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Geachte voorzitter en leden van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’,

Het 100-jarig jubileum van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’ is een warme felicitatie waard.
Maar kijkend naar de bijdrage die de vereniging de afgelopen eeuw heeft geleverd om de kennis bij een groot publiek over
Defensie te vergroten, wordt dit jubileum nog meer bijzonder. In de afgelopen honderd jaar heeft de vereniging zich namelijk
zeer verdienstelijk ingezet in het belang van de krijgsmacht.
Zo levert de vereniging al die tijd een waardevolle en zeer gewaardeerde bijdrage aan het draagvlak voor de Nederlandse krijgsmacht, bijvoorbeeld middels het faciliteren en stimuleren van de maatschappelijke discussie over de rol en taken van de krijgsmacht. Door aandacht te besteden aan onder meer (technologische) ontwikkelingen, geschiedenis en tradities, wordt inzicht gegeven in de taken en werkzaamheden van de krijgsmacht. Ook het geven van lezingen en verzorgen van bezoeken aan militaire
bases en kazernes dragen hier in belangrijke mate aan bij.
Een goede, slagvaardige en kwalitatief hoogwaardige krijgsmacht die berekend is op haar taken, is ons gemeenschappelijk doel.
Voor de inspanningen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’ en al haar leden die hieraan een belangrijke vrijwillige bijdrage leveren, wil ik dan ook mijn welgemeende dank en waardering uitspreken.
Met veel achting en trots feliciteer ik u van harte met uw 100-jarig jubileum. Ik hoop ook voor de toekomst op de blijvende
steun en inspanning van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’ en haar leden te mogen rekenen.

Commandant der Strijdkrachten
Generaal Peter van Uhm
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Making a difference in the line of duty
Militairen moeten werken onder risicovolle omstandigheden. TenCate Protective Fabrics beschermt Amerikaanse,
Noorse, Italiaanse en andere militairen met het inherent hitte- en vlamwerende weefsel TenCate Defender™ M.
Dit wordt toegepast in diverse gevechtsuniformen voor professionals. Beschermend, comfortabel en duurzaam.
Een groot risico in oorlogsgebieden zijn Improvised Explosive Devices. Aanslagen met IED’s gaan veelal gepaard met
intense hitte en vuur, met de kans op levensbedreigende brandwonden. TenCate Defender™ M weefsel biedt optimale
bescherming. Daarmee wil TenCate wereldwijd het verschil maken in de bescherming van mensen en hun omgeving.
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Commentaar

Zonder krijgsmacht geen veiligheid
Daar moet de politiek steeds van doordrongen worden
P.K. Smit

Dat de zorg voor de veiligheid van de samenleving het nogal eens aflegt tegen andere, politieke
belangen, is van alle tijd en alle dag. Daar betaalt in veel gevallen de krijgsmacht voor. Een krachtig
geluid tegen die politieke gemakzucht was, is en blijft dan ook noodzakelijk.
Honderd jaar strijd. Dat is in het kort de geschiedenis van honTel bij dit alles op dat in de beeldvorming over ‘het leger’ feit en
derd jaar Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’. Die
fictie door elkaar liepen, en de logica van de eerder aangehaalde
strijd betreft dan de voortdurende inspanningen om het doel
doelstelling van de vereniging wordt duidelijk. Als regering noch
van de vereniging te realiseren, in 1912 als volgt geformuleerd:
Parlement hun verantwoordelijkheid namen, moesten zij daar
“Het opwekken van sympathie voor het leger bij het Nederlandtoch op gewezen worden.
sche volk en van het besef dat het legervraagstuk geen politiek,
doch een nationaal vraagstuk is”.
Weinig veranderd
Op het eerste gezicht een merkwaardig fenomeen: een vereniIn het honderdjarig bestaan van de vereniging is er op bovenging die zichzelf als doel stelt de eigen werkgever (veel van de
staande punten weinig structureel veranderd. Het is zelfs nog
leden van het eerste uur waren militairen) in het land te promomoeilijker geworden om duidelijk te maken waarom een krijgsten. Normaal gesproken rekent de leiding het tot zijn verantmacht ˗ de vereniging heeft zijn doelstelling verbreed naar de
woordelijkheid om
krijgsmacht als geheel
duidelijk te maken
˗ een belangrijke waardat men niet zonder
borg vormt tegen de
(de producten van)
bedreiging van de
de betreffende ornationale veiligheid.
ganisatie kan. Maar
Een bedreiging van
de (politieke) leiding
grondgebied en soeGodfried Bomans
van ‘het leger’ schoot
vereiniteit lijkt verder
in 1912 op dat punt
weg dan ooit en het
ernstig tekort, althans volgens de oprichters van de vereniging.
besef dat veiligheid meer inhoudt, ook het onbekommerd kunZij achtten een extra stem nodig om duidelijk te maken dat een
nen blijven functioneren van de samenleving zoals in het ‘Vergoede staat van ‘het leger’ het belang van het land diende.
kenningenrapport’ wordt gesteld, is nog bij weinigen echt doorgedrongen.
Ook feit en fictie zijn nog steeds moeilijk uit elkaar te houden,
Nodig
hetgeen ‘de politiek’ veel ruimte biedt om uit te leggen dat er
De oprichting van de vereniging lag bij nader inzien toch wel
bij “…Defensie altijd wel wat vanaf kan” zoals André Bosman
voor de hand. De hoogste politieke baas van ‘het leger’ was eivan de VVD zegt in het interview dat elders in dit nummer is
genlijk niet de minister maar de hele regering en die had meer
geplaatst.
aan haar hoofd dan alleen de veiligheid van het land. Als geheel
stonden ze onder meer voor het vraagstuk hoe de altijd schaarse middelen zo goed mogelijk te verdelen. En veiligheid mag nu
Gezamenlijk
eenmaal alleen geld kosten als de relatie tussen de mogelijke beEen stem die opkomt voor noodzaak en belang van een op zijn
dreiging ervan en de middelen om die bedreiging te weerstaan,
taak berekende krijgsmacht, is dus nog steeds bitter noodzakehelder is. Die relatie is echter zelden duidelijk en dat laat altijd
lijk. Dat hoeft de vereniging gelukkig niet meer alleen te doen.
ruimte voor interpretatie.
Er zijn inmiddels verschillende ‘militaire vakbonden’ waarvan de
In de tweede plaats had de regering te maken met een parleleden direct belang hebben bij een op zijn taak berekende krijgsment. Ook voor de leden van het Parlement gold dat de relamacht. Dat geldt ook voor veteranen. Immers een goede veteratie tussen nationale veiligheid en de staat van ‘het leger’ op zijn
nenzorg begint bij een goede voorbereiding en die is alleen mominst multi-interpretabel was. Dat verschafte hen de ruimte om
gelijk als de krijgsmacht op zijn taak is berekend en de gronden
de prioriteiten buiten ‘het leger’ te leggen en de regering niet af
voor het bestaan ervan voor een ieder duidelijk en geaccepteerd
te rekenen op eventuele nalatigheid op het gebied van de landszijn.
verdediging
De stemmen van al die groeperingen die een direct belang
En last but not least was er het volk, althans het deel dat toen
hebben bij een op zijn taak berekende krijgsmacht,
kiesrecht had, dat formeel de legitimatie verschafte voor regezouden aan kracht winnen als zij in de toekomst
ring en Parlement. Dat had meer last dan gemak van ‘het leger’
gezamenlijk laten horen dat de Nederlandse
terwijl het belang van een effectieve landsverdediging nog minsamenleving voor haar veiligheid niet zonder
der op het netvlies stond dan bij regering en Parlement.
die krijgsmacht kan. <

“De beste manier om de gevallenen te herdenken
is datgene te doen waarvoor zij gestorven zijn”
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Toshiba raadt Windows® 7 aan.
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Veiligheid en
buitenlandse politiek

Daar is volgens de VVD de krijgsmacht voor
Brigadegeneraal b.d. P.K. Smit
Luitenant-kolonel b.d. C.H.C. Janssen

“Er is hier voor een meer algemene discussie over het hoe en waarom van een krijgsmacht geen
draagvlak” aldus André Bosman, defensiewoordvoerder van de VVD-fractie in de Tweede Kamer,
“… niemand neemt echt de verantwoordelijkheid om te zeggen: dat wil ik hebben”. Reden waarom
“…er bij Defensie altijd wel wat vanaf kan”.

André Bosman, hier in gesprek met brigadegeneraal Otto van Wiggen. Bron: VVD-Drente

sie heeft nog wel een poging gewaagd om tot een antwoord
te komen door het project ‘Verkenningen’ te laten uitvoeren.
Het resultaat is een zeer waardevol rapport, maar daar is het
tot op heden bij gebleven.
Toch worden regering en Parlement ook zonder dat antwoord het eens over defensie-uitgaven van nog steeds ongeveer 8 miljard euro. Goed, er gaat steeds meer af, maar het is
nog wel een hoop geld. Merkwaardig dat hier een Rekenkamer niet over valt, terwijl al jaren wel wordt onderzocht of

“Een goede, slagvaardige en kwalitatief hoogwaardige krijgsmacht die berekend is op haar taken, is ons gemeenschappelijk doel” zegt de Commandant der Strijdkrachten in zijn
gelukwens voor het 100-jarig bestaan van de Koninklijke
Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’. Maar wat is een goede,
slagvaardige en kwalitatief hoogwaardige krijgsmacht? Het
antwoord op die vraag is in onze democratie aan regering en
Tweede Kamer, zeg maar ‘de politiek’.
Maar dat antwoord is er niet. De vorige minister van Defen-
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het beheer op orde is.
Tegen deze achtergrond interviewt de redactie politici over
de rol van de krijgsmacht in een politieke strategie en de consequenties daarvan voor de samenstelling van de krijgsmacht.
Op 21 december 2011 was André
Bosman, defensiewoordvoerder
van de VVD in de Tweede Kamer,
bereid vragen te beantwoorden.
André Bosman is als F-16-vlieger
instructeur geweest en werd uitgezonden naar Kaboel, Afghanistan.

Uiteindelijk, als je praat over de mogelijkheid tot het bedrijven van internationale politiek - en toch ook, het klinkt misschien een beetje vies: machtspolitiek, al is het alleen maar
ter voorkoming van machtspolitiek van een ander - moet je kunnen zeggen: ik kan iets op de mat
leggen zonder dat ik mij zorgen
hoef te maken.

‘Met welk doel geven we die
8 miljard euro eigenlijk uit?’

Het rapport verkenningen verbreedt het veiligheidsbegrip naar
‘het onbekommerd kunnen blijven functioneren van onze maatschappij’. Dat is breder dan alleen de veiligheid van het grondgebied.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: met welk doel
geven we die 8 miljard euro eigenlijk uit?

Het gaat nog veel breder. Het gaat ook om nationale en internationale belangen. Kijk bijvoorbeeld naar wat wij doen
tegen de piraterij. Dat gaat vooral om de bescherming van
handelsbelangen en niet alleen om de piraten aan te pakken
die de internationale rechtsorde frustreren.
Het klassieke begrip (geografische) veiligheid, de bescherming van de internationale rechtsorde dat onder meer tot
uiting komt in het beginsel responsibility to protect en de
bescherming van de belangen van het koninkrijk zijn dus
moeilijk los van elkaar te zien.
Zo was de basis voor het optreden in Libië het beginsel responsibility to protect, zeg maar een altruïstische overweging.
Maar onrust aan de zuidflank van Europa raakt ook handelsen veiligheidsbelangen.
Het optreden in Afghanistan was niet in eerste aanleg bedoeld om de Afghanen te helpen, maar omdat binnenlandse
veiligheid begint met buitenlandse veiligheid. De aanslagen
kwamen daar vandaan. Als we dit niet aanpakten, zouden wij
een probleem hebben.
Die discussie is overigens te beperkt gevoerd. Dus ik denk dat
dit qua uitleg beter kan.

Het gaat bij Defensie natuurlijk om de veiligheid van het
grondgebied. Dat is in NAVO verband redelijk goed gestructureerd. Vanuit de VVD zeggen wij dat Defensie daarnaast
een verlengstuk is van de buitenlandse politiek, een rol die
steeds meer aandacht vraagt.
Een probleem hierbij is dat de planningshorizon ten minste twintig jaar verder ligt, iets dat ook in het rapport van de
‘Verkenningen’ duidelijk wordt.
En wat zijn dan de ontwikkelingen in die tijd. Dan praat je
over een groeiende wereldbevolking die het moet doen met
middelen die de groei niet kunnen bijhouden. Denk hierbij
aan olie en andere grondstoffen. Ook water wordt straks een
toenemend probleem. Daarnaast zijn de opkomende machten
zoals de BRIC-landen (Brazilië, India, China) van belang.
Daarop moet je de strategie ontwikkelen. Het is alleen moeilijk uit te leggen aan de kiezers dat je je nu al zorgen gaat
maken over de ontwikkelingen bijvoorbeeld in China. Als ik
dat mag relateren aan de JSF-discussie waarin de vraag wordt
gesteld waarom we eigenlijk die JSF nodig hebben. Nu, de
Chinezen zijn er al mee bezig evenals de Russen.

Optreden in Afghanistan. Bron: Defensie
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De Leopard II A6. Geen politieke moed om in te zetten. Bron: Defensie

Hebben wij een strategie waarin de regering aangeeft hoe ook
in de toekomst de (veiligheids-)belangen worden zeker gesteld?
En wat daarbij de rol van de krijgsmacht is? Dan heb je ook een
verhaal waarmee je aan het Nederlandse volk kunt uitleggen:
als we ons daar niet op voorbereiden, lopen we die en die
risico’s.

Is dat geen kwestie van politiek leiderschap?
Ja, maar er is hier voor een meer algemene discussie over het
hoe en waarom van een krijgsmacht geen draagvlak en met
politiek leiderschap krijg je de zalen niet vol. Dat is echt het
probleem. Je kunt honderd keer zeggen dat de krijgsmacht
het geweldig doet. Daarover bestaat niet zoveel misverstand.
Kijk maar naar het grote vertrouwen dat de bevolking volgens het laatste rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau in de krijgsmacht heeft. Maar niemand neemt echt de
verantwoordelijkheid om te zeggen: dat wil ik hebben. Ze
hebben allemaal de keus aan Defensie gelaten. Er kan zo dus
altijd wel wat van af. Dan doe je dat maar niet. Ik heb er niet
om gevraagd.

De vraag is: wie moet dat verhaal houden? Als je praat over
internationale veiligheid, dan moet dat van Buitenlandse Zaken komen. Defensie is geen beleidministerie en bepaalt niet
zelf waar het gaat ingrijpen. Dat is het gevolg van buitenlandse politiek of, voor het binnenland, de behoefte gesteld
door Veiligheid en Justitie. Eigenlijk was het verkeerde ministerie leading bij de opstelling van het ‘Verkenningenrapport’.
Dat is ook het probleem waar we nu in zitten. Defensie schrijft
als uitvoerder zelf het beleid dat eigenlijk moet komen van
Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie. Die moeten zeggen: daar hebben we deze middelen voor nodig. Maar bij bijvoorbeeld Buitenlandse zaken gaat het net andersom. Dat
ministerie kijkt wat er is en gaat aan de hand daarvan aan de
slag. Dat is dus een ‘kastje-muur’ verhaal. Zo delft Defensie
altijd het onderspit in de slag om de financiële middelen.
Dus om terug te komen op uw vraag: dat verhaal is er niet.

Dat is geen geruststellende constatering. Maar laten we weer
even teruggaan naar het rapport. Dat schetst enkele toekomstscenario’s waaronder een multipolaire wereld met machtsblokken en grootmachten. Dan komen ook de NAVO en Europa in
beeld.
De NAVO is voor ons essentieel. Er is natuurlijk wel een probleem met de Europese bijdrage aan dat bondgenootschap.
Onze vrienden aan de andere kant van de oceaan stellen vast
dat zij 70% van de kosten dragen terwijl de meeste ellende
aan onze kant voor komt. Zij zeggen dan ook steeds meer:
ik wens u veel succes. Dat is bij Libië ook gebeurd met alle
gevolgen van dien. De bommen waren op, de ondersteuning
was minder, Duitsland deed niet mee, etc.
Dat los je echter niet op door Europa het te laten overnemen.
De NAVO is nog steeds essentieel, maar de Europese lidstaten
moeten wel actief participeren. Een aantal landen zegt daar
niet toe in staat te zijn, of komt het even niet uit, of legt allerlei beperkingen op bij de inzet. De VVD vond het bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat onze vliegtuigen, die alles hadden,
alleen het luchtruim mochten bewaken. Onze bommen zijn
wel onder Deense vliegtuigen gehangen.

De PVV en de PvdA hebben beide in Armex verklaard dat de
politieke discussie over het Verkenningenrapport om te komen
tot de genoemde strategie, eigenlijk wel gevoerd zou moeten
worden. Met uw partij erbij is dat een flink aantal stemmen.
Dat zou dan een stap in de goede richting zijn, ook in het overbrengen van de boodschap naar het publiek.
Als je kijkt naar het hele rijtje problemen dat nu aan de orde
is, is het de vraag of dit nu zo hoog op de agenda moet komen te staan. De mensen zien het probleem niet zo. Militairen zien dat wel, maar de meeste mensen denken toch: het
gaat toch goed? De NAVO doet het goed en vrede en veiligheid zijn geborgd.
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Oefening van de Groep Geleide Wapens. Samen met de marine alles in huis voor gebiedsverdediging. Bron: Defensie

Lid zijn van de NAVO brengt dus wel verplichtingen met zich mee.

Is 1 % van het bnp dan genoeg?
Dat is het niet alleen. Door bijvoorbeeld samen op te trekken met andere, Europese lidstaten kun je als Nederland nog
steeds een substantiële bijdrage aan een missie leveren. De
vraag is dus: is die 1 % zo belangrijk als gaat het om de daadwerkelijke inzet. Er is natuurlijk wel een relatie. Met die 1 %
kun je het minder lang volhouden en is de bijdrage kleiner of
minder hoogwaardig.

De regering heeft toch gekozen voor de beleidsoptie ‘veelzijdig
inzetbaar’. Geldt dat voor de ‘nieuwe’ krijgsmacht als geheel?
Gedurende de ‘herijkingperiode’ kan dat nog even niet, maar
straks wel. Daarbij zullen de systemen op elkaar moeten aansluiten en moet er sprake zijn van uitwisselbaarheid. Het lijkt
mij bijvoorbeeld verstandig dat we bij nieuwe radarsystemen
voor luchtverdediging op het land naar de ‘Smart-L’ gaan die
nu is voorzien voor de luchtverdediging- en commandofregatten. Als dat tenminste mogelijk is. Op die manier heeft Nederland voor gebiedsverdediging alle middelen ter beschikking.
Verder kunnen wij geen militairen op een landoperatie sturen
zonder dat de luchtsteun is geregeld. En omdat wij nog niet
klaar zijn voor taakspecialisatie zie ik daar dus een rol voor
een eigen luchtmacht.
Ook de inzet bij het hele geweldspectrum blijft mogelijk, al
is dat steeds korter. Wij zijn erg begrensd in tijd omdat onze
krijgsmacht steeds kleiner wordt. Dus de tijdsfactor vormt een
steeds grotere beperking bij eventuele inzet.

Past hier de afstoting van de leopards in?
Ja, want als we alle risico’s bij elkaar optellen, maken wij de
politieke keuze dat de kans op inzet van tanks zeer klein is.
Als je kijkt naar de afgelopen tijden dat de tanks er nog waren, zijn ze nooit ingezet (noot van de redactie: er zijn nog
wel tanks ingezet in Bosnië). Wij hebben nooit de politieke
moed gehad om ze in te zetten en het is de vraag of wij in de
toekomst die politieke moed nog gaan krijgen. En dan moet
je je afvragen: wat doe ik er nog mee?

Een laatste onderwerp. Kamerleden en andere defensiedeskundigen kunnen van alles over de krijgsmacht en de inzet daarvan
beweren in het publieke debat, maar de commandanten die er
mee aan de slag moeten, hoor je eigenlijk niet.
U roert uitstekend het probleem aan. De Kamer dicht zich
grote kennis en kunde toe. Laat ik als voorbeeld de opvolging
van de F-16 nemen. Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat de
discussie wordt gevoerd over de eisen en dat op basis van een
uiteindelijk geaccepteerd pakket aan het ministerie wordt
gevraagd om met ten minste twee kandidaten te komen.
Maar in de huidige situatie is het zo dat de Kamer het vliegtuig bepaalt, tenminste dat is een sfeerbeeld bij velen.
Aan de andere kant, ten aanzien van inzet en uitzending hebben we heel goede gesprekken. Ik vraag mij dan ook af waarom dat niet ook over de vredesbedrijfsvoering zou kunnen.
Het is wel zo dat Defensie een vrij gesloten bolwerk is. En of
dat nu komt door de externe druk of door de interne zorg om
niets te vertellen ter voorkoming van onrust, dat weet ik niet.
Gesprekken met kamerleden vereisen nog steeds formele toestemming en dat is, neem ik aan, om te voorkomen dat een
kamerlid iets te horen krijgt wat een minister nog niet weet.
Maar dan zeg ik: dat is dan meer een probleem van de minister, want die had dat moeten weten. Essentieel is dat we
een veel beter beeld krijgen van wat er leeft, wat er wel kan
en wat er niet kan, en wat de gevolgen zijn van onze politieke besluitvorming. Ik heb liever een gesprek van een paar uur
met een aantal commandanten dan dat ik 1000 schriftelijke
vragen stel. Ik denk dat we meer bereiken met zo’n gesprek
dan met alle schriftelijke vragen.
Dat zou de openbare discussie over het hebben van een
krijgsmacht wel vooruit helpen. Er zitten ontzetten veel voordelen aan. Ik ben er een groot voorstander van.

Wilt u tot slot nog iets kwijt wat niet aan de orde is geweest?
Ja, de veteranenwet is van de week ook unaniem in de Eerste
Kamer aangenomen en is daarmee in drie maanden volledig
parlementair behandeld. De veteranenwet is echt een succesverhaal waar de politiek zich volledig achter heeft geschaard.
Maar de media gaven niet thuis. Daar ben ik gewoon een
beetje verdrietig van. <
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Cyber Security
De veiligheid van het digitale domein wordt ernstig bedreigd
Gerben Klein Baltink

De auteur tijdens zijn voordracht. Bron: Anna Wijnands, SIB-Utrecht

Een veilige, digitale omgeving: velen gaan daaraan voorbij zonder te beseffen dat inbreuken op
die veiligheid veel schade kunnen opleveren. De Rijksoverheid en ook Defensie beseffen dat wel en
nemen daarom maatregelen om de cyber security dichterbij te brengen.
In toenemende mate zijn we afhankelijk van een goed functionerende en veilige digitale omgeving. Soms is dat heel expliciet en voor iedereen herkenbaar (mailverkeer, raadplegen internet etc.), maar soms ook meer impliciet en zijn we ons veel
minder bewust van de digitale dimensie (voorbeelden daarvan zijn het betalingsverkeer, de dienstregeling in het openbaar vervoer en het functioneren van de vitale infrastructuur).
Al langere tijd wordt het digitale domein bedreigd door partijen die misbruik maken van in het digitale domein beschikbare informatie (van criminaliteit tot heuse spionage). Soms
ontzeggen overheden hun burgers internettoegang of vol-

gen zij het gebruik van de digitale omgeving door haar burgers, in detail. Bovendien zijn er partijen die er bij gebaat zijn
om bepaalde delen van het digitale domein onbruikbaar te
maken.
De gevolgen van misbruik van het digitale domein zijn groot.
Het levert niet alleen enorme financiële schade op maar er
staan ook burgerrechten op het spel en er wordt vertrouwelijke informatie gelekt en misbruikt.
De Nederlandse overheid onderkent deze dreigingen en is, samen met bedrijfsleven en wetenschap, bezig met de uitvoering van de Nationale Cyber Security Strategie. Maar een
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• Opbouwen van een adequate responscapaciteit (dit krijgt
gelukkig onder andere vorm in het op te richten Nationaal
Cyber Security Centrum, waarbij de Raad vooral de
inbreng van private kennis en deskundigheid wil stimuleren).
• Versterken en aansturen van onderzoek en kennisopbouw
(dit moet plaatsvinden langs de lijnen van de Onderzoeksagenda Digitale Veiligheid: de National Cyber Security
Research Agenda, zoals die onder meer in het kader van
het Topsectoren beleid nadere invulling zal krijgen3).

De Amerikaanse Luchtmacht begint met een cyber war training.
Bron: USAF

veilige, digitale omgeving is alleen mogelijk als iedereen in
zijn of haar eigen omgeving nog bewuster en veiliger omgaat
met het digitale domein.

Naast de instelling van de Raad geeft de NCSC ook aan dat
er een Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) wordt ingericht. Per 12 januari 2012 is dit nieuwe centrum een feit: de
feestelijke opening door minister Opstelten vond plaats in het
World Forum te Den Haag. De kern van dit nieuwe centrum
wordt gevormd door het voormalige Govcert.nl, maar het
heeft een behoorlijke uitbreiding van taakstelling en mandaat ondergaan.
Samenwerking tussen de meest betrokken departementen
en diensten is inmiddels een feit en in de loop van 2012 zal
ook de samenwerking met private partijen verder vorm worden gegeven. Op de website van het nieuwe centrum is zowel
veel informatie over de taakstelling en ambities te vinden, als
achtergrondinformatie over digitale veiligheid.

Defensie en digitale veiligheid
Nationale Cyber Security Strategie
Begin 2011 is de Nationale Cyber Security Strategie (NCSS)
verschenen, waarin de overheid het belang van een veilige,
digitale omgeving onderstreept en een aantal acties uitzet1.
Eén van die acties betreft het instellen van de Cyber Security Raad, met daarin een ruime vertegenwoordiging vanuit
de publieke en de private sector en vanuit de wetenschap (zie
kader op bldz. 15). Deze Raad is op 30 juni 2011 ingesteld en
heeft een eerste advies aan de regering uitgebracht, waarbij
de Raad onder meer reageert op het eerste Cyber Security
Beeld Nederland2.
In haar advies benadrukt de Raad het belang van digitale veiligheid en de steeds grotere afhankelijkheid van onze samenleving van een veilige en betrouwbare digitale omgeving. De
Raad heeft vijf prioriteiten gesteld.
• Vergroten van het bewustzijn van cyberdreigingen bij
publiek, overheid en bedrijfsleven (de Raad zal onder meer
voortbouwen op de campagnes van ECP-EPN).
• Aandacht voor een proactieve benadering, naast
preventieve maatregelen (de Raad zal waar nodig alle
van belang zijnde spelers wijzen op de meest relevante
deelterreinen binnen het domein digitale veiligheid).
• Beschikken over een actuele en betrouwbare dreigingsanalyse (de Raad hecht aan een voortzetting van het nu
verschenen rapport Cyber Security Beeld Nederland, aan
te vullen met meer kwantitatieve informatie).

Het Ministerie van Defensie is nauw betrokken bij de NCSS en
de vorming van het nieuwe centrum. Het grote belang van digitale veiligheid is voor Defensie al enkele jaren duidelijk en
komt onder meer tot uiting in diverse intensiveringen op dit
terrein. Naast de werkzaamheden van de beveiligingsautoriteit, de bestaande organisatie van Defcert en de activiteiten binnen de MIVD, krijgt digitale veiligheid nadrukkelijk de
aandacht in de Taskforce Cyber. Deze Taskforce moet onder
meer resulteren in een Defensie Cyber Commando en een
Defensie Cyber Expertise Centrum, in nauwe samenwerking met het NCSC.
Het brede terrein van digitale oorlogvoering, van defensieve
operaties tot offensieve operaties evenals de specifieke inlichtingen op dit gebied, verdient nadrukkelijke aandacht. Steeds
meer statelijke actoren gebruiken immers het digitale domein
ook voor hun militaire activiteiten.
De meningen over de realiteitszin van een echte digitale oorlog zijn weliswaar nog sterk verdeeld, maar velen zijn het er
over eens dat de militaire dreiging in het digitale domein toeneemt. Dat wordt door Nederland zeer serieus genomen, zoals blijkt uit de volgende zinsnede uit de eerder genoemde
kamerbrief van 23 december4: “De krijgsmacht moet in staat
zijn cyberoperaties uit te voeren ter ondersteuning van het
reguliere militaire optreden en beschikken over een uitstekende inlichtingenpositie in het digitale domein.”
Minister Hillen benadrukt daarbij dat de krijgsmacht ook tot
offensieve operaties in het digitale domein in staat moet zijn.

Zie hiervoor:
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/02/22/nationale-cyber-security-strategie-slagkracht-door-samenwerking.html.
2
De brief van de Raad aan Minister Opstelten en het Cyber Dreigings Beeld Nederland zijn op 23 december aangeboden aan de Tweede Kamer.
Zie hiervoor www.rijksoverheid.nl.
3
De documentatie over deze onderzoeksagenda is beschikbaar via www.iipvv.nl onder het kopje publicaties.
4
De brief van de Raad aan Minister Opstelten en het Cyber Dreigings Beeld Nederland zijn op 23 december aangeboden aan de Tweede Kamer.
Zie hiervoor www.rijksoverheid.nl.
1
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De komende jaren zal er sprake zijn van een duidelijke groei
van dit relatief nieuwe vakgebied binnen Defensie.

Bedreigingen
Hoewel de overheid, in nauwe afstemming met de publieke
sector, met de verschillende initiatieven onder de Nationale
Cyber Security Strategie een belangrijke stap zet om de capaciteit ter bescherming van onze digitale omgeving te vergroten, is dit op zich onvoldoende om de bestaande en verwachte dreigingen het hoofd te bieden. Juist daarom benadrukt
de Cyber Security Raad het belang van het vergroten van de
bewustwording, zowel bij de bevolking in bredere zin, als
binnen overheid en bedrijfsleven.
Hiervoor lopen weliswaar al vele jaren diverse campagnes,
maar die blijken tot op heden onvoldoende om de bedreigingen ongedaan te maken. Dat wordt wellicht deels veroorzaakt door heel normale, menselijke eigenschappen. We vinden het nu eenmaal omslachtig om met een zogenaamd sterk
wachtwoord in te loggen op onze privé- of werkcomputer.
We zijn dan al snel geneigd om of een gemakkelijk te onthouden wachtwoord te kiezen, of het wachtwoord op een
(vaak al te veel voor de hand liggende) gemakkelijk bereikbare plek op te schrijven. In beide gevallen geen echte bescherming van uw digitale gegevens.
Ook komt het helaas veel te vaak voor dat geen gebruik
wordt gemaakt van virusscanners (en als ze er zijn, vindt het
regelmatig updaten te weinig plaats), worden de laatste verbeteringen (patches) van het besturingssysteem niet of veel te
laat geïnstalleerd of wordt onzorgvuldig omgegaan met het
maken van reservebestanden (back-ups).
Hoewel nog enigszins begrijpelijk in de privé omgeving, in de
werkomgeving is dit absoluut uit den boze. Toch heeft het afgelopen jaar laten zien dat te weinig aandacht voor de beveiliging van het digitale domein ver strekkende gevolgen kan
hebben.
Het zogenaamde DigiNotar incident5 met beveiligingscertificaten is daar een goed voorbeeld van. Onvoldoende beveiligingsmaatregelen rondom de webserver en achterliggende
infrastructuur maakte dat een hacker zich eenvoudig toegang
kon verschaffen tot zowel de digitale informatie van het bedrijf als tot de omgeving waarbinnen beveiligingscertificaten
worden aangemaakt. Door diefstal van veel van deze certificaten was de hacker in staat om een groot aantal websites
min of meer na te maken. Zo kreeg hij de beschikking over
zeer veel vertrouwelijke informatie (zoals gebruikersnamen
en wachtwoorden) van gebruikers van deze websites, met
mogelijk ver strekkende gevolgen voor die individuele gebruikers.
De effecten van deze slechte beveiliging laten zich raden:
enorme kosten om de onveilige certificaten te vervangen, een
bijzonder intensieve operatie van overheid en bedrijfsleven
om zowel de beveiliging als het beschadigde vertrouwen te
herstellen, verlies van vertrouwelijke informatie en zelfs het
faillissement van het bedrijf DigiNotar.
Helaas staat dit incident niet op zichzelf. Journalist Brenno
de Winter heeft samen met Webwereld de maand oktober
2011 uitgeroepen tot ‘Lektober’. Er verschenen dagelijks voorbeelden op de site van Webwereld van falende beveiliging
van diverse websites6. Dat waren niet alleen overheidswebsites, maar ook vele bedrijven bleken onzorgvuldig om te gaan
met hun websites, soms met blootstelling van vele honderdduizenden klantgegevens. De grote aandacht die hiermee op
de noodzaak van een goede beveiliging werd gericht, heeft

er ongetwijfeld voor gezorgd dat vele organisaties verbeteringen hebben doorgevoerd. Toch blijkt begin 2012 dat een
groot aantal websites (bijvoorbeeld van diverse gemeenten)
nog over dezelfde, ondeugdelijke beveiliging beschikt.

Uitdagingen
Digitale onveiligheid blijft bepaald niet beperkt tot de (toegang tot) websites. Verlies van gegevens doordat iemand
een laptop of een USB-stick laat slingeren, is net zo goed een
voorbeeld van slechte beveiliging. Immers, een goede beveiliging van de verloren gegevensdrager had er nog voor kunnen zorgen dat de aanwezige informatie voor onbevoegden
onbruikbaar was.
De uitdagingen om te komen tot een veilige, digitale omgeving gaan daarom veel verder en raken ook ons (mobiele)
telefoonverkeer, ons financiële systeem (van internetbankieren tot het skimmen bij betaalautomaten) en de gehele vitale sector zoals die van de energievoorziening. In deze sector
bijvoorbeeld wordt steeds meer aandacht besteed aan een
goede beveiliging van de vaak standalone uitgevoerde besturing- en regelsystemen. Ondanks het feit dat deze systemen
meestal geen fysieke koppeling kennen met het internet,
blijkt het in een aantal gevallen fout te gaan omdat kwaadwillenden zich via bijvoorbeeld een virus op cd-rom
of USB-stick toegang hebben weten te verschaffen tot deze
systemen. Ongetwijfeld het meest bekende voorbeeld daarvan is het zogenaamde Stuxnet virus, waarbij de besturing
van ultracentrifuges in het Iraanse nucleaire programma
werd beïnvloed7.

De dreigingen op een rijtje
Het eerder genoemde Cyber Security Beeld Nederland (CSBN)
beschrijft op heldere wijze de verschillende dreigersgroepen
en hun doelwitten. Daarbij wordt aangegeven welke dreigingen het grootst zijn, in de combinatie met de kans van optre-

Bijeenkomst van Cyber Defence experts. Bron: NAVO

Zie hiervoor onder meer www.govcert.nl – op de homepage staat een
verwijzing naar het DigiNotar dossier.
6
Zie www.webwereld.nl - dossier Lektober.
7
Een goede bron voor achtergrondinformatie over het Stuxnet virus is
nl.wikipedia.org/wiki/Stuxnet.
5
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Het Nieuwe Werken
werkt met de juiste ICT
Maar wie maakt
de verbinding?

Informatie speelt een centrale rol bij de uitvoering van uw
werkzaamheden. Het is van cruciaal belang altijd te kunnen
beschikken over relevante en secure informatie en deze op een
veilige manier te kunnen delen. Ongeacht locatie (thuis, op
kantoor of in het operationele veld), op elk gewenst tijdstip en
met de beschikbare hardware. Wij noemen dit Het Nieuwe Werken.
Om dit mogelijk te maken, wordt veel verlangd van informatieen communicatietechnologie. Wij zijn de ICT-dienstverlener
die data, video en telefonie op unieke wijze combineert.
En zo Defensie met onze dienstverlening ondersteunt bij het
realiseren van de doelstellingen.
Kijk voor meer informatie op kpn.com/corporatemarket
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zowel op het werk als in de privéomgeving. Wij zijn allen
onderdeel geworden van een digitale samenleving.
Bescherming van onze gegevens, toegang tot informatie, betrouwbaarheid van digitale dienstverlening en het functioneren van onze samenleving als geheel, zijn afhankelijk van een
afdoende beveiliging van het digitale domein. Overheid en
bedrijfsleven slaan in toenemende mate de handen ineen om
er voor te zorgen dat de collectieve randvoorwaarden voor
een veilige digitale omgeving verbeteren. Niet alleen de Nationale Cyber Security Strategie en het Nationale Cyber Security
Centrum zijn daarbij van belang, maar ook vele andere initiatieven rondom samenwerking, opleidingen en onderzoek.
In het digitale domein vervullen wij als individu daarbij de
belangrijkste rol: de gehele keten is immers zo sterk als de
zwakste schakel. Een adequaat bewustzijn van digitale veiligheid is essentieel en voor iedereen ook een persoonlijke verantwoordelijkheid. <

Het Japanse Ministerie van Defensie ontwikkelt een computervirus ter
bestrijding van cyberaanvallen

Gerben Klein Baltink, directeur van adviesbureau KBBa bv, is
voor een groot deel van zijn tijd werkzaam als secretaris van
de Cyber Security Raad. Daarnaast adviseert hij overheid en
bedrijfsleven onder andere rondom innovaties in veiligheid.
Deze bijdrage is gebaseerd op de lezing die hij op 15 november 2011 hield op de thema-avond georganiseerd door de
Stichting Themadagen Vrede en Veiligheid van de Koninklijke
Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’ samen met de Studentenvereniging Internationale Betrekkingen (SIB) afdeling Utrecht.

den en de daarbij te verwachten schade. Digitale spionage en
cybercriminaliteit zijn de grootste, onderkende dreigingen.
Internationale bronnen geven voor de feitelijke omvang van
de economische schade weliswaar sterk uiteenlopende getallen (van enkele tientallen tot vele honderden miljarden dollars per jaar!), maar iedereen is het er over eens dat zowel
door diefstal van bedrijfsvertrouwelijke gegevens via digitale
spionage als door het ontvreemden van bijvoorbeeld creditcard- en bankgegevens jaarlijks een enorme schade ontstaat.
Het is daarbij zeer aannemelijk dat op het gebied van cybercriminaliteit een compleet nieuwe bedrijfstak aan het ontstaan is, waarbij criminele organisaties gegevens tegen betaling beschikbaar stellen, financiële transacties faciliteren,
behulpzaam zijn bij verzending van internetaankopen met
valse gegevens etc. Daarnaast zijn er concrete aanwijzingen
dat steeds meer landen een grote interesse hebben voor digitale spionage, waarbij zowel economische als politiekmilitaire
oogmerken een rol spelen.
Het CSBN gaat uitgebreid in op de genoemde dreigingen en
kwetsbaarheden. Het beschouwt tevens een aantal herkenbare trends, zoals het werken ‘in the cloud’ en de toenemende
risico’s rondom het gebruik van mobiele apparatuur. Hoewel
het document primair de dreigingen in kaart brengt, geeft
het nadrukkelijk ook een aantal duidelijke tegenmaatregelen weer.

Cyber Security Raad
Eelco Blok
CEO KPN, namens het Nederlandse bedrijfsleven*)
Erik Akerboom
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid*)
Harry van Dorenmalen
voorzitter ICT~Office en Chairman IBM Europe
René Steenvoorden
voorzitter CIO Platform en CIO Rabobank Nederland
Frank Heemskerk
voorzitter Raad van Toezicht ECP-EPN en
lid RVB Royal Haskoning
Ben Voorhorst
operationeel directeur Tennet en lid RVB Tennet
Prof. Corien Prins, Universiteit van Tilburg
Mark Dierikx
DG Energie, Telecom en Mededinging, Ministerie van EL&I
Marc van Nimwegen
Procureur-Generaal Openbaar Ministerie
Prof. Michel van Eeten, TU Delft
Generaal-majoor Sander Schnitger
Directeur DOBBP, Ministerie van Defensie
Prof. Bart Jacobs, Radboud Universiteit Nijmegen
Hoofdcommissaris Ruud Bik, kwartiermaker Nationale
Politie
Jan Kees Goet, directeur bij de AIVD
Gerben Klein Baltink, secretaris

Conclusies
Nagenoeg iedereen in Nederland maakt dagelijks gebruik van
het digitale domein. Zelfs mensen die helemaal geen computer gebruiken of geen mobiele telefoon bezitten, zullen voor
hun betalingen gebruik maken van geld- en betaalautomaten
of maken bijvoorbeeld gebruik van het openbaar vervoer. Velen zijn echter intensieve gebruikers van het digitale domein,

*) Eelco Blok en Erik Akerboom zijn beiden co-voorzitter
van de Raad
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Innovative Solutions
START WITH THALES
Op het gebied van veiligheid is Thales één van de meest innovatieve
bedrijven ter wereld. We bieden alle krijgsmachtonderdelen en civiele
hulpdiensten de middelen om hun taken optimaal te kunnen uitvoeren.
Onze producten kunnen overal ter wereld worden ingezet op 16
vrijwel ieder
type platform: ter land, ter zee en in de lucht.
www.thalesgroup.com/nl
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De auteur tijdens zijn voordracht. Bron : Anna Wijnands, SIB-Utrecht

De Nederlandse krijgsmacht
en raketverdediging
Edwin de Boer, Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht

De toenemende verspreiding van technologie om ballistische raketten, ook voor de lange afstand,
in combinatie met de proliferatie van massavernietigingswapens zorgt voor een groter wordende
dreiging op dit gebied. Het ligt dus voor de hand dat ook bij een krimpend defensiebudget toch
wordt geïnvesteerd in raketverdediging.
De minister van Defensie stelt in zijn beleidsbrief van 8 april
2011 dat als gevolg van externe en interne factoren hij wordt
gedwongen om in de komende jaren structureel 1 miljard
euro te bezuinigen. Behalve op bestuur en bedrijfsvoering
wordt ook op operationele capaciteiten bezuinigd. Er worden
zelfs enkele taken volledig afgestoten. Maar hij kiest er ook
voor om op bepaalde gebieden de inspanningen te intensiveren. Raketverdediging is een van die gebieden. Dat roept de
vraag op waarom de minister zich juist, naast bijvoorbeeld de
versterking van de digitale weerbaarheid en de onbemande
luchtsystemen, de raketverdedigingscapaciteit van de Nederlandse krijgsmacht verder wil versterken.

Dreiging
Raketverdediging richt zich op het uitschakelen van zogenaamde ballistische raketten1. Die werden voor het eerst in de
Tweede Wereldoorlog ingezet. De Duitsers hebben duizenden
V2’s (Vergeltungswaffe 2) op onder andere London en Antwerpen afgevuurd. Alleen al in Antwerpen vielen hierdoor

duizenden doden en gewonden.
Tijdens de Koude Oorlog waren het de wereldmachten die
de ballistische raket verder ontwikkelden. Al snel kwamen er
raketten die enorme afstanden konden afleggen, de zogenaamde intercontinentale ballistische raketten. Deze dienden
voornamelijk als transportmiddel voor nucleaire wapens.
Vanaf de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw verstrekte vooral de voormalige Sovjet-Unie ballistische raketten
aan derden en begonnen meerdere landen met de ontwikkeling van eigen raketten, al dan niet met behulp van ‘ingehuurde’ expertise. Het ging hier echter vooral om ballistische
raketten met een bereik van enkele honderden kilometers.
Veel landen bezitten inmiddels een uitgebreid arsenaal aan
ballistische raketten en hebben deze wapens in de afgelopen
decennia ook ingezet. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de
onderlinge conflicten tussen Pakistan en India.
Tijdens de Irak-Iranoorlog zetten beide landen ballistische
raketten in om elkaars grotere steden te bombarderen. Irak
heeft ook tijdens de eerste Golfoorlog ballistische raketten

Een raket die een sub orbitale, ballistische baan volgt om een explosieve lading naar een vooraf bepaald doel te brengen. De raket wordt vooral
gestuurd tijdens de boost fase. De rest van de vlucht wordt grotendeels door de wetten van astrodynamica en ballistiek bepaald.

1
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afgevuurd. De dreiging die van deze SCUDs uitging, leidde
ertoe dat de Nederlandse regering in 1991 besloot om haar
Patriot wapensystemen naar Turkije en Israël te sturen.
Ook in 2003 heeft Nederland haar Patriot wapensystemen ter
bescherming tegen de dreiging van ballistische raketten in
Turkije ingezet.
Veelal parallel aan een ontwikkelingsprogramma voor ballistische raketten, startten landen zoals Noord-Korea en Iran ook
programma’s voor de ontwikkeling van massavernietigingswapens. Het is in het bijzonder de combinatie van ballistische
raketten en massavernietigingswapens, die veel landen als
zeer zorgelijk ervaren. Al enkele malen heeft de NAVO haar
zorgen geuit over de toenemende dreiging die uitgaat van
ballistische raketten.
Ook Nederland onderkent dat enkele landen hun ballistische
raketcapaciteit uitbreiden. Samen met de ontwikkeling van
massavernietigingswapens wordt de ontwikkeling, fabricage
en verspreiding van ballistische raketten met een groot bereik
aangemerkt als een veiligheidsrisico dat in de toekomst kan
leiden tot een groeiende kwetsbaarheid van Nederland2.

Tegenmaatregelen
Om de dreiging die uitgaat van ballistische raketten en mas-

savernietigingswapens tegen te gaan, bestaan er diverse,
diplomatieke en militaire middelen. Non-proliferatie en
andere diplomatieke middelen zetten vooral in op het
tegengaan van de ontwikkeling, fabricage en verspreiding
van rakettechnologieën.
Afschrikking, offensief en defensief (raketverdediging),
behoort tot het militaire potentieel van landen tegen de
dreiging en inzet van ballistische raketten. Het hebben van
een raketverdediging stelt landen in staat om minder snel te
(hoeven) reageren tijdens een crisis en kan helpen te voorkomen dat een crisis onnodig snel escaleert. Raketverdediging
is echter wel een complexe en kostbare capaciteit die slechts
door enkele landen volledig zelfstandig kan worden ontwikkeld. In de westerse wereld is daarom ook voor een bondgenootschappelijke aanpak gekozen.

Kort en middellang
De NAVO startte eind jaren negentig van de vorige eeuw met
de ontwikkeling van een verdedigingscapaciteit om de ingezette troepen te beschermen tegen de dreiging van ballistische raketten. Deze capaciteit wordt Theatre Missile Defense
(TMD) genoemd. In Nederland spreekt men over ‘expeditionaire raketverdediging’. Deze capaciteit moet ervoor zor-

Verspreiding van ballistische raketten. Bron US Missile Defense Agency

2

Brief van de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 10 november 2010
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Principe raketverdediging

gen dat ingezette militaire eenheden tijdens een operatie beschermd worden tegen de dreiging van ballistische raketten
voor de korte en middellange afstand.
Dit is een capaciteit van beperkte omvang tegen een beperkte dreiging. De NAVO levert hiervoor het commandovoeringsysteem, de individuele lidstaten dienen sensoren en wapensystemen aan te leveren. De NAVO lidstaten beschikken
echter over onvoldoende middelen om de benodigde capaciteit geheel in te vullen. Nederland levert met eerdere genoemde Patriot wapensystemen een belangrijke bijdrage aan
deze TMD. Verder hebben alleen Duitsland en de Verenigde
Staten wapensystemen aan de NAVO aangeboden. Landen als
Frankrijk, Italië en Turkije overwegen wel om systemen aan te
schaffen of zijn bezig die zelf te ontwikkelen.

Lang
Meerdere landen hebben hun programma om ballistische raketten voor de lange afstand te ontwikkelen in de afgelopen jaren geïntensiveerd. Hoewel verwacht wordt dat deze
programma’s pas over vijf tot tien jaar tot resultaten leiden,
heeft de NAVO na uitgebreide studies en discussies op de afgelopen NAVO top in Lissabon, besloten om ook een capaciteit te ontwikkelen die in eerste instantie het Europese NAVO
grondgebied moet beschermen tegen de dreiging van ballistische raketten. Deze capaciteit wordt (Ballistic) Missile Defense
genoemd. In Nederland wordt hiervoor de term ‘territoriale
raketverdediging’ gehanteerd.
Op dit moment beschikt alleen de Verenigde Staten over sensoren en wapensystemen die in staat zijn om ballistische raketten met een groter bereik te volgen en te onderscheppen.
Deze capaciteit is initieel ontwikkeld voor de bescherming

5

van het eigen grondgebied, maar in september 2009 heeft
de Amerikaanse regering aangekondigd om een zogenaamde Phased Adaptive Approach for Missile Defense in Europe
(EPAA) in te voeren. In de komende acht tot tien jaar bouwt
de Verenigde Staten een raketverdedigingssysteem in Europa
dat de eigen ingezette troepen en belangen in Europa moet
kunnen beschermen en ten den dele ook in staat is om het
Europese NAVO grondgebied te beschermen tegen de verwachte dreiging.
Analoog aan de expeditionaire raketverdediging is de NAVO
als bondgenootschap van plan om het benodigde commandovoeringsysteem voor het bondgenootschappelijk raketverdedigingssysteem te ontwikkelen en wordt van de NAVO
lidstaten verwacht dat zij de benodigde sensoren en wapensystemen ter bescherming van het Europese NAVO grondgebied
ter beschikking stellen.
Al voor de beslissing van de NAVO om een territoriaal raketverdedigingssysteem te ontwikkelen, hebben de Verenigde
Staten aangegeven dat hun EPAA sensoren en wapensystemen een bijdrage kunnen vormen voor de NAVO verdedigingscapaciteit tegen ballistische raketten. De Amerikaanse
bijdrage is echter onvoldoende voor de bescherming van het
Europese NAVO grondgebied.
De beschikbare en nog in ontwikkeling zijnde sensoren
en systemen voor expeditionaire raketverdediging van de
Europese NAVO partners, kunnen wel een belangrijke bijdrage leveren voor de dreiging van ballistische raketten met een
kort bereik tegen het zuidoostelijk gedeelte van het Europese NAVO grondgebied, maar tegen de dreiging van het overige Europese grondgebied die uitgaat van ballistische raketten
met een groter bereik, schieten ze tekort.

Dit is een aanvankelijk tri-nationale organisatie (Duitsland, Verenigde Staten en Nederland) die zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld tot een
operationeel kenniscentrum op het gebied van raketverdediging.
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Nederland
Minister van Defensie Hillen heeft de Tweede Kamer duidelijk
gemaakt dat hij de SMART-L3 radar van de vier Luchtverdedigings- en Commandofregatten (LCF) wil modificeren4. Deze
modificatie zal ervoor zorgen dat de vier LCF’s de beschikking krijgen over een radar met een zo groot bereik dat die in
staat is om ballistische raketten gedurende een groot gedeelte van hun vlucht te volgen. Zo leveren de LCF’s van de
Koninklijke Marine niet alleen bijdragen aan de verdediging
tegen ballistische raketten met een beperkt bereik, maar is
hun radar ook inzetbaar als luchtwaarschuwings- en doelaanwijsradar tegen ballistische raketten voor de lange afstand.
Andere Europese NAVO lidstaten kunnen die capaciteit nog
niet leveren. Zodoende kan Nederland in de toekomst met de
Patriot wapensystemen en LCF’s een capaciteit ter beschikking
stellen voor zowel expeditionaire als territoriale raketverdediging.

tie van de serie raketverdedigingsoefeningen in Europa, de
oefeningen Joint Project Optic Windmill op zich te nemen.
Deze oefening, in 1996 als eenmalig initiatief opgestart, is inmiddels uitgegroeid tot de grootste oefening binnen Europa.
Daarbij ligt de nadruk op de uitvoering van operaties gericht
tegen de bedreiging door ballistische raketten op ingezette
eenheden en op het Europese NAVO grondgebied.
Niet alleen biedt de oefening militairen de mogelijkheid om
hun vaardigheden te ontwikkelen en te onderhouden, de
oefening biedt ook de mogelijkheid om nieuwe concepten en
technieken in een complexe simulatieomgeving uit te proberen. De afgelopen jaren is de oefening dan ook intensief door
de NAVO gebruikt om haar in ontwikkeling zijnde commandovoeringsysteem voor expeditionaire raketverdediging te
beproeven en concepten en ideeën op het gebied van territoriale raketverdediging uit te bouwen.

Ook de industrie
Voortrekkersrol
Dat raketverdediging een complexe aangelegenheid is, is een
lesson learned die de Nederlandse Luchtmacht na de eerste
inzet van de Patriot wapensystemen in Turkije en Israël heeft
opgepakt. Met alleen sensoren van wapensystemen, beschikt
men niet per definitie over een effectieve en efficiënte raketverdedigingscapaciteit. De complexiteit maakt dat er veel
kennis en ervaring nodig is voor een goede integratie en inzet van de systemen, kennis en ervaring die toen slechts zeer
beperkt aanwezig was en waarvoor ook niet of nauwelijks
opleidingen en oefeningen bestonden.
Nederland heeft daarom vanaf midden jaren negentig binnen Europa een voortrekkersrol vervuld bij het opdoen en
verspreiden van kennis op het gebied van raketverdediging.
Deze rol heeft Nederland verder versterkt door de organisa-

Missile Defense Integration & Operations Center.
Bron: US Missile Defense Agency

De operationele inzet van het Patriot wapensysteem in 1991
en in 2003, de actieve rol van Nederlandse vertegenwoordigers binnen de NAVO, de organisatie van de serie oefeningen
Joint Project Optic Windmill en de deelname van Nederland
aan de Extended Air Defense Task Force (EADTF)5, hebben ertoe geleid dat Nederland een hoogwaardige (kennis) capaciteit op het gebied van raketverdediging heeft opgebouwd,
die er zowel binnen NAVO als in multinationaal verband toe
doet.
Deze actieve voortrekkersrol van de Nederlandse krijgsmacht
heeft er daarnaast toe geleid dat Nederlandse kenniscentra
en industrie in facetten van de raketverdediging hebben
geïnvesteerd en binnen Europa en zelfs daarbuiten een vooraanstaande rol innemen op het gebied van raketverdediging.
Raketverdediging is daarom een uitstekend voorbeeld van
een militair technologisch hoogwaardige capaciteit die binnen de NAVO zowel voor expeditionaire als voor territoriale doeleinden als knelpuntcapaciteit is aangemerkt en waarin
Nederland, ondanks de kwantitatieve beperking van een
kleine krijgsmacht, een voortrekkersrol heeft vervuld en kan
blijven vervullen.

Daarom intensivering
De dreiging die uitgaat van ballistische raketten zal in de komende jaren alleen maar toenemen. De toenemende dreiging
in combinatie met de beschikbaarheid van een technologisch
hoogwaardige capaciteit die met een relatief lage investering
in bestaande defensiemiddelen verder uitgebouwd kan worden, vormde wellicht een belangrijke overweging voor de minister om in de komende jaren de Nederlandse capaciteit op
het gebied van raketverdediging te versterken. <
Lkol De Boer is werkzaam als NAVO Stafofficier Missile Defense, Allied Command Transformation, Mons. Deze bijdrage is
gebaseerd op de lezing die hij op 15 november 2011hield op
de thema-avond georganiseerd door de Stichting Themadagen Vrede en Veiligheid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’ samen met de Studentenvereniging Internationale Betrekkingen (SIB) afdeling Utrecht.

Signaal Multibeam Acquisition Radar for Targeting, L band
Brief van de Minister van Defensie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 26 september 2011
5
Dit is een aanvankelijk tri-nationale organisatie (Duitsland, Verenigde Staten en Nederland) die zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld tot een
operationeel kenniscentrum op het gebied van raketverdediging.
3
4

21

Armex | Februari 2012 | nummer 1

Aircrafting & Defensie; het
belang van continu innoveren

Vooruitdenken is belangrijk, zeker als het gaat om defensie. Bij Fokker denken en werken we vanuit
Aircrafting. Een aanpak die gebaseerd is op een eeuw ervaring en innovatie. Het besef dat elk
onderdeel van een vliegtuig, hoe klein ook, invloed heeft op een ander onderdeel van een vliegtuig.
Met die visie en innovatiekracht werken we aan onze defensie opdrachten. Bij Fokker Landing Gear,
Fokker Aerostructures en Fokker Elmo in ontwerp, ontwikkeling en productie van landingsgestellen,
bekabelingssystemen, staarten, rompdelen en vleugeldelen en bij Fokker Services in support en
onderhoud. Van bijvoorbeeld de NH90 helikopter, maar ook van de F-35 Lightning II en de F-16. Wilt u
meer weten over de voordelen van Aircrafting op het gebied van defensie? Kijk dan op www.fokker.com
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Onbemande vliegtuigen
“Onbemand maakt onbemind?”1
Kolonel-vlieger Bertil van Geel

Onbemande vliegtuigen zijn hot. Steeds meer landen gebruiken ze en doen dat steeds vaker. Over
het gebruik voor verkenningsdoeleinden is weinig discussie. De vele voordelen maken dat ook de
Nederlandse krijgsmacht in deze sector gaat intensiveren. Aan bewapende inzet kleven echter vele
juridische en ethische haken en ogen.

De auteur tijdens zijn voordracht. Bron : Anna Wijnands, SIB-Utrecht

De Verenigde Staten gebruiken de laatste jaren steeds meer
Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)2. Het aantal is in enkele
jaren verdubbeld tot meer dan 7.000. De United States Air
Force (USAF) heeft momenteel meer vliegers in opleiding
op UAVs dan op bemande gevechtsvliegtuigen.
Ze zijn niet de enige. Meer dan 50 andere landen, waaronder Nederland, hebben inmiddels UAVs voor militair gebruik.
In Nederland hadden we de Sperwer (ook ingezet in Afghanistan) en beschikt Defensie tegenwoordig over de Raven voor
tactische verkenningen. Defensie wil nu ook grotere Medium
Altitude Long Endurance UAVs (MALE UAVs’) aanschaffen
voor verkenningsdoeleinden. MALE UAVs hebben het
formaat van een F-16. De Verenigde Staten en Israël zetten
deze MALE UAVs sinds een aantal jaren ook bewapend in.
Vooral de bewapende inzet, ‘targeted killing’ en de steeds
verder gaande autonomie van onbemande systemen maken
discussie los.

Evolutie
De Royal Air Force (RAF)-doctrine definieert een UAV als een
“powered, aerial vehicle that does not carry a human operator, can fly autonomously or be piloted remotely, can be
recoverable, and can carry a lethal or non-lethal payload”3.
Hiermee onderscheiden UAVs zich van raketten. Die zijn niet
recoverable.
Onderzoek naar UAVs vindt al plaats sinds de Eerste Wereldoorlog. Grootschalige toepassing ervan begon in de jaren zestig tijdens de oorlog in Vietnam. Voornaamste doelstelling
van de USAF was toen om het verlies van vliegers te beperken. De Lightning Bug, de eerste in serie gebouwde UAV voor
verkenningsdoeleinden, werd vanaf juli 1964 al snel ingezet
boven Vietnam, Cuba en China. Hoewel formeel recoverable
(met een parachute) werd 80% neergehaald of ging om technische redenen verloren.
Daarna ging het steeds sneller. Israël begon na de Yom Kippur oorlog in 1973 met de ontwikkeling van UAVs voor verkenning, elektronische oorlogvoering en voor misleidingdoeleinden. Tijdens Operation Desert Storm in 1991, was voor

Titel is gebruikt van rapport “Onbemand maakt onbemind?” van IKV-Pax Christi, 2011, ISBN: 9789070443252
Er bestaan verschillende benamingen voor UAVs. Remotely Piloted Vehicle (RPV) of Drone (genoemd naar het geluid van een UAV dat lijkt op dat
van een hommel) worden vaak gebruikt. Ook de term ‘Unmanned Aerial System’ (UAS) wordt wel gebruikt om aan te geven dat het niet alleen
gaat om een onbemand vliegtuig, maar om een systeem inclusief grondstation en een datalink verbinding (via satelliet of ‘line of sight’)
3
UK MoD Joint Doctrine Note 2/11 “The UK Approach to Unmanned Aircraft Systems”, Maart 2011, pp2-1
1
2
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met een sidewinder IR-Missile, maar miste. De Mig-25 trof wel
doel. Het is echter een kwestie van tijd voordat Combat UAVs
in staat zijn om bemande gevechtsvliegtuigen uit de lucht te
halen.
Techniek maakt het ook mogelijk om UAVs steeds autonomer
te maken. Het is nu al mogelijk om een UAV te programmeren zodat deze zelfstandig opstijgt, een route vliegt, specifieke verkenning uitvoert en weer landt. Kunstmatige intelligentie maakt het over enkele decennia waarschijnlijk mogelijk
dat UAVs geheel autonoom complexe gevechtshandelingen
kunnen uitvoeren in een luchtruim met hoge dreiging.
“Technology and explosive computing power are creating
conditions for change at an unprecedented rate” volgens
General Schwarz, USAF Chief of Staff.

Voor- en nadelen
UAVs hebben onmiskenbaar voordelen. De kosten liggen vaak
minder hoog dan bij bemande systemen. De vliegtijd kan veel
langer zijn, bij een MALE UAV tot ongeveer 36 uur (de vlieger
achter het scherm kan gewoon worden gewisseld). De sensoren om inlichtingen te verzamelen zijn vaak beter ontwikkeld
dan bij bemande systemen. Verder hoeven er minder mensen
op uitzending te gaan en is het risico voor de vlieger nihil.
Er zijn ook nadelen. Allereerst zijn UAVs kwetsbaar en hebben ze (nog) geen zelfbeschermingsmiddelen. Zo zijn tijdens
de oorlog om Kosovo in 1999 slechts 2 bemande (een F-117
en een F-16CJ), maar wel 25 UAV’s neergehaald door de Servische luchtverdediging. Ten tweede kan het systeem worden beïnvloed, aangezien het op afstand wordt bestuurd. Irakezen hebben in 2009 al videobeelden van een Amerikaanse

De Scan Eagle. Bron: USMC

het eerst 24/7 een UAV in de lucht. Voor het eerst ook gaven
mensen zich over aan een UAV door met een witte vlag naar
de camera te zwaaien.
Net na 9/11 in 2001 werd een UAV in Afghanistan voor het
eerst bewapend ingezet. Eerder dat jaar was door de USAF
succesvol getest met een infrarood Hellfire raket geschoten
vanaf een MQ-1 Predator UAV.
Eind 2002 vond de eerste air-to-air engagement plaats van
een UAV met een Irakese Mig-25. De USAF Predator schoot

Sperwer. Bron: Sagem
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UAV gehacked. Zelfs overname van de besturing is niet ondenkbaar. Een derde nadeel is dat UAVs (nog) niet in de civiele luchtruimstructuur mogen opereren vanwege onvoldoende
ontwikkelde sense and avoid systemen. Ten slotte is de Situational Awareness (SA) ofwel omgevingsbewustzijn van de
vlieger achter twee platte schermen op duizenden kilometers
afstand meestal minder groot is dan de SA van een vlieger die
boven het operatiegebied vliegt.
Aan het opheffen van de nadelen wordt gewerkt. Daarmee
worden UAVs steeds geavanceerder, maar helaas ook steeds
duurder.

En Nederland?
Op dit moment beschikt Defensie alleen over het Short Range Tactical UAV systeem de Raven voor verkenning op tactisch
niveau (dag en nacht). De Raven heeft een bereik van 10km,
vliegt op een hoogte van 500 voet en kan met de elektromotor maximaal 60 minuten vliegen. Hij is in gebruik bij de Landmacht en het Korps Mariniers.
De NAVO heeft echter ook grote behoefte aan nauwkeurige
inlichtingen op grotere afstand en voor langere tijd. Daarom
is de MALE UAV één van de intensiveringen op defensiegebied waartoe het kabinet heeft besloten.4 De MALE UAV vergaart voornamelijk informatie op operationeel niveau, maar
die informatie kan ook een tactisch of strategisch karakter
hebben. Hij kan 24 uur per dag, overal ter wereld worden
ingezet.
Defensie voorziet de volgende taken: surveillance (waarneming land- of zeegebied), reconnaissance (verkenning van
specifiek object of gebied), target acquisition (nauwkeurige
doelbepaling) en battle damage assessment (beoordelen in
hoeverre een aangevallen doel is beschadigd). Voor dit doel
moet de MALE UAV worden uitgerust met een elektro-optische en infraroodsensor (EO/IR) en een Synthetic Aperture
Radar (SAR) die ook bewegende objecten kan waarnemen
(Moving Target Indicator, MTI). Hiermee kan de MALE UAV
dag en nacht en door een wolkendek heen inlichtingen verzamelen.
UAVs kunnen ook voor nationale taken worden ingezet. Ze
zijn van waarde voor de kustwacht (detecteren van drugs- en
mensensmokkel, illegaal lozen van afval, dijkbewaking), de
politie (monitoren van grote evenementen, volgen van verdachten) en de brandweer (bij grote branden).
Defensie heeft vooralsnog geen behoefte gesteld voor een
bewapende UAV. De al genoemde nadelen in combinatie met
juridische en ethische dilemma’s die hierna worden besproken, zijn hiervoor de reden.
Defensie wil vier MALE UAVs en twee bijbehorende grondstations aanschaffen. Afhankelijk van het exacte sensorpakket
zal hier een bedrag van ruim 100 miljoen euro mee zijn gemoeid. Hiermee wordt het mogelijk dat Defensie een groeispurt doormaakt en ervaring kan opdoen in een belangrijk,
nieuw segment.

Juridische en ethische implicaties
Nieuwe systemen die voor militaire doeleinden worden gebruikt leveren nogal eens discussie op. Zo is er ook een debat
gaande over UAVs en de robotisering in de oorlogvoering.

Predatorpiloten. Bron: USAF

Dit debat gaat vooral over offensieve, gewapende inzet. De
‘goalkeeper’, al meer dan 20 jaar op Nederlandse fregatten
in gebruik om volledig automatisch inkomende raketten te
vernietigen, staat niet ter discussie. Dat is evenmin het geval
voor het automatische ‘Counter Rocket, Artillery and Mortar’
(C-RAM) systeem dat in Afghanistan in gebruik is op de vliegvelden om inkomende raketten automatisch te identificeren
en neer te schieten. Gebruik van UAVs voor verkenningsdoeleinden maakt ook weinig debat los, hoewel de door Iran in
december 2011 buitgemaakte Amerikaanse RQ-170 Sentinel
‘Stealth’ UAV wel duidelijk maakt dat schending van het
nationale luchtruim een issue is.
Zoals gezegd focust het debat zich vooral op bewapende
inzet van UAVs en de steeds verdergaande autonomie van
systemen. Belangrijk hierbij is om onderscheid te maken tussen het op afstand besturen van een systeem waarbij de ‘man
in the loop’ ook op afstand verantwoordelijk blijft voor zijn
handelen, en het autonoom laten opereren van een systeem.
In het laatste geval is de persoonlijke verantwoordelijkheid
echter lastiger te duiden. Is dat de ontwerper, de fabrikant of
de koper?
Juridisch gezien is gewapende inzet met een UAV analoog
aan gewapende inzet met een bemand vliegtuig. Als het type
wapen mag worden ingezet en het wordt ingezet op een legitiem doel, waarbij proportionaliteit in acht wordt genomen,
dan wordt juridisch juist gehandeld. De ‘Rules of Engagement’ (ROE) van UK Reaper UAVs in Afghanistan zijn identiek
aan die van bemande vliegtuigen.5
De vraag die hierbij wel opdoemt, is of de UAV-operator net
zo veel of meer situational awareness heeft dan bijvoorbeeld
een F-16 vlieger die ter plaatse een beslissing neemt over gewapende inzet. UAVs hebben zeer goede sensoren en kunnen

Beleidsbrief Defensie na de kredietcrisis, 8 april 2011 (Kamerstuk 32 733, nr. 1)
UK MoD Joint Doctrine Note 2/11 “The UK Approach to Unmanned Aircraft Systems”, Maart 2011, pp5-1
6
Whetham (Ed) D, Ethics, Law and Military Operations, Palgrave Macmillan, 2011, pp. 19
4
5
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POWER, EFFICIENCY, PROTECTION

> OBSERVATION AND TARGETING
> SCALABLE PROTECTION
> AROUND-THE-CORNER SIGHTING
> SITUATIONAL AWARENESS
> PLATOON C4I

Sagem advanced warﬁghter solutions
Imagine a complete warfighter system for your troops and field tested by them. A human-centric, open, scalable system that keeps pace with
your evolving needs, systems and services. Sagem gives you the tailored warfighter solutions you need, with full support from concept to
deployment. Sagem is the prime contractor for the FELIN soldier modernization program, already in service, and a major partner in the United
Kingdom (FIST) and Switzerland (IMESS) programs. When you want to enhance your combat force, you can rely on powerful, proven solutions
from Sagem. www.sagem-ds.com
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US UAV X-47B Grumman Pegasus, artist impression. Bron: US Navy

goed ‘inzoomen’. Echter, dat inzoomen is alsof je door een
rietje kijkt. De omgeving gaat dan verloren. De UAV operator moet op 6000km afstand aan de hand van zijn observatie
op twee platte beeldschermen een beslissing nemen, terwijl
de F-16 vlieger ter plaatse een driedimensionaal beeld van de
complete omgeving heeft. Daarnaast zit er een aantal seconden vertraging in het signaal tussen operator en de UAV, tijd
waarin een dynamische omgeving kan veranderen.
Een andere vraag is de status van een operator van een bewapende UAV. Is de UAV-operator nog combattant op het moment dat hij na zijn shift weer de poort uit rijdt naar zijn familie en kan een eventuele aanval op hem een ‘legitieme’
oorlogsdaad zijn?
En zijn targeted killings zoals die in september 2011 op het Al
Qaeda kopstuk Awlaki in Jemen met een Amerikaanse UAV
legaal? Het antwoord zou ‘ja’ kunnen zijn als je Awlaki als
combattant beschouwt. Echter, als je Awlaki beschouwt als
Amerikaans staatsburger zou hij een proces moeten krijgen.
Er zijn ook ethische vragen te stellen. Is het moreel juist om
vanaf 6000km afstand met een bom of raket iemands leven
te nemen zonder zelf risico’s te lopen? De drempel om oorlog
te gaan voeren zou lager kunnen worden indien de kans op
slachtoffers aan eigen zijde nihil is. Daar staat tegenover dat
een staat moreel verplicht is om verliezen aan eigen zijde zo
veel mogelijk te beperken. Bovendien kan de UAV-operator
die zelf niet in direct gevaar is, meer tijd nemen en een zorgvuldiger afweging maken. Meestal kijkt daarbij nog een jurist
over zijn schouder mee.
Hoe dan ook, de inzet van bewapende UAVs in Pakistan
wordt door de meerderheid van de bevolking ter plaatse,
gezien als laf en elk civiel slachtoffer wordt daarbij gebruikt
voor propaganda. ‘Winning the narrative of the situation is

mostly more important than winning the tactical engagement’.6 Naast tactische effectiviteit en legaliteit zal dus ook
moeten worden bekeken of UAVs op strategisch niveau een
goede bijdrage leveren aan het stabiliseren van een conflictsituatie.

Bemind maar complementair
Vliegers zitten liever in de cockpit in de lucht dan naast een
kop koffie ergens op een stoel op de grond met een joystick
in de hand achter twee platte beeldschermen. Dus voor de
gemiddelde vlieger geldt ‘onbemand maakt onbemind’. Maar
UAVs zijn anno 2012 niet meer weg te denken uit deze wereld. Naarmate UAVs beter ontwikkeld raken, zullen ze steeds
meer worden bemind en de plaats innemen van bemande
systemen. Zoals bij elke nieuwe ontwikkeling zal de evolutie
hiervan worden bepaald door de wisselwerking tussen techniek, doctrine en operaties met alle bijbehorende financiële,
juridische en ethische aspecten.
‘UAVs are here to stay’, maar de komende decennia zullen
UAVs slechts complemetair zijn aan bemande systemen. <
Kolonelvlieger Bertil van Geel is F-16 vlieger sinds 1989. Hij is
uitgezonden geweest naar Villafranca voor inzet boven Bosnië (1998) en in 2005 en 2006 naar Kabul als Commandant
van het Nederlandse F-16 detachement. Vanaf 2010 is hij
werkzaam als Universitair Hoofddocent Luchtoptreden bij
de Faculteit Militaire Wetenschappen van de NLDA.
Deze bijdrage is gebaseerd op de lezing die hij op 15 november 2011hield op de thema-avond georganiseerd door de
Stichting Themadagen Vrede en Veiligheid van de Koninklijke
Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’ samen met de Studentenvereniging Internationale Betrekkingen (SIB) afdeling Utrecht.
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Hoofd, handen en hart
Mr. drs. C. Homan

De kern van militair leiderschap

Met boeken over leidinggeven zij bibliotheken te vullen. Maar waar het in alle gevallen op neer
komt is dat leiders een visie kunnen ontwikkelen, de vaardigheid hebben om daarbij tot resultaten
te komen en hart hebben voor de zaak en hun mensen. Moderne militaire leiders moeten bovendien
drie rollen kunnen vervullen: die van krijgsman, diplomaat en manager.
Politiek leiderschap, alleen daarmee is volgens velen de
(financiële) crisis binnen de Europese Unie op te lossen. Over
leiderschap zijn bibliotheken vol geschreven. ‘Duurzaam’ is
het zoveelste adjectief dat aan de lijst van diverse vormen van
leiderschap is toegevoegd. Andere vormen gaan van charismatisch tot taakgericht en van inspirerend tot directief.
Het kan dus niet aan de hoeveelheid theorie liggen dat mensen politiek leiderschap missen. De vraag rijst zelfs of de vele
literatuur over leiderschap niet een illustratie is van het gebrek aan leiderschap, of misschien wel als compensatie voor
dit gebrek fungeert.

De ‘handen” staan voor de uitvoering van de leiderschapstaak, het doen. Dit houdt voor een belangrijk deel in dat de
leiderschaptechnieken en -vaardigheden worden toegepast
die militairen leren tijdens de leiderschapstrainingen.
Het ‘hart’ staat voor de houding van de leider. Het is uiteraard van belang dat een leider hart voor de zaak heeft, maar
het is net zo belangrijk dat iedere leider hart heeft voor zijn
of haar mensen. Anders gezegd: krijgen die het vereiste respect en vertrouwen, de verantwoordelijkheid en ontplooiingsmogelijkheden?

Hedendaagse militaire inzet
Militair leiderschap
Ook voor een militaire organisatie is leiderschap van eminent
belang. In een krijgsmacht is leidinggeven core business en
maakt het deel uit van de ‘mentale component’, die samen
met de ‘conceptuele’ en ‘fysieke’ component volgens de Nederlandse Defensiedoctrine het militaire vermogen bepalen:
de capaciteit om militaire operaties uit te voeren.
De conceptuele component heeft als kernelementen de
grondbeginselen van de oorlogvoering, de doctrine en de
procedures. Kolonel der mariniers b.d. Cees van Egmond is
van mening dat hierin tevens plaats is voor de leiderschapsfilosofie. De fysieke component bestaat uit de middelen (personeel en materieel) en de onderlinge afstemming daarvan
door middel van opleiding en training. De mentale component omvat naast leiderschap, motivatie en de organisatie van
de inzet.
Hoewel de drie componenten onderling van elkaar afhankelijk zijn, blijkt uit de krijgsgeschiedenis dat de mentale component veelal de doorslag geeft. Volgens Van Egmond gaat
het bij de mentale component immers om zaken als ‘esprit
de corps’, saamhorigheid, doorzettingsvermogen, mentale en
fysieke hardheid, improvisatievermogen, discipline, initiatief,
durf, vertrouwen, doorzettingsvermogen etc.
De Engelse doctrine vat de elementen van de mentale component kernachtig samen in persuading our people to fight.

Hoofd, handen en hart
Maar goed leiderschap is nog niet gegarandeerd met leiderschapsvaardigheden en een goede leiderschapsfilosofie alleen. Van Egmond betoogt in zijn geschriften over en trainingen in leiderschap dat een leider de elementen hoofd,
handen en hart in zich moet verenigen, maar dat de kwaliteit
ervan hoofdzakelijk wordt bepaald door het hart.
Het ‘hoofd’ duidt op het denkwerk dat nodig is om leider,
geleide en doel op elkaar af te stemmen. Daarvoor is vakbekwaamheid een voorwaarde.

De omstandigheden waaronder tegenwoordig militair leiderschap moet worden uitgeoefend, zijn er sinds het einde van
de Koude Oorlog niet eenvoudiger op geworden. De Britse
generaal b.d. sir Rupert Smith stelt in zijn boek The utility of
force: The art of war in the modern world, dat de industriële
oorlogen tot het verleden behoren en dat er nu sprake is van
“war amongst the people”.
Oorlogen kennen volgens Smith geen absolute ‘harde’ doelstellingen meer die met geweld kunnen worden bereikt, maar
zijn gericht op vage concepten zoals humanitaire interventie
en regime change. De doelstellingen van de traditionele interstatelijke oorlog hebben zo plaats gemaakt voor complexe,
kneedbare, substrategische doelstellingen.
Strijdkrachten worden strategisch ontplooid en tactisch gebruikt. Geweld wordt echter niet meer op het strategisch niveau aangewend voor de beslissende uitkomst van een conflict. Militaire operaties kennen tegenwoordig dan ook
vrijwel ook geen duidelijk einde meer. Als voorbeeld noemt
Smith het voormalig Joegoslavië, waar nu al sinds 1992 militairen verblijven.

Meerdere stijlen
Bij de missies in Irak en Afghanistan ging het dan ook niet
meer alleen om het verslaan van een militaire tegenstander, maar om een geïntegreerde aanpak gericht op veiligheid en stabiliteit in fragiele staten waar politieke, economische en sociale onrust heerst(e). Met zo min mogelijk geweld
moest een zo groot mogelijke veiligheid worden bereikt. Bemiddelen, bijdragen aan wederopbouw en het winnen van de
hearts and minds kregen veel meer nadruk. Dit gebeurde in
samenwerking en afstemming met veel andere partijen, zoals
onder meer overheidsinstanties en andere civiele organisaties.
Leiders worden dus geconfronteerd met complexe doelstellingen op meerdere niveaus, extreme veelzijdigheid in hun taakuitvoering en samenwerking met andere partijen.
Deze nieuwe, geïntegreerde inzet van politieke, ontwikke-
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lingsgerelateerde en diplomatieke instrumenten die in Nederland bekend staande als 3D (Defense, Diplomacy en Development) stelt zo nieuwe eisen aan militair leiderschap. In de
context van de veranderende omstandigheden en de veelzijdigheid van optreden wordt van de leidinggevende verwacht
dat deze meerdere vormen en stijlen van leiderschap beheerst. De leider moet kunnen schakelen tussen verschillende
rollen en deze overtuigend en effectief inhoud geven.
Traditioneel wordt leiderschap geplaatst in een hiërarchische
relatie tussen leider en geleide, waarbij de leider stuurt, ondersteunt en inspireert. Leiderschap in een 3D-benadering
vereist echter ook samenwerking in gelijkwaardige relaties.
Om effectieve gemeenschappelijke besluitvorming te realiseren is argumentatie, overtuiging en verbinding nodig. De toegenomen onderlinge afhankelijkheid tussen groepen en organisaties, nationaal en internationaal, vraagt dus van de leider
om verbindingen tussen groepen te maken en positieve relaties te ontwikkelen en te onderhouden.
Het bezien vanuit andere dan alleen militaire perspectieven, vereist dit mentale flexibiliteit en vooral ook intellectuele breedheid van denken. Uit onderzoek blijkt dat het vooral
gaat om een open houding met gedragingen die mede vorm
geven aan de interactie tussen en dialoog met de andere lei-

ders. Deze gedragingen zouden benoemd kunnen worden als
verbinden en bruggen bouwen, luisteren en vertalen, betrekken en motiveren, ontwikkelen en afronden. Hoewel de militaire leider de veiligheidsdimensie representeert, heeft hij tegelijkertijd de verantwoordelijkheid om mee te denken met
wat de andere partijen beweegt en wat deze aan richtingen
en keuzes inbrengen.
De militaire leider moet daarom tegenwoordig ruwweg drie
rollen kunnen vervullen. Als ‘krijgsman’ moet hij in staat zijn
de traditionele gevechtshandelingen te verrichten, als ‘diplomaat’ moet hij in vredesmissies vaak in plaats van schieten
met praten zijn doel zien te bereiken en als manager moet hij
zo bedrijfsmatig mogelijk omgaan met de aan hem of haar
toevertrouwde middelen.

De kern
Hoewel uit het voorgaande duidelijk is dat er geen recept bestaat voor goed leiderschap, zal elke commandant zijn of haar
personeel dan ook op een eigen wijze motiveren om te doen
wat van hen wordt verwacht. Maar welke leiderschapsstijl
ook wordt gehanteerd, uiteindelijk is en blijft – zo stelt Van
Egmond terecht - effectief en goed leiderschap berusten op
de samenhang van hoofd, handen en vooral het hart! <

Verenigingsnieuws
Thema-avond vrede en veiligheid
De bijeenkomst, georganiseerd in samenwerking met de Utrechtse Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen
(SIB-Utrecht), vond plaats op dinsdag 15 november 2011 in de goed gevulde Raadszaal Pietershof (Achter Sint Pieter 200).
Het thema was: ‘Vernieuwingen’ en de voordrachten gingen over Digitale Veiligheid, Raketverdediging en Onbemande
vliegtuigen. Elders in dit nummer vind u de artikelen die door de sprekers zijn gemaakt op basis van hun voordrachten.
De gedachtewisseling aan het slot van de avond werd geleid door genm der mariniers mr. drs. C. Homan. Opvallend was dit
jaar de belangstelling vanuit het Parlement.

De sprekers en de gespreksleider. Bron: Anna Wijnands, SIB-Utrecht
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De balanceeract
van Kazachstan
Dr. László Marácz

Kazachstan is groot maar dun bevolkt en rijk aan grondstoffen. Dat wekt de begerige blikken op van
de nog grotere buurlanden. De kunst is dus om in dit krachtenveld zelfstandig te blijven.
Op de wereldlijst van
gasreserves staat
Kazachstan op de vijftiende plaats. Het land
is ook rijk aan mineralen, zoals uranium
dat nodig is om een
atoomreactor te laten
draaien.

Twintig jaar na de val
van de Sovjet-Unie
staat Centraal-Azië
weer op de kaart. De
belangrijkste staat van
de regio is Kazachstan. Het enorme land
is qua afmetingen het
negende land ter wereld, groter dan WestEuropa. Het ligt op een
strategische positie in
het centrum van het
Euraziatische continent
en is bovendien rijk
aan grondstoffen zoals
olie en gas.
De grote uitdaging
voor Kazachstan is hoe
het land haar moeizaam verworven onafhankelijke positie kan
behouden, ingeklemd liggend tussen twee kolossale staten
Rusland en China die beide expansionistische ambities hebben in het gebied.

Multivectorale politiek

Great Game
Aan het eind van de negentiende eeuw kwam Centraal-Azië
in de belangstelling van de internationale politiek. In die periode streden Tsaristisch Rusland en Groot-Brittannië om invloed in dit gebied. Deze strijd zou de geschiedenis in gaan
als de Great Game. De Britse geostrateeg Halford Mackinder
achtte het bezit van Centraal-Azië van groot belang om hegemonie te verwerven over het Euraziatische continent. Het lukte het Britse wereldrijk uiteindelijk niet om geheel CentraalAzië in bezit te krijgen.
De Britten werden in de twintigste eeuw afgelost door de
Verenigde Staten dat het tegen de Sovjet-Unie opnam in de
Great Game van de twintigste eeuw: de Koude Oorlog.
Na de val van de Sovjet-Unie en de stichting van onafhankelijke staten in Centraal-Azië is de strijd om de hegemonie over
deze regio weer in volle hevigheid losgebarsten. Commentatoren spreken van een New Great Game die dit keer gespeeld
wordt door Rusland, China en de Verenigde Staten.
Kazachstan is het zeventiende land ter wereld als het gaat om
de export van olie en het elfde land wat oliereserves betreft.

Er zijn nu onafhankelijke staten die niet
van plan zijn hun pas
verworven onafhankelijkheid zo maar op
te geven. Dat is een
groot verschil met de
eerdere strijd om invloed in Centraal-Azië.
Nursultan Nazarbayev, in april van het vorige jaar overtuigend herkozen voor een
nieuwe presidentiële ambtstermijn van vijf jaar, heeft daar
iets op gevonden: de ‘multivectorale buitenlandse politiek’.
De bedoeling hiervan is om in zoveel mogelijk verschillende
internationale netwerken en bondgenootschappen te participeren, zodat er een verwevenheid ontstaat met de internationale gemeenschap en er tegelijkertijd ook lijntjes uitgeworpen worden naar de grote mogendheden.
Het land is lid van de ‘Gemeenschap van Onafhankelijke Staten’ dat onder leiding staat van Rusland. Samen met Rusland
en Wit-Rusland vormt Kazachstan de ‘Euraziatische Douaneunie’. Verder wordt Rusland voorlopig tevreden gehouden
met de controle over de Kazakse gas- en oliepijpleidingen die
in westelijke richting lopen. Ook mag Rusland de raketlanceerbasis in Baikonur voor onbepaalde tijd huren van de
Kazakken.
Het Centraal-Aziatische land staat ook op goede voet met
de Verenigde Staten. Kazachstan is actief lid van het ‘NATO
Partnership for Peace Program’ en heeft onlangs lovende
woorden gekregen van de Amerikaanse president Barack
Obama omdat Kazachstan uit eigen beweging zijn nucleaire
arsenaal uit de sovjettijd heeft ontmanteld. Volgens Obama
is Kazachstan hiermee “de wereldleider op het terrein van de
nucleaire veiligheid”.
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Het land levert gas aan China, overigens tegen de zin van
de Russen, en is lid van de Euraziatische tegenhanger van de
NAVO, de ‘Shanghai samenwerkingsorganisatie’ waar ook
Rusland en China lid van zijn.
Hoewel de drie grote spelers in Centraal-Azië met Kazachstan
verbonden zijn, blijft Kazachstan in de New Great Game toch
kwetsbaar. Het belangrijkste nadeel is dat het land een groot
demografisch tekort heeft ten opzichte van Rusland en China.
Kazachstan telt maar zestien miljoen inwoners tegen Rusland
140 miljoen en China maar liefst 1,4 miljard. Omdat China als
een groter (demografisch) gevaar wordt gezien, schuurt
Kazachstan wat meer aan tegen Rusland.
Het antwoord van Nazarbayev en de zijnen op dit demografisch tekort is om de politiek van balanceren verder te verfijnen. De multivectorale politiek wordt nog verder uitgebreid.
Het land is lid van de ‘Organisatie van islamitische Samenwerking’ waarvan 56 islamitische, vooral Arabische landen lid
zijn. Verder heeft Kazachstan de ‘Turkse Raad’ geïnitieerd.
Hiermee zijn de Turkstalige staten (Kirgizië, Azerbeidzjan,
Turkije en Kazachstan) voor het eerst verenigd in een apart
bondgenootschap.

Pad naar Europa
Kazachstan heeft ook de banden aangehaald met de Europese Unie. Hoewel Kazachstan momenteel met de Europese Unie onderhandelt over een apart, bilateraal verdrag zou
aansluiting van Kazachstan bij het ‘Oostelijk Partnerschap’

waarin de Europese Unie en zes voormalige Sovjetrepublieken samenwerken, eigenlijk meer voor de hand liggen. Geografisch gezien ligt Kazachstan immers tegen het Oostelijk
Partnerschap aan. Dit wordt via de oostelijke partner Azerbeidzjan alleen van Kazachstan gescheiden door de Kaspische
Zee.
Hoe de samenwerking tussen de Europese Unie en Kazachstan verder zal verlopen en hoe de Europese Unie tegen wil
en dank ook een bescheiden speler wordt in de New Great
Game, werd duidelijk uit een Kazachstan-Europa conferentie
getiteld ‘Pad naar Europa’. Die werd op 24 november 2011 in
Astana gehouden. De ambassadeurs van de grote landen van
de Europese Unie deden een typisch rondje Europa. De Franse ambassadeur sprak de interesse van zijn land uit voor het
Kazakse uranium om zijn kerncentrales te laten draaien. De
Duitse ambassadeur prees zijn industriële producten aan. Die
verkopen nu al goed in Centraal-Azië. De Italiaanse ambassadeur kondigde projecten aan op het terrein van paardenvlees
voor de Italiaanse worstenindustrie. Paardenvlees wordt door
de Kazakken die een nomadische traditie en een paardencultuur kennen, in overvloed geproduceerd. Verder kondigde
de Britse ambassadeur aan dat de oliemaatschappijen van
zijn land projecten in Kazachstan zullen intensiveren.
En onze man in Astana, de energieke Peter van Leeuwen,
vertelde een week daarvoor tijdens een speech op de Eurasian National University, dat Nederland klaar staat om grootscheepse agrarische projecten met Kazachstan op te zetten. <

Verenigingsnieuws
Bijwonen optreden militaire orkesten
Als onderdeel van de viering van het 100-jarig bestaan van onze vereniging, kunnen (jeugd-)leden en hun introducés uitvoeringen
bijwonen van militaire orkesten van de Koninklijke Landmacht voor een zeer aantrekkelijke prijs.
Dit betreft optredens van het Fanfare Korps Koninklijke Landmacht/ Bereden Wapens (FKKLBW) en de Koninklijke Militaire Kapel/
Johan Willem Friso (KMKJWF). Zij presenteren in een spetterende show een waar schouwspel rondom een thema en de militaire
muziek.
Het is zeer de moeite waard een optreden te komen zien.
De eerste uitvoeringen dit jaar vinden plaats in:
• Cuyk op vrijdag 9 maart 2012; 		
• Roosendaal op vrijdag 23 maart 2012;
• Blerick op zondag 22 april 2012;		
• Groningen op woensdag 25 april 2012;

(FKKLBW)
(FKKLBW)
(KMKJWF)
(FKKLBW)

Leden kunnen zich aanmelden voor deze optredens door het storten van e2,50 per persoon (maximaal 4 kaarten per huishouden)
op rekeningnummer 17 00 55 t.n.v. P.R. Klop/Den Haag onder vermelding van de plaatsnaam van het optreden, het aantal kaarten
en naam en adres voor het toezenden van de toegangskaarten.
Uw betaling moet ten minste 10 dagen voor het optreden zijn geboekt op de genoemde rekening, zodat de kaarten kunnen worden opgevraagd en tijdig kunnen worden toegezonden.
In het aprilnummer van Armex zullen de volgende optredens worden gepubliceerd.
Er is een goede spreiding over de diverse regio’s van onze vereniging. Blijf deze rubriek dus goed volgen.
Later in het jaar zijn er ook optredens van de Marinierskapel en de Luchtmachtkapel te verwachten.
In september a.s. is een bezoek aan de Nationale Taptoe in AHOY-hal te Rotterdam mogelijk. Ook hierover volgen te zijner tijd
nog aanwijzingen.
Onze regiovertegenwoordiger Oost (Tyme Bouwers) is coördinator voor deze muziekuitvoeringen.
Voor vragen is hij te bereiken onder nummer 0543 - 471761 of 06 – 22680112.
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Defensie &
NATO

Openbare Orde
& Veiligheid

Technische
Automatisering

Embedded
Technology

NCIM Groep: een korte introductie
De NCIM Groep levert hoogwaardige dienstverlening op het gebied van projectmanagement, consulting,
softwareontwikkeling en system management.
De NCIM Groep bestaat sinds 1988 en heeft vestigingen in Leidschendam (hoofdkantoor), Eindhoven,
Brussel en Camberly, Milaan en Fort Worth, Texas.
Onze NCIM-professionals (MSc, PhD of BSc) bouwen met een passie voor technologie aan ICT-oplossingen voor opdrachtgevers in de sectoren Defensie & NATO en Openbare Orde & Veiligheid.
Wij beschikken over ruime ervaring op het gebied van o.a. C2 systemen, C4ISR, Cyber Defence, COP,
Forensic Research, Avionics, Battlelabs, Simulation, Situational Awareness en NEC.
We zijn preferred supplier voor opdrachtgevers waarvoor betrouwbaarheid en veiligheid van groot
belang zijn. Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van onze selectieprocedure. Circa 95 % van onze
medewerkers is in het bezit van een Security Clearance – Verklaring van Geen Bezwaar (AIVD/MIVD).

NCIM Groep Hoofdkantoor
Veurse Achterweg 26
2264 SG Leidschendam
T: +31 (0)70 - 3501554
F: +31 (0)70 - 3545515
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LCF Hr. Ms. Tromp vaart langzij de USS Harry S. Truman. Bron: US Navy

Link 16 vergroot
slagkracht
Snelle data-uitwisseling maakt luchtoorlog overzichtelijker
Tekst: Gertjan van der Wal

Het vliegverbod boven Libië werd niet alleen met raketten afgedwongen. Link 16 UHF-radio’s
maakten snel handelen bij een schending mogelijk. “Verder verkleinde deze datalink de kans op het
neerschieten van eigen coalitietoestellen”, stelt majoor Bram Remmelzwaal.
De Verenigde Staten startten de ontwikkeling van een tactische, gecodeerde digitale informatielink na de Vietnamoorlog. “Doel van deze TADIL-J was gegevensuitwisseling”, blikt
Remmelzwaal terug. “De computertechnologie daarvoor
was pas in de jaren tachtig beschikbaar”, weet de commandant van de Nationale Datalink Management Cel (NDMC) in
Nieuw-Milligen.
De apparatuur was toen nog steeds zo groot dat hij alleen in
AWACS-radarvliegtuigen, marineschepen en commandoposten paste. Over de jaren werden de systemen kleiner. Defensie beschikt over ongeveer 160 exemplaren. Naast het NDMC
(2007) zijn die onder meer geplaatst bij luchtgevechtsleidingcentrum CRC (2006) en in F-16’s (2003), Patriot-eenheden
(1997) en Army Ground Based Air Defense System (GBADS;
2009). “Toekomstige modellen passen in een rugzak”, vertelt
de majoor.

Near real time
Link 16 is een near real time UHF-netwerksysteem. Dat houdt

in dat het niet constant gegevens zendt en ontvangt. “Alle
ingelogde deelnemers wisselen, afhankelijk van het wapenplatform, uiterlijk iedere twaalf seconden informatie uit. Niet
alleen data, maar ook tekst, foto’s, beelden en bij sommige
radio’s spraak, vliegen met maximaal 115,2 kilobits per seconde door de ether”, geeft hij aan. “Een F-16 meldt elke drie
seconden zijn locatie en wapen- en brandstofstatus.”
Het luchtdomein vormt het werkterrein van deze NAVObrede datalink. “Nederlandse infanteristen gebruiken Link 16
niet. Zij hanteren de Combat Net Radio FM9000 en het Battlefield Management System (BMS). Forward air controllers verstrekken straks wel met één druk op de knop doelcoördinaten
aan een bommenwerper”, licht hij toe. “Dat voorkomt babylonische spraakverwarring en verkleint het risico op fouten.
Bij twijfel neemt de crew contact op met de FAC’er.”
Ook de Army GBADS met hun Stinger- en AMRAAM-platforms loggen in. Dat geldt sinds 2005 eveneens voor de luchtverdediging- en commandofregatten (LCF) van de marine.
Net als de C-130 Hercules transportvliegtuigen (2010) en de
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Communicatiesysteem van de Patriot. Bron: Defensie

KDC-10 tankers van de luchtmacht nog dit jaar. “De Apache
gevechts- en Chinook en Cougar transporthelikopters zijn er
niet mee uitgerust. Onze huidige Link 16-radio’s, à ongeveer
e165.000 stuk, zijn nu nog te groot”, verklaart Remmelzwaal.
“De Amerikanen werken aan kleinere uitvoeringen en breiden de netwerken uit. Van enkele honderden naar ongeveer
8000 deelnemers.”

Doorkruisen
Nederlandse eenheden en wapensystemen gebruiken een regionaal Link 16-netwerk. Dit is gelijk aan dat van Duitsland,
Polen en deels Luxemburg. “Onder meer Luftwaffe Eurofighters, Poolse F-16’s, NAVO
AWACS-toestellen en Duitse
type 124 fregatten wisselen in
dat gebied gegevens uit. Andere bondgenoten die ons luchtruim of onze wateren doorkruisen, haken
ook aan.”
Iedereen die zich bij Link 16 aanmeldt, gebruikt een eigen
herkenningscode. Die geeft aan om welk wapensysteem of
-platform het gaat. Een marinevlieger met panne kan met zijn
helikopter zo eenvoudig het dichtstbijzijnde schip met een
helidek vinden. “De kapitein moet dan wel aanvinken of er
wel of niet een toestel aan dek staat.”
Handmatig voeren bijvoorbeeld ook de Stinger Weapon Platform Fennek-bemanningen hun locatie in het veld in. “Een
jachtvlieger ziet dan precies waar de eigen luchtverdedigingssystemen staan”, kaart de NDMC-commandant aan. Boordcomputers updaten zelf automatisch bepaalde details. “Te
denken valt dan aan de hoeveelheid kerosine en raketten aan
boord van een Typhoon.”

Spaanse F-18-straaljager van Decimomannu op Sardinië vertrok voor een vlucht boven Libië was hij volledig op de hoogte van wat er boven dat Noord-Afrikaanse land gebeurde.
“Mocht daar iets opstijgen, dan kreeg hij meteen een melding.”
Om de communicatie onderling en tussen het gevechtsleidingscentrum in Italië en de vliegtuigen van de coalitiepartners te vergemakkelijken, vertrouwde de NAVO op haar datalink. “Ook bondgenoot de Verenigde Arabische Emiraten
trok met deze radio ten strijde.” Dat kwam ook de inzet van
tankers ten goede. “De bemanning van die kisten wist precies
wie eerst moest en welke ze nog even in de wacht zette.”
Dat scheelt een
heleboel hoofdbrekens. “Bij de
NAVO-bombardementen in
1999 op Servië
tijdens de Kosovo-oorlog vroeg
dat optoppen
nog veel rekenwerk. Link 16 biedt die info nu op een presenteerblaadje”, zegt Remmelzwaal. Dat actuele plaatje scheelt
de inzet van vliegtuigen en bespaart kerosine. “Er zijn niet
meer tankers in de lucht dan strikt noodzakelijk.”

‘Niet alleen data, maar ook tekst, foto’s, beelden
en bij sommige radio’s spraak, vliegen met

maximaal 115,2 kilobits per seconde door de ether’

Decimomannu
Naast een nauwkeurig plaatje wie zich waar en in welke hoedanigheid bevindt, biedt Link 16 meer voordelen. Als een

Helpende hand
Bij onderschepping van vijandelijke toestellen biedt Link 16
ook een helpende hand. “Op het scherm staat niet alleen de
informatie van zijn boordradar. Gegevens van onder meer
de AWACS, LCF of de radars van het Operating Centre van
de landmacht luchtverdedigingsbatterijen vullen het plaatje aan.”
Dat totaaloverzicht versterkt niet enkel de NAVO-luchtverdediging, maar scheelt ook geld. “Onze middelen verminderden
mede door bezuinigingen.” Ter verduidelijking draagt de majoor de Noord-Duitse laagvlakte aan. Daar lag tijdens de Koude Oorlog een enorme luchtafweerring waar ook Nederland
met raketten en geschut aan bijdroeg. “Het maakte toen niet
echt uit of er één of meer missiles naar dezelfde target gin-
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gen. Die aanpak is voltooid verleden tijd.”
Doelverdeling vormt nu de insteek. Belangrijk is dan wel dat
de artillerist weet dat hij moet vuren en niet de jachtvlieger of de LCF-bemanning. Om overzicht te houden, verzekert
Remmelzwaal dat militairen geen overkill aan gegevens krijgen voorgeschoteld. “Als gebruiker moet je lid zijn van bepaalde nieuwsgroepen.”
Alleen die details worden ontvangen die van belang zijn. Een
Fennek-bemanning heeft geen baat bij doelinformatie die
ver buiten het bereik van hun Stingerraketten ligt. “Voor een
straaljager ligt die grens veel verder. Met mach 2 onderschept
die een Russische Bear-bommenwerper op honderden kilometers afstand in no-time.”

Berichtenverkeer
Een ander voordeel is dat tegenstanders Link 16 niet kunnen
storen of uitluisteren. “De kans daarop is bijna nihil. Niet alleen springt de datalink 77.000 keer per seconde over één van
de tientallen frequenties. Berichtenverkeer is bovendien gecodeerd.” Mocht het toch lukken er een aantal te jammen, dan
is er nog geen man overboord. “Er zit een soort van algoritme
in de verbinding. Link 16 plakt de resterende digitale puzzelstukjes automatisch aan elkaar.”
Door dit vermogen valt er met deze tactische datalink zelfs
veilig in een hoge storingsomgeving te werken. Verder is de
informatieverzending en -ontvangst zo kort, dat de vijand het
signaal amper peilt. Mocht er onverhoopt een F-16 boven vijandelijk gebied worden neergehaald, valt door de crash de
stroom van de radio uit.
“Daarmee schakelt hij zichzelf uit en is de netwerkverbinding
verbroken”, benadrukt de majoor. Keert de straaljager zachter naar moeder aarde terug, dan kan de commandant beslui-

ten de code direct te veranderen. “Dat gebeurt normaal eens
per dag. Andere oplossing is het toestel te vernietigen om te
voorkomen dat het in vijandige handen valt. Wie daarom in
Link 16 zit, moet wel een vriend zijn.”

VESTA
Waar vroeger een datalink instortte wanneer een deelnemer uitviel, laat Link 16 het niet afweten. “Het netwerk blijft
daarna nog vele uren intact”, geeft Remmelzwaal aan. Om
Nederlandse gebruikers te testen en te trainen in het datalinkgebruik, beschikt de NDMC als kennis- en testcentrum
over de VESTA-bestelbus.
Dit Validatie-, Evaluatie-, Simulatie-, Test- en Analyse-voertuig
zit vol met elektronica. “Daarmee bootsen wij elk denkbaar
wapensysteem of -platform na.” In geval van een LCF hoeft
dat niet noodzakelijk op volle zee, maar kan het ook aan de
kade in Den Helder. “Natuurlijk neemt dat niet de waarde
van een echte training met een F-16 weg. De basisdrills krijgt
de bemanning in het voortraject echter prima onder de knie.”
Is de VESTA bij die training onmisbaar, vanaf 2013 verwacht
hij te beschikken over een virtuele Link 16-range op luchtmachtbasis Nieuw-Milligen. “Vanaf de Veluwe bieden we dan
alle gebruikers een goed oefenprogramma. Zowel die van de
landmacht, luchtmacht als marine.”

Integratie
Ondanks dat Remmelzwaal de kracht van Link 16 aanprijst,
hoeft van hem niet iedereen er aan te geloven. “De landmacht kan prima met haar Battlefield Management Systeem
uit de voeten. Wel bestuderen we of het haalbaar is om het
BMS aan onze radio te koppelen. Integratie vergroot de slagkracht van Defensie nog verder.” <

Validatie-, Evaluatie-, Simulatie-, Test- en Analyse-voertuig. Bron: WPA
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In The Netherlands represented by Goliath-Hollinda
Iveco S.p.A. Defence Vehicles
I-39100 Bolzano - via Volta, 6
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Het huidige Legermuseum in Delft

Historisch erfgoed
van de Landmacht
Van musea naar historische collecties
Hans Sonnemans
De afbeeldingen zijn van de betreffende musea

De Nederlandse krijgsmacht beschikt over veel cultureel en historisch erfgoed. Dat voor de komende
generaties bewaren en het voor de huidige generatie toegankelijk maken, is dan ook een morele
plicht. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het eigen ministerie van Defensie.
De defensiemusea, de ‘bedrijfstakmusea van het ministerie’,
gaan in de komende jaren (2013) samen in het Nationaal
Militair Museum in Soesterberg. Het Legermuseum vertrekt
uit Delft en verhuist naar een nieuwe locatie, samen met het
Militair Luchtvaart Museum. Het Marinemuseum in Den Helder, het Mariniersmuseum in Rotterdam, het Marechausseemuseum in Buren vertrekken niet, maar gaan wel deel uit
maken van die ene organisatie. Alleen Museum Bronbeek in
Arnhem blijft buiten de nieuwe constructie.
Binnen de krijgsmachtdelen werd in het verleden al heel divers met het cultuurhistorisch erfgoed omgegaan omdat een
overkoepelend beleid voor heel Defensie op dit gebied ontbrak. De Koninklijke Landmacht beschikte over veel historische collecties en stelde in 1997 als enige een museaal beleid

vast. Dat museale activiteiten niet tot de ‘core business’ van
de Landmacht behoren, is duidelijk, maar de Legerraad wilde
toch beleid vastleggen om onder meer de kosten in de hand
te houden en omdat men kansen zag om het erfgoed niet alleen te gebruiken voor een interne functie (traditiebeleving
en ‘esprit de corps’ bij de eenheden), maar ook voor een externe taak.
De historische collecties als een geschikt middel voor contacten tussen Defensie en de maatschappij, ingebed in een militaire omgeving, professioneel ingericht en toegankelijk voor
het publiek. Dat was de visie in 1997.
Inmiddels zijn we bijna vijftien jaar verder. Hoe staan de historische collecties van het Commando Landstrijdkrachten
(CLAS) erbij? Hoe ziet de toekomst van het historisch erfgoed
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Mevrouw B.M.F. de Ruyter van Steveninck – Houwing opent op
6 april 1956 het museum van het Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene. Naast haar Generaal-majoor Charles Pahud de Mortanges
(oud plaatsvervangend commandant Irene Brigade) en regimentscommandant overste Wijtenburg (rechts).

er uit in deze onzekere tijden? In dit artikel wil ik terugblikken en vooruitkijken, puttend uit mijn ervaringen als museummanager van de Historische Collectie Genie (ook bekend
als Huis van het Regiment Genietroepen) in Vught.

Oude verzamelingen
De eerste militaire verzamelingen, gehuisvest op militair terrein en voor de eigen traditiebeleving van het regiment of
korps, ontstonden al ver voor 1900. De meest bekende is wel
de artillerieverzameling in kasteel Doorwerth bij Arnhem.
Het was een particulier initiatief van de voor actieve dienst
afgekeurde F.A. Hoefer. Deze collectie werd de kern van het
latere Legermuseum.
In 1920 werd de collectie Hoefer namelijk aangeboden aan
het ministerie van Oorlog, in ruil voor een jaarlijkse subsidie.
Vanaf 1927 ontstond de situatie dat een stichting eigenaar
werd van de collectie en het ministerie (de Koninklijke Landmacht) voor de subsidie zorgde. Deze situatie bleef tot 1996
bestaan. Daarna werd het Legermuseum zelfstandig en werd
de bekostiging gegarandeerd door die jaarlijks vast te leggen
in een managementcontract.
In 1879 begonnen officieren van het Korps Rijdende Artillerie met het verzamelen van documenten en voorwerpen “die
representatief werden geacht voor het uitbeelden van de geschiedenis van het Korps”. Daarna werd het Museum Korps
Rijdende Artillerie opgericht.
Een oude militaire verzameling is ook die van het Garderegiment Grenadiers en Jagers, die in 1884 ontstond. De collectie
bevat topstukken zoals een originele vaandelstok uit 1829,
uniformen van koning Willem III en een met zilversmeedwerk
versierd schietregister.

onderofficieren. Ook werd het verworven door verenigingen
van wapen- of dienstvakgenoten. Veel van dit bezit ging echter in de loop der tijd verloren, maar het besef van de waarde
hiervan werd steeds duidelijker. Na de Tweede Wereldoorlog
werden steeds meer historische verzamelingen opgericht of
geformaliseerd om zo het beheer te verbeteren en het historisch bezit te kunnen tentoonstellen.
Het ‘Museum van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene’
opende in april 1956 in een klaslokaal in de Frederik-Hendrikkazerne in Vught. Een voorbeeld van een jong regiment
(opgericht in januari 1941) dat een historische collectie wilde
vormen. Via Schalkhaar, kwam het uiteindelijk in Oirschot
terecht.
Het Regiment Genietroepen bestond in 1948 200 jaar en ter
gelegenheid daarvan werd een expositie ingericht. Het merendeel van de stukken bleef bij elkaar en werd ondergebracht in de ‘Historische Genieverzameling’, eerst in Utrecht
en vanaf 1958 in ‘s-Hertogenbosch. Daar richtte men een jaar
later een stichting op voor de onderbrenging van het juridisch
eigendom van de collectie. In 1970 verhuisde de verzameling
naar de huidige locatie in Vught.
In 1958 stelde de toenmalige Minister van Oorlog (Ir. C. Staf)
dat het Legermuseum de plaats was waar “uniformen, strijdmiddelen, prenten van militaire aard en andere voorwerpen
of herinneringen van krijggeschiedkundige aard” moesten
worden bewaard en voor het publiek tentoongesteld. De minister was er echter ook van overtuigd dat het nuttig was om
bij de eigen wapens en dienstvakken aandacht te schenken
aan de eigen geschiedenis. Vandaar dat hij korpsverzamelingen in stand wilde houden, binnen bepaalde voorwaarden.
“De verzameling moest zodanig van omvang en gehalte zijn,
dat onderbrenging in een leslokaal, mess of kantine niet
(meer) mogelijk was. De verzameling mocht uitsluitend bestaan uit voorwerpen van specifieke waarde voor de desbetreffende eenheid. De zekerheid moest bestaan dat de verzameling in stand gehouden kon worden, doordat daarvoor

Overzicht van de Historische Collectie Genie in Vught

Erkende verzamelingen
Ook bij andere eenheden was veel historisch en traditioneel
bezit. Het werd vaak door (oud)militairen of andere relaties
geschonken aan het regiment, het korps, de officieren of de
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Vaandel- en vaandelwacht van het Regiment Genietroepen tijdens een beëdiging in het Geniepark van het Huis van het Regiment

ook eigen fondsen beschikbaar waren.” Werd hieraan voldaan, dan kon “tot wederopzegging toe” ruimte beschikbaar
worden gesteld en kwamen de kosten van verwarming en
verlichting voor rekening van het Rijk.

Korpsverzamelingen
In 1969 was dit beleid nog van kracht en autoriseerde de
Bevelhebber der Landstrijdkrachten, namens de minister voor
het eerst korpsverzamelingen. Wel werd een aanvullende
voorwaarde gesteld, namelijk dat het beheer, inrichting en
onderhoud in handen diende te zijn van een stichting, commissie of vereniging.
In 1992 werd de Koninklijke Landmacht geherstructureerd en
in verband met de opheffing van eenheden en de afstoting
van objecten werden er nieuwe regels opgesteld voor historische collecties. Men bepaalde onder meer dat bij de gedwongen verhuizing van een “erkende” verzameling, er gelijkwaardige en vervangende accommodatie ter beschikking zou
worden gesteld. Vanaf dat moment werd ook de stichtingsvorm expliciet voorgeschreven. Midden jaren negentig bestonden er 34 verzamelingen, die door de Bevelhebber Landstrijdkrachten werden erkend.
In 1995 werd in Harskamp het Infanteriemuseum opgericht,
speciaal om vier opgeheven infanterieregimenten (Menno
van Coehoorn, Oranje Gelderland, Chassé, Johan Willem Friso)
in onder te brengen. Vanaf het begin werd dit (samen met
het daar al gevestigde Infanterie Schietkamp Museum) ingericht als publiekmuseum, later bekend als Museumpark Harskamp.

Museaal beleid
In 1997 stelde de Koninklijke Landmacht als eerste (en enige)
krijgsmachtdeel een museaal beleid vast. Er kwam structuur in
de organisatie van de ‘collectie KL’: het gezamenlijk cultureel
en historisch erfgoed bewaard bij het Legermuseum en bij de
historische collecties. Kwaliteitsverbetering, samenwerking en
concentratie van collecties, een grotere doelmatigheid, waren
hierbij de sleutelwoorden.
Er kwamen (beperkte) budgetten ter beschikking. Vier beroepskrachten, in dienst van het Legermuseum (museummanagers), werden gedetacheerd bij de vier ‘A-verzamelingen’:
de verzamelingen en vrijwilligersorganisaties van de vier wapens (Artillerie, Cavalerie, Genie en Infanterie) die zich mochten ontwikkelen tot kleine militaire musea met een publiekstaak, aanvullend op de presentatie van het Legermuseum.
De museummanagers kregen ook tot taak de andere verzamelingen te ondersteunen bij de kwaliteitsverbetering.
In de jaren daarna werden veel doelstellingen bereikt. Acht
collecties werden ingeschreven in het Nederlands Museumregister en werden zo landelijk erkend omdat ze voldeden
aan basis kwaliteitseisen voor museale instellingen. Op deze
manier konden de stichtingen bovendien gemakkelijker een
beroep doen op financiële steun buiten Defensie.
Door concentratie en samenvoegingen liep het aantal historische collecties terug tot ruim twintig.
In 2003 werd het beleid verder voortgezet en uitgewerkt. Op
dat moment voorzag men dat er in de eindsituatie in 2009
een gestroomlijnde collectie KL zou worden bewaard in het
Nationaal Militair Museum (samenvoeging van de defensie-
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musea) en in mogelijk zes grote Historische Verzamelingen
(Nederlands Artillerie Museum, Museum Nederlands Cavalerie, Geniemuseum, Infanteriemuseum, Logistiek Museum (samenvoeging Aan- en Afvoertroepen, Intendance, Geneeskundige Dienst en Technische Dienst) en het Verbindingsdienst
Museum. Daarnaast zouden er dan nog een tiental kleinere
collecties bestaan, waaronder die van de zeven parate infanterieregimenten (waaronder die van het Korps Commandotroepen).
Het zal anders gaan lopen…

Andere tijden…
Vanaf 2005 zijn de krijgsmachtdelen geen zelfstandige organisaties meer. De Bevelhebber Landstrijdkrachten werd Commandant Landstrijdkrachten en kon niet langer meer het eigen (museum)beleid vaststellen. Dit kreeg ook gevolgen voor
het beheer van het historisch erfgoed.
De projectgroep Nationaal Militair Museum kwam tot de conclusie dat het historisch erfgoed van de Landmacht niet onder
zijn opdracht viel. Een verhuizing van de ‘A-verzamelingen’
naar Soesterberg (een hardnekkig gerucht) was hiermee definitief van de baan. Het Nationaal Militair Museum gaat zich
richten op de defensiemusea en de historische collecties blijven vallen onder het Commando Landstrijdkrachten.
In november 2010 komt de Plaatsvervangend Commandant
Landstrijdkrachten, generaal-majoor M. De Kruif met een
nota waarin de uitgangspunten voor “historische collecties en
traditiekamers binnen het CLAS” worden vastgelegd. Vooruitlopend op de realisatie van het Nationaal Militair Museum in
Soesterberg krijgen historische collecties uitsluitend een interne functie, gericht op het Commando Landstrijdkrachten. Er
komt een Leidraad Landmacht Tradities en Cultuur. De ‘A-verzamelingen’ hebben niet langer een publieksfunctie.

Nieuwe uitgangspunten
Voor de historische collecties van de landmacht gaan de volgende uitgangspunten gelden.
• Historische collecties zijn binnen het Commando Landstrijdkrachten verbonden aan een actief en in beginsel vaandelof standaardvoerend regiment/korps of wapen/dienstvak.
Of ze zijn verbonden aan een combinatie van regimenten
of korpsen op het niveau van een wapen of dienstvak.

• Historische collecties zijn in beginsel gevestigd op, of nabij,
de zetel van de commandant.
• Historische collecties ondersteunen het herdenken, het
gedenken, de saamhorigheid en de traditiebeleving (esprit
de corps) binnen de eenheid.
• Historische collecties ondersteunen saamhorigheidsactiviteiten voor het thuisfront, post-actieven en veteranen
van de eenheid.
• Historische collecties vervullen, door een goede relatie met
de omgeving, een rol in het kader van de werving, lokale
verbinding en goed nabuurschap.
• Historische collecties beheren en onderhouden een
bescheiden collectie voorwerpen van militair historische
waarde die eigendom zijn van een private stichting.
• Historische collecties zijn in staat, op verzoek, ondersteuning te leveren bij ceremoniële activiteiten voor onder
andere het Koninklijk Huis.

Gevolgen
De belangrijke interne taak van de historische collecties wordt
in de nota zeker onderstreept. Herdenken en gedenken, veteranen en post-actieven, traditiebeleving, werving en goed
nabuurschap zijn immers heel belangrijk voor de militaire organisatie. Het wegvallen van de externe (museale) taak heeft
wel grote gevolgen, zeker omdat veel collecties zich in de afgelopen tien tot vijftien jaar in deze richting hebben ontwikkeld.
De historische collecties die niet (kunnen) voldoen aan een of
meer van bovenstaande uitgangspunten zullen geen ondersteuning meer krijgen. Er zal een andere oplossing voor moeten worden gezocht (samenvoeging of afstoting).
In de nieuwe situatie heeft een regiment of korps geen recht
meer op het in stand houden van ‘kleine’ historische collecties
bij een eenheid en een gecombineerde verzamelingen van
collecties op een andere locatie.
De historische collecties moeten saneren om de kwaliteit van
het onderhoud en het beheer te verbeteren. De voorwerpen
in de collecties moeten altijd gericht zijn op de historie en traditie van het eigen onderdeel. De noodzaak voor het aanhouden van wapens en voertuigen bij een historische collectie zal
strenger worden bezien.
Verder zijn de historische collecties gelijkwaardig en is er dus
geen sprake meer van ‘A-verzamelingen’. De taken van de
museummanagers bij die verzamelingen lijken voorbij.

Demonstratie artillerieoptreden

Andere ontwikkelingen
Toch blijft het belangrijk dat een dergelijk groot veranderingsproces professioneel wordt ondersteund. De historische
collecties zijn immers vrijwilligersorganisaties. Na vele jaren
van investeren zou het een slechte zaak zijn als onvervangbaar cultuurhistorisch erfgoed verloren zou gaan door deze,
overigens begrijpelijke koerswijziging. Bij de landmacht is immers nauwelijks expertise op dit terrein aanwezig.
In Vught, bij het Regiment Genietroepen, lijken de veranderingen al enkele jaren geleden te zijn ingezet. Veel genisten kennen inmiddels het ‘Huis van het Regiment Genietroepen’, het ‘clubhuis’ van het regiment met het formele bureau
van de regimentscommandant en de kamer van de regimentsadjudant (en de regimentsadministratie). Het Geniemuseum (met een grote historische collectie en bibliotheek) maakt
hier deel van uit. Jonge genisten worden beëdigd in het Geniepark (de buitenexpositie met historisch geniemateriaal). In
de directe omgeving van het Geniepark ligt het Geniemonu-
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Buitenopstelling Cavaleriemuseum

Juist in deze tijden van ingrijpende veranderingen moet de verantwoordelijkheid
voor het behoud van (eeuwenoud) historisch erfgoed overeind blijven.
ment. Het gebouw, een historisch gebouw als onderdeel van
het voormalig Kamp Vught, biedt gelegenheid voor het houden van recepties, ceremonies en exposities.
De vroegere ‘A-verzameling’, met als missie te komen tot een
professioneel museum met een externe functie, is voorbij. De
nieuwe opdracht past prima binnen het profiel van het Huis
van het Regiment Genietroepen. Het is duidelijk dat veranderingen dus ook kansen bieden. Binnen de landmacht geldt
het Huis van het Regiment dan ook als een voorbeeld voor
andere historische collecties.

Consulenten historisch erfgoed
Door het verdwijnen van het Legermuseum en daarmee ook
de functies van de museummanagers, zou de (beroeps)expertise voor het cultuurhistorische erfgoed verloren kunnen
gaan. Er ligt daarom een plan om de museummanagers van
de voormalige ‘A-verzamelingen’ als consulenten voor het historisch erfgoed van de landmacht in te zetten. Dit zou kunnen met minder functies en via een regionale verdeling
De beroepskrachten kunnen op deze manier breder worden
ingezet: niet alleen voor de historische collecties maar ook
voor (projecten) van cultuurhistorische waarden, zoals histori-

1

sche gebouwen en locaties, ornamenten en objecten (bijvoorbeeld schilderijen).
Bij projecten kan ook worden gedacht aan de organisatie van
‘het historisch cluster’, zoals in 2008 en in 2012 bij de Landmachtdagen in Oirschot. Het historisch cluster is een mooi
voorbeeld van een gezamenlijke presentatie van de Defensiemusea, de historische collecties, (externe) re-enactmentverenigingen1 en de Rekwisietencollectie KL (het rijdend erfgoed).
De consulenten historisch erfgoed kunnen ook hun bijdrage
leveren aan de uit te geven Leidraad van Commandant Landstrijdkrachten.
Zo kan ook in de toekomst de zorg voor het erfgoed van de
landmacht gegarandeerd blijven, door een gezamenlijke inspanning van het ministerie van Defensie, het Commando
Landstrijdkrachten en de (vrijwilligers van de) erkende historische collecties. Juist in deze tijden van ingrijpende veranderingen moet de verantwoordelijkheid voor het behoud van
(eeuwenoud) historisch erfgoed overeind blijven. <
Hans Sonnemans was museummanager van de Historische
Collectie Genie (ook bekend als Huis van het Regiment Genietroepen) in Vught.

Verenigingen met als doel het uitbeelden van historische militaire gebeurtenissen
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Defensienieuws
C.H.C. Janssen

Amerika koopt de Britse Harrier GR

Airbus dingt mee in de selectie
voor de opvolger van de DHC-4
Caribou bij de Royal Australian
Air Force (RAAF).

Groot-Brittannië is akkoord met de verkoop van zijn 74 Harrier
GR vliegtuigen inclusief reservedelen en motoren. De toestellen zullen de US Navy en het US Marine Corps (USMC) ondersteunen bij het vervangen van de verouderde F-18D Hornets en
het operationeel houden van de AV-8B van het USMC tot invoering van de F-35B in 2025. De Harrier GR9 komt het meest
overeen met het AV-8B model van de Amerikanen. De rest van
het US bestand aan AV-8 heeft een andere constructie/uitrusting voor wat betreft motoren en elektronica. In eerste instantie is een vervanging van de oudere F-18D, die nu in de nachtaanvalrol opereert, het meest waarschijnlijk.
Bron: Defence News
Foto: UK Ministery of Defence, Harrier GR9

Logica ondersteunt de NATO

De NATO Consultation, Command and Control Agency (NC3A),
gevestigd in Den Haag en Brussel, houdt zich bezig met het ontwerpen en bouwen van communicatie- en informatiesystemen
voor politieke en militaire functies van het bondgenootschap.
NC3A zorgt ook voor de centrale regie bij het integreren, bouwen en onderhouden van militaire systemen en installaties.
Logica, die wereldwijd 39.000 medewerkers heeft, ondersteunt
nu gedurende drie jaar NC3A, voornamelijk op het gebied van
zakelijke en technologische diensten, en zet specialisten in op
het gebied van complexe mission critical systemen.

Aan het eind van 2009 werden de 14 Caribous uit operationele dienst genomen. Begin 2012 wil men deze laten
vervangen door 10 lichte, tactische transportvliegtuigen.
In 2000 was er ook een poging om de Caribou te vervangen en was er een nek-aan-nek race tussen C-295M van
Airbus en de C-27J Spartan van Alenia Aeronautica. Die
competitie werd afgebroken. De voorkeur van de RAAF
gaat uit naar de Spartan omdat een aantal systemen
ook in de 12 C-130J Hercules transportvliegtuigen van
de RAAF worden gebruikt. Airbus echter stelt dat het
elders vier van de vijf competities met de Spantan heeft
gewonnen en dingt daarom weer mee in de selectie.
De beslissing volgt begin dit jaar.

Bron: NC3A
Foto: Haagse vestiging van het NC3A

Bron: Airbus
Foto: C-295M van Airbus
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Defensienieuws
Lockheed Martin biedt Japan een F-35
productielijn
De strijd om de Japanse order voor de vervanging van zijn 100
McDonnnell Douglas F-4EJ Kai is losgebarsten. BAE Systems, producent van de Typhoon, wordt gesteund door de Britse regering
en biedt de source code en controle door de Japanse overheid
aan. Boeing, producent van de F/A-18 E/F Super Hornet Block
II, biedt een licentieproductie aan, zoals in het verleden voor
100 F-15’s en 100 F-4’s is gebeurd. Lockheed Martin benadrukte
de kwaliteit van de F-35A Lightning II als de “US and key allies
front-line fighter for the 21st century” maar bood op het laatste
moment toch een F-35 productielijn aan Japan aan, net zoals dit
ook voor Italië is gebeurd.
Japan wil bij de vervanging van de 100 F-4EJ’s ongeveer 40 toestellen aanschaffen voor een bedrag van 4 miljard USD.
Bron: Jane’s Defence Weekly
Foto: Lockheed Martin, F-35 Lightning II

Het tweede Ocean Going Patrol
Vessel (OGPV) de Zeeland doorstaat
zelfs een flinke herfststorm
De Zeeland heeft zich bewezen in zijn eerste proefvaart
in een storm met uitschieters tot windkracht tien. Tijdens
deze vaart werden de maximale vaarsnelheid, regelsystemen, elektromotoren, communicatiesystemen en het Oto
Melara kanon getest. Oktober dit jaar komt de bemanning
aan boord en in 2013 wordt de Zeeland operationeel inzetbaar.
Bron: Defensiekrant
Foto: AVDD, de Zeeland in zware storm

De super snelle FRISC beproefd
De marine heeft de Fast Raiding Interceptor and Special Forces Craft (FRISC) beproefd, om deze in het laatste kwartaal
van 2011 operationeel te kunnen hebben. De boot wordt
straks geleverd in vier versies. De huidige Boston Whalers en
de Landing Craft Rubber Motorized worden door deze FRISC
vervangen. Ook wordt de FRISC aan boord genomen van de
Holland klasse, voor het uitvoeren van boardings. Door de
zeer hoge snelheid, meer dan 70 km/u, maakt de FRISC
behoorlijke klappen, reden waarom TNO onderzoek heeft
gedaan naar de G-kracht op de bemanning en waarom het
KPU bedrijf speciale kleding selecteert.
Bron: Defensiekrant
Foto: AVDD, de FRISC

44

Armex | Februari 2012 | nummer 1

Defensienieuws
De reductie snijdt mogelijk nog
dieper in het Britse leger
Zoals bekend wordt het Britse leger opgebouwd rond vijf
Multi Role Brigades (MRB) en de Specialist early-theatreentry 16 Air Assault Brigade. Iedere MRB zou beschikken
over een tankbataljon BAE Systems Challenger 2, een verkenningsbataljon met General Dynamics UK Scout, een infanterie bataljon met upgraded BAE Systems Warrior, een infanteriebataljon met een nog niet bepaald voertuig en een
infanteriebataljon zonder gevechtsvoertuigen. De Royal Artillery zal worden uitgerust met de BAE System 105 mm light
gun, slechts een afdeling zal nog worden uitgerust met de
AS90 155mm. Vanwege de aanschaf van vooral nieuwe verkenningsvoertuigen en de kosten van de instandhouding van
vijf tankbataljons is nu een worse-case scenario ontwikkeld
waarbij nog slechts een tankbataljon paraat wordt gehouden. Hierdoor worden de minimale vaardigheden en kennis
in stand gehouden en is er de mogelijkheid in de toekomst de
overige tankeenheden wederom operationeel te stellen.

India lanceert succesvol zijn
Agni 4 intermediate-range ballistic
missile (IRBM)

Bron: De Onderofficier
Foto: Royal Army BAE Systems Challenger 2,
Sgt. Gustavo Olgiati, U.S. Army

De KL is bezig met de verwerving van
vier Boeing Scan Eagle UAV’s

Nederland zal na verluid vier Scan Eagles UAV aanschaffen als
interim oplossing voor de vervanging van de al uitgefaseerde
Sperwer. Deze Scan Eagle behoort tot de categorie medium altitude long endurance. Het onbemande vliegtuig kan tot 22 uur
aaneengesloten in de lucht blijven, heeft een gemiddelde snelheid van 111 km/u en heeft geen start en landingsbaan nodig.
Deze UAV kan ook vanaf schepen en in berggebieden opereren.
Vanwege de verbindingen kan tot een afstand van 100 km van
het controlestation worden geopereerd. Met de nieuwste versie, Block D, zal het mogelijk zijn om de Scan Eagle vanuit een
AWAC’s aan te sturen. De Verenigde Staten, Canada, Australië,
Italië, Polen en Colombia hebben dit systeem operationeel.

India lanceerde met succes zijn eerste Agni 4 IRBM. De
Agni 4 is een tweetrapsraket die een lading van 1 ton
kan bevatten en een bereik van 3500 km heeft. De beproevingen van de Agni 4 zullen dit jaar worden afgerond met nog twee lanceringen. India is van plan de
Agni 4 in 2015 operationeel te hebben. De verdere ontwikkeling zal de Agni 5 worden met een bereik van
5000 km.

Bron: verschillende
Foto: Boeing Scan Eagle

Bron: diverse bronnen
Foto: IDOD, lancering van de Agni 4
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Verenigingsnieuws
Uitnodiging algemene vergadering 2012

• Vragen aan de hoofdredacteur

Het hoofdbestuur nodigt de (jeugd-)leden (met maximaal één
introducé per lid) uit tot het bijwonen van de algemene vergadering 2012. Deze vergadering vormt tevens de formele start
van het jubileumjaar. De vergadering wordt gehouden op

6. Personele mutaties
Geen
7. Mededelingen van de voorzitter
8. Rondvraag/sluiting

Woensdag 29 februari 2012
In de Prinses Julianakazerne in Den Haag,
in de Prins Bernhardzaal.

Secretarieel Jaarverslag 2011

Programma

Algemeen

12.30 - 13.30 uur: Ontvangst/registratie met koffie/thee/cake
13.30 - 15.30 uur: Algemene vergadering (agenda zie hierna)
15.30 - 16.00 uur: Koffie-/theepauze
Ontvangst van het Comité van Aanbeveling
en de genodigden
16.00 - 17.00 uur: Start van het jubileumjaar
- introductie door de voorzitter
- presentatie jaarprogramma
- toelichting/beantwoorden vragen
17.15 - 18.15 uur: Receptie en borreluur

Aanmelden
Door een bijdrage in de kosten over te maken van e5,- p.p.
naar rekening ING 17 00 55 t.n.v. P.R. Klop te Den Haag. Zorg
dat naast uw naam ook de adresgegevens worden vermeld. Het
te betalen bedrag moet uiterlijk op vrijdag 24 februari 2012 zijn
bijgeschreven. Houdt rekening met een verwerkingstijd bij de
bank van circa vijf werkdagen.
Mocht u te laat zijn, dan kunt u zich nog uiterlijk op zondag 26
februari 2012 aanmelden per e-mail op peter.klop@casema.nl.
Betaling kan dan ter plaatse.
Circa 10 dagen voor de vergadering wordt uw aanmelding bevestigd met het toesturen van de vergaderstukken, een reisadvies c.q. routebeschrijving en de brief die toegang tot de kazerne zal verlenen (denk wel aan een geldig legitimatiebewijs).
Het hoofdbestuur hoopt u in grote getale in de PJK in Den
Haag te mogen begroeten.

Agenda
1. Opening
• Welkomstwoord door de voorzitter
• Huishoudelijke mededelingen
• Ingekomen stukken/verhinderingen

Er werd een programma voor de viering van het 100-jarig bestaan van de vereniging uitgewerkt in nauwe samenwerking
met onder meer vertegenwoordigers van de militaire muziek en
met Green Paper Association (deel uitmakend van Hyphen-Holding B.V.). Green Paper verzorgt inmiddels ook de commerciële
exploitatie voor Armex. Voor de lustrumviering werd een Comité van Aanbeveling geformeerd.
De trendmatige, lichte daling van het ledental door overlijden
en opzeggingen zette zich in 2011 verder voort. De aan Defensie opgelegde bezuinigingen resulteerden onder andere in beëindiging van het collectieve abonnement van de Koninklijke
Landmacht op Armex per 1 januari 2011 (resulterend in een
inkomstenderving van e4.400,- per jaar). De regeling voor de
‘passing out’ abonnementen voor dienstverlaters (maximaal 250
abonnementen per jaar à e25,-) werd vooralsnog verlengd tot
en met het jaar 2012.
Er werd geen nieuw, geïntegreerd systeem voor de financiële
en ledenadministratie aangeschaft. Volstaan kon worden met
de aanschaf van nieuw hardware. De genoemde functionaliteiten zijn niet zijn gekoppeld.
Het verenigingsarchief heeft na enige omzwervingen inmiddels
onderdak gevonden in de Kromhoutkazerne te Utrecht.
Om de standpunten van de vereniging nadrukkelijker onder
de aandacht te brengen van politici, werd dit jaar gestart met
de toezending van Armex aan de leden van de Commissie Buitenlandse Zaken/Defensie /Ontwikkelingssamenwerking van de
Eerste Kamer. De leden van de Vaste Kamercommissie voor Defensie van de Tweede Kamer stonden al op de verzendlijst.
De leden van beide commissies ontvingen een persoonlijke uitnodiging voor de Themadag.

Algemene Vergadering
Deze vergadering werd op 26 mei 2011 gehouden bij het Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek in de Dumoulinkazerne te
Soesterberg.
In het hoofdbestuur hebben de volgende mutaties plaatsgevonden.
• Aftredend en niet herkiesbaar waren de heer R.H. Koornstra
MSc en de luitenant-kolonel M.E. Jansen;
• Aftredend wegens het verstrijken van de benoemingstermijn
was de plaatsvervangend voorzitter prof. dr. O.C.K.M. Penn.
Hij werd bij acclamatie voor een nieuwe termijn gekozen.
• Als nieuwe leden werden in het hoofdbestuur gekozen de
luitenant-kolonel mr. M.A. Dierckx (als juridisch adviseur), de
luitenant-kolonel mevrouw B. Hamstra en de heer P.P.B. Greup
(als studentenvertegenwoordiger).
Als lid van de kascontrolecommissie voor volgend jaar werd benoemd de Heer F.M. Wessels.
Aansluitend aan de vergadering werd door de luitenant-kolonel P.G. den Herder (Commandant van het Regiment Technische
Troepen en waarnemend Hoofd Kenniscentrum Logistiek) een
boeiende lezing verzorgd over ‘Trends in de militaire logistiek’.
Het middagprogramma bestond uit een bezoek aan de Museale Verzameling Logistieke Dienst KL (de Historische Verzameling

2. Goedkeuren verslag AV-2011
(afgedrukt in Armex 2011-5)
3. Goedkeuren secretarieel jaarverslag 2011
(afgedrukt in dit nummer)
4. Financiële zaken
• Toelichting op de exploitatie 2011 door de penningmeester
• Verslag van de kascontrolecommissie 2011
• Goedkeuren exploitatie 2011
• Decharge hoofdbestuur en penningmeester
• Toelichting op de verenigingsbegroting 2012
• Goedkeuren verenigingsbegroting 2012
• Herbenoemen kascontrolecommissie
• Toelichting op de jubileumbegroting
• Goedkeuren jubileumbegroting
5. Armexzaken
• Toelichting door de hoofdredacteur
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Intendance en het Museum Regiment Technische Troepen).

Bestuursvergaderingen
Het hoofdbestuur kwam tien maal in vergadering bijeen. Eén
maal moest worden uitgeweken naar een commerciële, civiele
vergaderlocatie. Alle andere vergaderingen vonden plaats in de
Kromhoutkazerne te Utrecht.
Een groot verlies was het overlijden van de regiovertegenwoordiger Zuid-Holland, de heer A. Kok. De regiovertegenwoordiger
Noord, prof. dr. J.L.N. Roodenburg, zag zich door omstandigheden tot zijn spijt gedwongen om zijn functie neer te leggen.
Voor beide functies bestaat nog een vacature. De regiovertegenwoordiger Zuid, de Heer C.H.J. Veldkamp, zag zich de tweede helft van het jaar geconfronteerd met gezondheidsproblemen die hem het uitoefenen van zijn functie vooralsnog helaas
onmogelijk maken.

den de bezuinigingen een rol. Voor de vereniging bracht dat
extra kosten met zich mee. Door (vanaf het tweede nummer)
de commerciële exploitatie aan Green Paper Association toe te
vertrouwen, werd echter de zekerheid van een jaarlijkse vaste
minimumopbrengst verkregen.

Herdenkingen / excursies
De vereniging heeft op 4 mei acte de présence gegeven bij de
herdenking op de Grebbeberg, (waar tevens een krans is gelegd
bij het monument) en bij de Nationale Herdenking op de Dam.
Op 18 november 2011 werd met 18 deelnemers een rondleiding
georganiseerd op de geheel vernieuwde Kromhoutkazerne te
Utrecht, met speciale aandacht voor de vele historische elementen en de kunstwerken op het terrein.

Themadag 2011
Een kort verslag is opgenomen op bladzijde 29.

Leerstoel
Ook dit jaar heeft onze bijzondere hoogleraar, prof. dr. J. Hoffenaar, zijn werkzaamheden aan de Universiteit Utrecht weer
naar volle tevredenheid verricht. Het College van Bestuur van
de universiteit heeft dan ook besloten de KNVOL opnieuw bevoegd te verklaren tot vestiging van de bijzondere leerstoel
‘Militaire geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden na
1870’ bij de faculteit Geesteswetenschappen, voor een periode
van vijf jaar ingaande 1 juni 2011 en in te stemmen het de herbenoeming van prof. dr. J. Hoffenaar op deze leerstoel voor diezelfde periode.

Den Helder, 19 december 2011.
P.C. Dijkgraaf, secretaris KNVOL.

In memoriam
In het afgelopen jaar zijn de volgende (oud-)leden
overleden:
J. Koch
Joure
A. Kok
Den Haag
J.T. Kwint
Ermelo
M.D. van Lessen
Doorn
H.W. Neidig 	Rijswijk
drs. H. Sleurink
Doorn

Armex
In 2011 zijn zes nummers van ons magazine verschenen en werd
voor de inhoud zowel als de uitstraling weer alom lof geoogst.
De opmaak werd aangepast aan de eisen van de tijd. Vanaf nummer 3 moest de opmaak worden uitbesteed omdat de
AVDD niet langer medewerking kon verlenen. Ook hier speel-

Ons Leger
Doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel bij de Nederlandse samenleving de overtuiging ingang te doen vinden dat voor het behoud van vrede, veiligheid en vrijheid een
deugdelijke en goed toegeruste krijgsmacht noodzakelijk is. 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
J.H.M. van Alphen, L.J. Broeksma, P.G.M. van Even,
P.R. Klop en Ing. J.Th.E. Schut
Algemene Raad
Jhr. dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland
G.L.J. Huijser
Drs. H.H. Hulshof
Mr. B.J.M. Baron van Voorst tot Voorst
Hoofdbestuur
P.J.E.J. Striek, voorzitter
Prof. dr. O.C.K.M. Penn, vice-voorzitter
Drs. P.C. Dijkgraaf, secretaris
J.L.M. Reijnen, penningmeester
Leden:
Mr. M.A. Dierckx, lid
G. van Empelen, lid
P.P.B. Greup, lid
Mw. B. Hamstra, lid
P.R. Klop, lid

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

Regiovertegenwoordigers

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

Noord-Holland
M.M.W. Kasteleyn
Olympiaplein 77, 1077 CR Amsterdam
Tel: 020 - 6715273

Leden-/
abonnementenadminstratie
Catharina van Rennesstraat 111
2551 GK Den Haag
Tel/fax: 070 – 391 1959
E-mail: info@onsleger.nl

Zuid-Holland
vacature

Noord
Vacature
Oost
Drs. T.J. Bouwers,
Willebrordstraat 9, 7121 DR Aalten
tel: 0543 - 471761
Midden
mr. S.H. Steendam,
Groenekanseweg 79, 3732 AB De Bilt
tel: 06 - 5464 3043
Zuid
C.H.J. Veldkamp
Wagenaarstraat 8, 4331 CZ Middelburg
tel: 0118 - 650377
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ARMEX
Uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’

Voor een krijgsmacht die ertoe doet!

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 € 15 per jaar). U ontvangt dan
zes maal per jaar 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

