogrammeerd. Hierbij zijn ook beslissingen
genomen over de selectie van doelen. Deze besluiten maken
zoals gezegd deel uit van het targeting-proces.

Voor één Reaper is niet minder dan 180 man militair personeel nodig.
Foto: US DoD, Capt Brian Wagner

Het concept ‘betekenisvolle menselijke controle’, dat internationaal in discussie is, speelt een belangrijke rol bij de maatschappelijke acceptatie van wapensystemen die zelf doelen
selecteren en aanvallen. Het advies relateert dit concept aan
het gehele targeting-proces , de wider loop. Er zijn immers,
zoals hiervoor genoemd, diverse momenten waarop mensen
beslissingen nemen over (het kader voor) de toepassing van
geweld . Dit proces maakt het dus mogelijk dat de mens de
afwegingen van het humanitair oorlogsrecht mogelijk maakt.
De commissie is om verschillende praktische redenen geen
voorstander van een moratorium.
Zo is veel kennis dual use met zowel civiele als militaire
toepassingen. Bovendien bestaat autonomie uit software en
hardware, waarvan de verspreiding nauwelijks is tegen te
houden. Daarnaast is volgens de com-missie een onderscheid
tussen autonome haves en have-nots in de praktijk niet te
maken; en is het bezit hiervan moeilijk vast te stellen.

Ten slotte moet bedacht worden dat over de definitie van een
autonoom wapen en het concept betekenisvolle menselijke
controle internationaal (nog) geen overeengekomen invulling
bestaat.
Het advies van de AIV/CAVV kan in ieder geval een belangrijke
rol spelen bij discussies in het CCW-(Conventie voor bepaalde
Conventionele Wapens) -verband over ontwikkelingen op het
gebied van autonome wapensystemen. Het advies onderkent
overigens dat op de langere termijn door technologische ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie en
robotica het volledig autonome wapensysteem zonder betekenisvolle menselijke controle wel eens werkelijkheid kan
worden. Maar het advies gaat terecht niet verder dan de
komende tien jaar; een periode die tot op zekere hoogte nog
te overzien is.
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Supermachten houden vast
aan forse kernbewapening
Jan van den Berg

De Verenigde Staten en Rusland beschikken nog altijd over veruit de meeste kernwapens. Wel zijn
het er veel minder dan tijdens de Koude Oorlog. Beide landen willen hun kernmacht zowel verkleinen
als moderniseren. Nucleaire wapens vormen al meer dan een halve eeuw een niet weg te denken
onderdeel van de Amerikaanse en Russische arsenalen. Door de jaren heen heeft de omvang van de
arsenalen flink gevarieerd. In 1986 werd het hoogtepunt bereikt. Toen waren er 65.500 kernwapens,
waarvan welgeteld 98,5 procent in Amerikaans en Russisch bezit. Aan het einde van de Koude Oorlog
in 1990 hadden de Amerikaanse strijdkrachten er nog 18.600 en de Russische 30.300 (andere landen
hadden er met elkaar tegen de 1.300).
Afname

Hiervoor beschikt de marine over 1.152 kernkoppen. Het
gaat om 14 boten van de Ohio-klasse. Het aantal boten blijft
gehandhaafd. Maar in het kader van New Start zal het aantal
parate SLBM’s worden verminderd tot 240. De luchtmacht
heeft al zestig jaar de B-52 bommenwerper in dienst om
kernbommen en nucleaire kruisraketten af te vuren. Van het
modernste type B-52 zijn er 93 in dienst. Daarnaast zijn er 20
B-2 stealth-bommenwerpers. Voor deze vliegtuigen zijn 300
nucleaire explosieven beschikbaar. Ook hier is een reductie op
komst in het kader van New Start.

Een kwart eeuw later zijn de arsenalen aanzienlijk geslonken.
De Verenigde Staten beschikken over 1.900 parate strategische
nucleaire explosieven plus nog eens 180 tactische kernwapens.
Daarnaast zijn er 2.680 explosieven opgeslagen. Deze zijn
officieel wel inzetbaar, maar ze zijn niet direct voor gebruik
beschikbaar. Tot slot zijn er 2.340 nucleaire explosieven die op
de nominatie staan om vernietigd te worden. Het totaal komt
daarmee op 7.100. Voor Rusland gelden ruwweg dezelfde
aantallen. De strategische kernmacht telt 2.530 explosieven,
1.940 zijn er in opslag, terwijl 3.200 explosieven wachten op
ontmanteling. Dat geeft een totaal van 7.670. Voor de volledigheid zij vermeld dat er zo’n 1.100 in het bezit zijn van het
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, China, Israël, India, Pakistan en
Noord-Korea.

Tactisch
De Verenigde Staten beschikken voorts, in tegenstelling
tot Rusland, over parate tactische kernwapens. Het gaat
om bommen, die voor een groot deel zijn bestemd voor
luchtmachten van NAVO-landen, waaronder Nederland. Naar
wordt aangenomen liggen er op de vliegbasis Volkel zo’n 20
exemplaren. Ook in België, Duitsland, Italië en Turkije liggen
tactische kernbommen paraat.

VS
Er staan in de VS nog 450 intercontinentale ballistische raketten
(ICBM) van het type Minuteman III opgesteld met evenveel
kernkoppen. De bedoeling is dat dit aantal over enkele jaren
is teruggebracht tot 400 raketten en kernkoppen. Dit vloeit
voor uit het New START verdrag dat in 2011 in werking trad.
Hierin hebben de VS en Rusland afgesproken hun strategische
kernbewapening verder te reduceren. De Amerikaanse marine
beschikt over 288 ballistische raketten van het type Trident
II die door onderzeeërs kunnen worden afgevuurd (SLBM).

Rusland
In het Russische nucleaire arsenaal is de nadruk op ICBM’s groter
dan in de VS. Rusland beschikt over minder raketten, namelijk
311, maar heeft daar 1.050 nucleaire koppen op gemonteerd.
Er zijn ICBM’s van de typen SS-18, SS-19, SS-25 en SS-27. Een
verschil met de Amerikaanse equivalenten is dat 171 raketten
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De VS beschikken over 20 B-2 Spirit stealth
bommenwerpers. Foto: USAF

Er is nog steeds sprake van een
nucleaire wapenwedloop
zijn geplaatst op mobiele lanceerinstallaties. Westerse analisten
verwachten dat het aantal ICBM’s zal dalen tot onder de 300 in
2020. De Russische marine heeft sinds 1990 het grootste deel
van de onderzeeërs met SLBM’s buiten dienst gesteld. Er zijn
er nog tien over van de klassen Delta III en Delta IV. De zes
boten van de Typhoon-klasse, de grootste onderzeeërs ooit gebouwd, zijn alle buiten dienst gesteld. De marine beschikt
over 672 kernkoppen voor de SLBM’s. Met 72 nucleaire
bommenwerpers zijn de Russen ook in deze categorie in de
minderheid. Er zijn 59 Tu-95 en 13 Tu-160 operationeel. Met
800 nucleaire explosieven overtreft de Russische luchtmacht de
US Air Force echter ruimschoots.

Lancering van een Amerikaanse Minuteman III intercontinentale
ballistische raket.

Moderniseren
Beide supermachten zullen de komende jaren enorme
bedragen besteden aan het moderniseren van hun nucleaire
strijdkrachten. De komende tien jaar hebben de Amerikanen
hiervoor 350 miljard dollar gereserveerd. Dit komt bovenop
programma’s om bestaande wapensystemen up to date te
houden. De Minuteman III ICBM dateert uit 1970. Dit jaar is
een vele miljarden dollars kostende modernisering afgerond,
met als doel dat deze raket tot 2030 in dienst kan blijven. Het
nucleaire zwaard wordt aan alle kanten bijgeslepen. Zo wordt
er gestudeerd op een opvolger van de Minuteman III. Voorts
wordt een opvolger ontworpen voor de Ohio-onderzeeërs. Er
moeten 12 nieuwe boten worden gebouwd voor een bedrag
van 7,7 miljard dollar per stuk. Voor de Trident II-raketten
worden nieuwe kernkoppen gemaakt. De B-52 zal eindelijk een
opvolger krijgen. Hiervoor wordt ook een nieuw type kruisraket ontwikkeld. Voor landen als Nederland is het interessant
dat er een nieuw model tactische kernbom op stapel staat, dat
onder andere door de Joint Strike Fighter afgeworpen kan
worden.

De Borey-klasse nucleaire onderzeeërs (voorgrond) komt in dienst;
de Typhoon-klasse (achtergrond) is al buiten dienst.

tegenstander. Er zullen verhoudingsgewijs bovendien meer
mobiele ICBM’s komen. Het aantal raketten zal waarschijnlijk
iets dalen. De marine krijgt tot 2025 de beschikking over acht
onderzeeërs met SLBM’s van de nieuwe Borey-klasse. Evenals
in de VS staat er een nieuwe strategische bommenwerper op
stapel. Hoewel de Russen thans geen tactische kernwapens
bij operationele eenheden hebben ingedeeld, is ook hier
sprake van modernisering. Een reden is dat de te verwachten
conventionele overmacht van de Chinese krijgsmacht eventueel
weerstaan moet worden met behulp van kernwapens.

Gelijkwaardig

Wapenwedloop

Rusland blijft niet achter. Wat betreft conventionele
oorlogvoering kan het land zich niet meer meten met de VS,
maar de Russische regering lijkt vast van plan om op nucleair
terrein een gelijkwaardige partij te blijven. Alle kernwapens
uit de tijd van de Sovjet-Unie worden vervangen. Bij ICBM’s
ligt de nadruk op het verminderen van het gewicht. Dit is een
voordeel voor mobiele lanceerinstallaties. Daarnaast maakt
het een snellere acceleratie mogelijk, hetgeen betekent dat
de raketmotoren korter branden. Het voordeel hiervan is dat
een lancering minder snel gedetecteerd zal worden door de

Hoewel de term zelden meer valt, is er nog steeds sprake van
een nucleaire wapenwedloop. Modernisering en een afnemend
aantal kernwapens zijn trends die hierbij hand in hand gaan.
De modernisering gaat ongetwijfeld verder. Of beide landen
in staat zijn alle geplande wapens te bekostigen, is echter de
vraag. Rusland heeft het economisch immers zwaar.
De Amerikaanse overheidsfinanciën zijn er beter aan toe. Het
is echter de vraag of die ieder jaar een besteding van tientallen
miljarden dollars aan kernwapenmodernisering toelaten.
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Defensienieuws
Kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

Nieuwe Britse verkenningsvoertuigen Ajax gedoopt
Afgelopen september heeft Groot-Brittannië tijdens de
“Defence and Security Equipment International “ (DSEI)
tentoonstelling het eerste prototype van de naamdrager van
een nieuwe familie rupsverkenningsvoertuigen getoond. De
familie heeft de naam Ajax gekregen. Het Britse leger heeft
vorig jaar september een order voor 589 voertuigen van de
Ajax-familie geplaatst voor een bedrag van UK £ 3,5 miljard
bij General Dynamics UK ter vervanging van de oude CRV(T)voertuigen. Niet alleen de voertuigfamilie heeft dus de naam
Ajax gekregen, maar ook het voertuig dat is voorzien van een
toren uitgerust met een 40mm kanon. Van deze variant zijn
245 exemplaren besteld. Van de versie zonder toren bestaan
reeds vijf exemplaren. Dit verkenningsondersteuningsvoertuig
is Ares gedoopt.
Hiervan zullen nog 93 exemplaren worden geleverd. Andere
voertuigen binnen de familie zijn het C2-voertuig Athena (112
stuks), het onderhouds- en herstelvoertuig Apollo (50 stuks),
de bergingsvariant Atlas (38 stuks) en het genieverkenningsvoertuig Argus (51 stuks). Een aantal voertuigen zal bovendien worden voorzien van een uitrustingspakket waarmee
uitgestegen speciale taken kunnen worden uitgevoerd. Zo wor-

Een artist impression van de Ajax. Foto: General Dynamics UK

den er bijvoorbeeld 23 uitrustingspakketten voor joint fires
en 24 voor grondgebonden waarneming aangeschaft voor
gebruik vanuit de Ajax-variant. Het eerste prototype van
de Ajax zal de komende periode een uitgebreid test- en
validatieprogramma ondergaan. Het eerste protype van de
Ares-variant, dat in juni 2014 aan het publiek is getoond, is
sindsdien eveneens onderworpen zo’n programma. In totaal
zullen voor einde 2016 drie Ajax-prototypes worden afgeleverd.
Twee hiervan zullen worden uitgerust voor gevechtsoperaties,
het derde prototype voor vredesmissies.
Bron: Jane’s

Estland en Litouwen verhogen defensiebudget
Estland is van plan het defensiebudget voor 2016 met 9%
te verhogen. Het budget stijgt hiermee met 37 miljoen euro
naar 449 miljoen euro. Als de plannen worden goedgekeurd,
zal het Estse defensiebudget komend jaar 2,1% van het
bruto binnenlands product (BBP) bedragen, het hoogste
percentage in de geschiedenis van het land. Ongeveer 114
miljoen euro, ruim 25% van het budget, is bedoeld voor
nieuwe investeringen. De grootste aankoop betreft 44 CV9035
infanteriegevechtsvoertuigen van Nederland. De eerste
van deze voertuigen stromen in de tweede helft van 2016
in. Daarnaast zullen 1 en 2 Infanteriebrigade van nieuwe
wapens en uitrusting worden voorzien. Ruim 40% van de
investeringsruimte is echter bedoeld voor infrastructuur.
Onderdeel hiervan is de bouw van kazernefaciliteiten op de
militaire basis Tapa voor troepen van andere NAVO-landen.
Ook Litouwen heeft plannen om het defensiebudget in 2016
te verhogen en wel met ruim 35% naar 574 miljoen euro. Dit
betekent dat het Litouwse defensiebudget stijgt van 1,1%
van het BBP in 2015 naar 1,5% in 2016. Meer dan 50% van
het budget is bedoeld voor personeelsuitgaven. Dit is het
gevolg van de herinvoering van de dienstplicht na de crisis in
Oekraïne en de verslechterende relaties met Rusland. Jaarlijks
zullen 3000 tot 35000 dienstplichtigen voor een periode van
negen maanden worden opgeroepen. Ten minste 20% van het

Een CV9035 rijdt van een brug af in Estland. Foto: Defensie

budget is bedoeld voor materieelinvesteringen. Litouwen heeft
afgelopen september een contract met Duitsland ondertekend
ter waarde van 58,3 miljoen euro voor de levering van 21
Pantserhouwitzers (PzH 2000). Andere prioriteiten betreffen de
aanschaf op korte termijn van infanteriegevechtsvoertuigen,
anti-tank en luchtverdedigingssystemen, en verbindings- en
luchtruimbewakingsapparatuur.
Bron: Jane’s

India kiest voor de K9 Thunder als nieuw gemechaniseerd geschut
Nadat een beslissing vele malen is uitgesteld, heeft India begin oktober gekozen voor de
Samsung Techwin K9 Thunder 155 mm/52 gemechaniseerde houwitser. Hiermee wordt een
be-hoefte voor 100 stuks gemechaniseerd geschut ter waarde van US $ 800 miljoen ingevuld.
De K9 heeft de voorkeur gekregen boven de aan het kaliber 155mm/52 aangepaste Russische
2S19 houwitser. Volgens zegslieden was de K9 superieur wat betreft tactische mobiliteit, snelheid, precisie en vuursnelheid. Voor de langere termijn wordt overwogen aanvullende
K9’s in India te bouwen. Het Indiase leger heeft al twee decennia behoefte aan een type
gemechaniseerd geschut als tegenwicht tegen de circa 150 stuks M109 A2/3 die door de
VS aan Pakistan zijn geleverd. Bron: Jane ‘s
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K9 Thunder

Egypte schaft Ka-52 gevechtshelikopters aan...
Egypte ontvangt voor het einde van dit decennium ongeveer
50 Kamov Ka-52 ‘Hokum-B’ gevechtshelikopters. Zo luidt een
bericht dat het bedrijf JSC SPC CPR, dat het sensorsysteem
ontwikkelt voor de nieuwe ECO-52 geschutskoepel voor deze
helikopter, eind augustus publiceerde. Het bedrijf zal volgens
dit bericht 50 van deze geschutskoepels tussen 2016 en 2019
aan Egypte leveren. Verder werden geen details vrijgegeven.
Hierdoor is het onduidelijk of Egypte precies 50 helikopters
ontvangt of dat ook reserve-exemplaren in het aantal van 50
geschutskoepels zijn inbegrepen.
De met een dubbele rotor uitgeruste Ka-52 is in dienst van
de Russische luchtmacht en zal binnenkort - als Ka-52K - in
gebruik worden genomen bij de Russische marine. Het toestel
is gebaseerd op de eenpersoons Ka-50, waarmee het nieuwe
toestel 85% van het airframe gemeenschappelijk heeft.
De grootste verschillen zijn de aanpassing van de Ka-52 aan
een tweekoppige bemanning en een plattere neus voor extra
avionica. De Ka-52 is voorzien van vier ophangpunten onder de
vleugels voor diverse soorten lucht-grond en lucht-lucht wapens.
Daarnaast beschikt het toestel over een 30mm snelvuurkanon,
gemonteerd aan de rechterkant van het airframe.

De Dixmude van de Mistralklasse

...en koopt de twee oorspronkelijk voor Rusland
bestemde Mistral helikoptercarriers
Volgens een korte mededeling die op 23 september jl. werd
geplaatst op de officiële website van de Franse president
Hollande, koopt Egypte de twee helikoptercarriers van de
Mistralklasse die in Frankrijk voor Rusland zijn gebouwd.
Volgens Franse bronnen zullen de schepen in maart 2016 aan
Egypte worden geleverd.
De prijs van de schepen zou 950 miljoen euro bedragen.
Hetzelfde bedrag dat Frankrijk aan Moskou betaalt als boete
voor de opzegging van het oorspronkelijke contract wegens
de EU-sancties tegen Rusland. Een Russische bron kon niet
bevestigen of de Ka-52 helikopters die Egypte in Rusland
heeft besteld, in de maritieme variant zullen worden geleverd.
Wel zei hij dat “als Egypte het noodzakelijk vindt, de Ka-52K
maritieme versie zal worden geleverd”.
Dezelfde bron gaf aan dat de twee carriers zijn ontworpen om
met een dubbele rotor uitgeruste helikopters, zoals de Ka-27 en
de Ka-52K, te faciliteren.

De Ka-52 ‘Hokum’

Bron: Jane’s

Militaire parade in Beijing is een uitstalling
van gestolen technologie

RIM-7E/F Sparrow. Het J-15 gevechtsvliegtuig van de Chinese
marine is gebaseerd op een aangepaste versie van de Russische
Sukhoi Su-33. Een ander voorbeeld is het Chinese J-31 stealth
gevechtsvliegtuig. Volgens vertegenwoordigers van de Amerikaanse defensie-industrie is dit grotendeels gebaseerd op
gestolen technologie van de Amerikaanse F-35.
Het is echter niet gemakkelijk voor bedrijven of landen aan te
tonen dat technologie is gestolen door de Chinezen. Normaliter
worden elementen van diverse ontwerpen met elkaar
verbonden en daarna, aangepast aan de betrokken wapens,
geproduceerd in China.

Tijdens de grootse militaire parade die begin september in
Beijing werd gehouden, heeft China zijn modernste wapens aan
het publiek getoond, waarvan vele voor de eerste maal. Volgens
analisten bevestigden deze wapens de Chinese reputatie van
diefstal van technologie en het aanpassen ervan aan de eigen
behoeften. Michael Raska van het Institute of Defense and
Strategic Studies uit Signapore gaf twee voorbeelden. Zo waren
de HQ-64A lanceerinrichtingen die tijdens de parade werden
getoond, vrijwel een kloon van het Italiaanse Alenia Aspide
geleide wapen, dat weer is gebaseerd op de Amerikaanse

Bron: Globalsecurity.org

De Russische SU-33...

...en de Chinese J-15
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Verenigingsnieuws

Buitengewone Algemene
Vergadering 2015
Op 27 november 2015 vond in de Kromhoutkazerne te Utrecht een buitengewone Algemene Vergadering
plaats van de Koninklijke Nederlandse Vereniging “Ons Leger”. Op deze pagina’s treft u een beknopt
verslag van de vergadering aan. Het volledige verslag kunt U vinden op de website van de KNVOL.
Digitalisering ARMEX

De voorzitter wijst erop, dat het op de website plaatsen van
losse artikelen eenvoudiger en goedkoper is dan van een echt
“blad” met paginering. Ook is dan sprake van een grotere
flexibiliteit, zodat beter kan worden ingespeeld op de actualiteit
en het werk van de redactie meer kan worden gespreid zodat
piekbelasting wordt vermeden.
De heer A. Thoutenhoofd bepleit het zoeken van samenwerking met verwante verenigingen, om eventueel te
komen tot een vereniging “Onze Krijgsmacht”. De voorzitter
antwoordt dat daartoe in het verleden (zij het niet zeer onlangs)
reeds vele en intensieve pogingen zijn gedaan. Hij illustreert dit
met concrete voorbeelden. De heer T. Goudsmits vraagt zich
af of dan niet wat breder moet worden gekeken. De voorzitter
antwoordt dat wat betreft onze doelstellingen geen water
bij de wijn mag worden gedaan en dat de KNVOL helaas
maar een kleine speler is. Voor suggesties in dezen houdt het
hoofdbestuur zich echter aanbevolen!

De voorzitter geeft in een resumé de redenen die het
bijeenroepen van deze vergadering noodzakelijk maakten en
die ook reeds waren vermeld in zijn brief die de convocatie
voor deze vergadering begeleidde. Het is financieel niet
haalbaar om ARMEX in 2016 in een gedrukte versie te laten
uitkomen. Het voornemen bestaat om de leden en leden
van bepaalde doelgroepen er met een e-mailbericht van te
verwittigen wanneer nieuwe artikelen op de website zijn
geplaatst. De voorzitter beseft dat wanneer ARMEX ophoudt
als papieren uitgave te verschijnen, dit voor sommigen
aanleiding zal zijn om hun lidmaatschap of abonnement op te
zeggen. Hij benadrukt dat een gevorderde leeftijd geenszins
een belemmering hoeft te zijn zich op het internet te begeven
en wijst op de mogelijkheden tot ondersteuning daarbij via
bijvoorbeeld SeniorWeb, alsmede op het gemak van e-mail en
een geringere belasting van het milieu.

Globale begroting 2016 en verlaging
van de contributie

Met een ledental van tenminste 350 is het mogelijk om ondanks een verlaging van de contributie tot een structureel
sluitende begroting te komen. Het lidmaatschap van de KNVOL
is dan weliswaar niet meer noodzakelijk voor het kunnen lezen
van ARMEX , het blijft echter recht geven op deelname aan
themadagen, symposia en excursies, terwijl de leden bovendien
financieel bijdragen aan het uitdragen van de doelstellingen
van de KNVOL (via ARMEX, maar bijvoorbeeld ook onze
bijzondere leerstoel). In antwoord op een vraag van de heer
E. Jaspers meent de voorzitter dat het in uitzonderlijke gevallen waarschijnlijk wel mogelijk zal zijn dat de secretaris aan een
lid desgewenst een uitgeprinte versie van ARMEX per post doet
toekomen. Een dergelijk verzoek zou overigens ook kunnen
worden gedaan aan ieder ander lid van de KNVOL dat beschikt
over een computer met internetaansluiting en printer.

De heer P.A.C. Beelaerts van Blokland uit zijn teleurstelling
over de ter tafel gebrachte en zijns inziens veel te veel intern
gerichte conceptbegroting voor 2016. Hij vindt daarin niet
terug waar de KNVOL juist in deze tijd voor zou moeten staan.
De KNVOL is zijns inziens bij uitstek de vereniging die zou
moeten helpen om antwoorden te vinden op vragen als “moet
Defensie niet méér worden ingeschakeld bij het bestrijden van
terrorisme?” of “wat is / wordt de functie van grondtroepen?”.
Overwogen zou moeten worden het aantal Themadagen Vrede
& Veiligheid uit te breiden en discussiemiddagen of symposia
te organiseren in samenwerking met andere organisaties
(bijvoorbeeld met “Onze Luchtmacht” over de taken en inzet
van grondtroepen). Er lijkt in deze tijd vol verwarringen een
interessante publieke taak voor de KNVOL te zijn weggelegd
waarbij het nodig is om méér en doelgerichtere initiatieven te
ontplooien. Hij stelt dan ook voor om de contributie nog een
jaar op € 40,00 te houden en zich de komende tijd extra op de
positie van de KNVOL te bezinnen en wat bakens te verzetten.
Hij zou zich kunnen voorstellen dat er dan goede redenen zijn
om de contributie zelfs te verhogen!

De heer T. Goudsmits is benieuwd naar de plannen voor de
indeling van het blad en vraagt of de verschijningsfrequentie
van ARMEX weer zes maal per jaar zal worden in plaats van vier
maal. Hij vindt dat de door de KL uitgebrachte elektronische
periodieken zich onprettig laten lezen, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld de Militaire Spectator. De hoofdredacteur van
ARMEX laat weten te denken aan een formule zoals wordt
gehanteerd door de Internationale Spectator (Clingendael
Magazine voor Internationale Betrekkingen), waarbij de
artikelen in kleur kunnen worden geprint. In 2016 heeft hij
financieel de ruimte voor het uitbrengen van negentig pagina’s
betaalde tekst. Het uitbrengen van zes nummers van elk vijftien
pagina’s zou dus mogelijk zijn. Het daarnaast uitbrengen van
een elektronische nieuwsbrief (vier maal per jaar of in kleinere
porties, eventueel in een uitsluitend voor leden toegankelijk
afgeschermd deel van de website) is nog een punt van aandacht.
Aan kopij is in ieder geval géén gebrek!

De voorzitter acht bij handhaving van de contributie op € 40,00
het risico te groot dat meer dan de helft van het aantal leden
het lidmaatschap zal opzeggen. Van de opmerkingen van de
heer Beelaerts van Blokland is echter goed nota genomen en
het hoofdbestuur zal zijn suggesties zeker meenemen. De
mogelijkheden om als KNVOL meer de barricaden op te gaan
en beter in te spelen op de actualiteit zullen serieus worden
bezien. De heer P.R. Klop wijst erop, dat de verhoging van de
minimumcontributie van € 30,00 naar € 40,00 resulteerde in
grotere problemen bij de inning ervan.
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Hij pleit daarom voor verlaging tot € 30,00, hetgeen ook
een psychologisch effect zou kunnen hebben. Verder is hij
overtuigd van de mogelijkheden om voor gelegenheden als
een symposium sponsoren te vinden, zodat zo’n activiteit
kostendekkend zou kunnen zijn; desgewenst is hij bereid
zoiets zelf te regelen. De heer C.H. Heidt vraagt zich af of
het hoofdbestuur geen problemen voorziet wanneer de
contributie wordt verlaagd tot minimaal € 30,00; in zijn brief
van 9 november jl. spiegelde de voorzitter de leden een
minimumcontributie voor van € 25,00. De voorzitter antwoordt dat conservatief en reëel werd begroot. Bij nader inzien
bleek voor de toekomst toch rekening te moeten worden
gehouden met de noodzakelijkheid of wenselijkheid van
verdere investeringen in de website en een eventuele stijging
van de jaarlijkse onderhouds- en beveiligingskosten daarvan,
zodat het beschikbare budget toch te krap leek. Daarom werd
alsnog gekozen voor een minimumcontributie van € 30,00.
Mogelijk zijn voor de website overigens nog enkele sponsoren
(voor € 500 of meer per jaar) te vinden.

de KNVOL-website vragen aan de orde te stellen als “moet IS
in Syrië door ons worden gebombardeerd of niet?”, zou de
interesse kunnen worden gewekt van potentiële nieuwe leden.
De heer T. Goudsmits geeft op basis van zijn ervaringen bij
een lokale scoutingvereniging het instellen van een tijdelijke
commissie (bestaande uit gewone en bestuursleden) in
overweging die de ledenwerving zou kunnen bezien, wat eenn
van de problemen is.
Mevrouw B. Hamstra wijst erop dat de KNVOL door de nieuwe
opzet van de Landmachtdagen een wervingsmoment is kwijtgeraakt. Ook krijgen dienstverlaters van hun werkgever niet
meer een folder van de KNVOL en een gratis abonnement voor
één jaar op ARMEX uitgereikt.
Met handopsteken wordt vervolgens unaniem besloten, per
1 januari het magazine ARMEX uitsluitend nog digitaal op de
KNVOL-website te laten verschijnen, de minimumcontributie
te verlagen tot € 30,00 (voor jeugdleden: € 20,00) per jaar en
de begroting voor 2016 goed te keuren.

De heer E. Jaspers vraagt zich af of alle mogelijkheden zijn
benut om de aanwas van nieuwe leden te vergroten. Door op

De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur, waarna in de
foyer nog een “staande” lunch wordt geserveerd.

Rondvraag en sluiting

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
Mw. B. Hamstra, luitenant-kolonel,
waarnemend vice-voorzitter,
Drs. P.C. Dijkgraaf. luitenant-kolonelarts (R) b.d., secretaris
D.J. Vuijk, luitenant-kolonel b.d.,
penningmeester

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

Leden:
H.J.W. van Loon,
adjudant-onderofficier instructeur, lid
Prof.dr.J.L N. Roodenburg,
luitenant-kolonel (R)-kaakchirurg, 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.
De Weidenweg 40
7961 LP Ruinerwold
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 € 30 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

