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Toshiba raadt Windows 8 aan.

De Z930 is niet alleen ultradun- en licht maar ook duurzaam en krachtig dankzij
de robuuste magnesium behuizing die aan de binnenzijde versterkt is met een
honingraatstructuur. Voorzien van de derde generatie Intel® Core™ processors
voor Ultrabook™ kan de Z930 moeiteloos overweg met veeleisende toepassingen.
De efficiënte Solid State Drive (SSD) en de Intel® Rapid Start Technology,
starten pijlsnel op en zijn binnen enkele seconden bedrijfsklaar. Met 3 USB
poorten en aansluitingen voor HDMI, VGA, Gigabit LAN en SD staat de
Z930 borg voor snelle, gemakkelijke verbindingen. Het full-size backlighttoetsenbord stelt u in staat comfortabel te typen, zelfs bij weinig licht. Ultrabook™.
Geïnspireerd door Intel.
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Manikin test

Protecting people
Nederlandse militairen zijn actief in crisisbeheersingsoperaties rond brandhaarden wereldwijd. Bij gevaarlijke
situaties zijn hitte en vuur een nieuwe vijand geworden, naast kogels en scherven.
Door de vergroting van de risico’s waaraan militairen tegenwoordig blootstaan, neemt hun beschermingsbehoefte
toe. Tegelijkertijd worden zwaardere eisen gesteld aan het beschermende materiaal, zoals protective fabrics en
armour composites. Een oordeel over de wijze waarop militairen worden beschermd kan slechts worden gevormd op
basis van controleerbare testresultaten van onafhankelijke, gecertificeerde testinstituten.
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Commentaar

Bescherming burgerbevolking
in gewapende conflicten
Hoge sprongen, lege buidels
Brigadegeneraal b.d.
P.K. Smit

Bescherming van burgers: kun je daar ooit genoeg voor doen, moet mevrouw Peters als lid van de
Tweede Kamerfractie van Groen Links hebben gedacht, toen ze de minister van Buitenlandse Zaken
om een beleidsnotitie vroeg over de bescherming van burgers in een gewapend conflict. Zij deed dat
verzoek in het kader van de parlementaire evaluatie van de missie in Uruzgan.1 De gevraagde notitie
verscheen op 10 juli 2012.2

Het stuk begint met een soort college over internationaal recht,
bespreekt daarna welke elementen van het al bestaande beleid
van belang zijn voor het onderwerp, om te eindigen met vier
beleidslijnen.
De eerste beleidslijn is het voorkomen van gewapende conflicten en schendingen van het internationaal recht met betrekking tot de bescherming van de burgerbevolking. De derde
beleidslijn richt zich op de strafrechtelijke verantwoording van
de daders en de vierde beleidslijn gaat over de wederopbouw.
Er is maar een beleidslijn (de tweede) die specifiek gaat over de
bescherming van burgers bij een gewapend conflict. Die luidt
als volgt.
“Nederland streeft naar de effectieve ondersteuning van
nationale staten in het bieden van bescherming aan de burgerbevolking in gewapende conflicten en moedigt de VN en
regionale organisaties aan hiertoe actie te nemen. In bepaalde
gevallen draagt Nederland bij aan internationale missies waarvan de bescherming van burgers deel uitmaakt. Voorts pleit
Nederland voor de onbelemmerde toegang van humanitaire actoren tot kwetsbare burgers en respect voor principes van
neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van humanitaire hulp.”

onmisbaar deel is van de zo geroemde 3D-aanpak. En dat defense alleen effectief is als de krijgsmacht zowel kwalitatief als
kwantitatief voldoende is toegerust om de vereiste inzet vol te
houden totdat het doel is bereikt.

Regering en Parlement
maken graag hoge sprongen
als er morele standaarden
in het geding zijn,
maar doen dat met lege buidels

En dat nu is het echte probleem. Nederland probeert op alle
mogelijke manieren om de hete brij heen te dansen door te
suggereren dat diplomatie en ontwikkelingshulp meestal voldoende zijn om aan de zelf opgelegde, morele verplichting te
kunnen voldoen, een morele verplichting die regering en parlement deden besluiten om de bevordering en de handhaving
van internationale rechtsorde in de Grondwet op te nemen.

Zouden mevrouw Peters en haar de toenmalige collega’s uit
de Tweede Kamer met dit antwoord tevreden moeten zijn?
Natuurlijk, er kan weer een vinkje gezet worden achter de
openbare, schriftelijke aandacht voor de verdrukten in de wereld. Dat is voor een partij als GroenLinks mogelijk voldoende.
Maar brengt dit beleid de bescherming van burgers in gewapende conflicten echt dichterbij?
Ik denk helemaal niet. Als de regering werkelijk meent “…dat
activiteiten ter bescherming van de burgerbevolking vanuit moreel oogpunt van belang zijn”, kan zij niet volstaan met ‘aanmoedigen’ en ‘pleiten’. Beschermen moet je doen, alleen of samen met anderen. Daarvoor is het politieke besef vereist dat
alle gewapende conflicten ten minste twee kenmerken gemeen
hebben: gebruik van geweld en onoverzichtelijkheid. Dat in dat
soort situaties praten alleen niet helpt, maar dat defense een

1
2

Ik heb voor deze aanpak een eigen term: ‘kangoeroebeleid’.
Regering en Parlement maken graag hoge sprongen als er
morele standaarden in het geding zijn, maar doen dat met
lege buidels. Kortom: moreel is goed maar dan wel zonder dat
het al teveel kost.
Dat deze benadering voor enkele duizenden militairen
gedwongen ontslag tot gevolg heeft, is kennelijk minder
relevant.<

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 27 925, nr. 454
Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 29 521, nr. 192
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Toekomst van het
Gemeenschappelijk Veiligheidsen Defensiebeleid van de
Europese Unie1
Marjanne de Kwaasteniet en Jean Pierre van Aubel

Tien jaar geleden voerde de Europese Unie de eerste autonome militaire operatie uit in de Democratische Republiek
Congo onder de naam Artemis. Sinds die operatie is het aantal civiele missies en militaire operaties van de Europese Unie
gestaag toegenomen. Daarbij wordt de Europese Unie steeds
effectiever, ook al valt er nog veel te verbeteren. De benadering van de Europese Unie is steeds meer toegesneden op de
instabiliteit die we thans zien groeien in een brede band van
Noord-Afrika, de Sahel, de Hoorn van Afrika en verder naar
het Midden-Oosten en Centraal-Azië. Grote militaire interventies met grondtroepen liggen vandaag de dag immers
niet voor de hand.
Het is dit jaar ook tien jaar geleden dat de Europese veiligheidsstrategie werd opgesteld. Een goed moment dus om
nu de balans op te maken en onze visie te geven op de toekomst van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie. Dat doen we aan de
hand van drie thema’s.

De nieuwe regering onderschrijft
het belang van een
geïntegreerde benadering…
Allereerst staan we stil bij het bijzondere, geïntegreerde
karakter van het EU-beleid. Een thema dat ook is terug te vinden in het nieuwe regeerakkoord. Daarna zullen we ingaan
op de noodzaak voor meer defensiesamenwerking in Europa,
vooral op het gebied van militaire capaciteitsversterking.
En tot slot wijden we enkele woorden aan het strategische
kader.

Mevrouw De Kwaasteniet. Bron: De auteur

Borging van de effectief gebleken integrale
‘crisisbenadering’ in een herziene Europese
veiligheidsstrategie en een verdieping van
de militaire samenwerking vormen belangrijke
voorwaarden voor de Europese Unie om ook
in de toekomst een rol van betekenis te kunnen
spelen.
1

De geïntegreerde aanpak
De nieuwe regering onderschrijft het belang van een geïntegreerde benadering en omarmt de rol die de Europese Unie
kan spelen in fragiele staten, bij het voorkomen of beslechten
van een crisis en bij de wederopbouw van een land dat een
crisis heeft doorgemaakt.
Landen met fragiel bestuur en landen in conflict kennen vaak

Dit artikel is een bewerking van een toespraak die op 29 november 2012 werd uitgesproken ter gelegenheid van het jubileumsymposium van de
KNVOL.
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Mevrouw Ashton zit het ‘Mali crisisplatform’ voor van de European
External Action Service (EEAS). Bron: EU

meerdere crises tegelijk waar onder een bestuurscrisis, een
gewelddadig conflict, een humanitaire crisis, de dreiging van
spillover van negatieve aspecten naar de aangrenzende regio
of zelfs naar de Europese Unie.
Een goed voorbeeld is de situatie in de Hoorn van Afrika. Al
jaren leverde de Europese Commissie daar humanitaire hulp.
Toen piraterij niet alleen een bedreiging vormde voor de leveranties van voedselhulp, maar ook voor onze eigen handelsvloot en voor de bevoorrading van de vredesmacht van de
Afrikaanse Unie AMISOM, begon de Europese Unie in 2008
de maritieme antipiraterij operatie Atalanta.
Maar al snel werd duidelijk dat Atalanta alleen de symptomen bestreed. De oorzaken van piraterij lagen immers op
land, vooral in Somalië dat al 20 jaar geen behoorlijk bestuur
kende.
Daarom zette de Europese Unie in 2010 een militaire trainingsmissie op: de European Union Training Mission in Somalia (EUTM Somalia). Hiermee beoogde de Unie het proces van
stabilisering te versterken dat door de vredesmacht AMISOM
was ingezet. Deze trainingsmissie richt zich op de opleiding
en training van Somalische rekruten in Oeganda.
In 2011 werd vervolgens besloten tot een civiele missie met
als doel de opbouw van regionale, maritieme capaciteiten,
om zo de landen in de regio in staat te stellen zelf de piraterij tegen te gaan. Gezien de hoge kosten die met de inzet van
marineschepen is gemoeid, was het zaak om ook naar een
duurzame oplossing te zoeken waarbij landen in de regio
uiteindelijk zelf in staat zijn om het piraterijprobleem tegen
te gaan.
Naarmate het proces van stabilisering succes had, kon de
Europese Unie ontwikkelingshulp gaan leveren, in eerste instantie in Somaliland en Puntland. Recentelijk opende de

Mali

Europese Unie ook een kantoor in Mogadishu.
Deze toename van activiteiten maakte een betere samenwerking tussen alle EU-actoren in het gebied, nodig. Voor dat
doel werd eensluidend EU-beleid vastgelegd in een EU-strategie voor de Hoorn van Afrika. De Hoge Vertegenwoordiger,
Barones Ashton, benoemde een speciale vertegenwoordiger
voor dit gebied om het politieke proces daar beter te kunnen
volgen en eventueel mediërend op te treden. Hij heeft ook
als taak om toe te zien op de uitvoering van dat beleid.
Maar waarom pas zo laat in het proces een strategie ontwikkeld? De ontwikkeling van een overkoepelende strategie voor
deze regio was werk in uitvoering. Maar al doende leert men.
Voor de Sahel is wel eerst een strategie ontwikkeld, voordat
een civiele capaciteitsopbouwmissie is gestart. Ook de trainingsmissie van de Europese Unie voor Mali die nu wordt
voorbereid, vind zijn grondslag in de overkoepelende, regionale strategie.
Maar crisismanagement gaat in praktijk ook niet altijd volgens de handboeken. Soms is eerst actie nodig en wordt pas
gaande de rit het kader vastgelegd. Dat kader blijft dan nuttig, omdat daardoor het draagvlak voor het beleid wordt vergroot en de mobilisatie van middelen voor de uitvoering van
het beleid wordt vergemakkelijkt.
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Begin van de toekomst

menwerking. De voormalige voorzitter van het EU-Militair
Comité, Hakan Syren, wees er terecht op dat binnen Europa
nog steeds 180 miljard euro per jaar aan defensie wordt uitgegeven. Jammer genoeg wordt dat geld op een ongecoördineerde manier uitgegeven, waardoor we binnen de Unie onvoldoende waar voor ons geld krijgen.
Twee jaar geleden werd tijdens een ministeriële bijeenkomst
in Gent een nieuw proces gestart. Onder de noemer pooling
& sharing wordt binnen de Europese Unie gezocht naar mogelijkheden om capaciteiten samen te brengen en zelfs te
delen. Internationale samenwerkingsverbanden moeten dat
doel dichterbij brengen.
Nederland doet daar goed aan mee. Samen met Frankrijk en
Duitsland is Nederland de drijvende kracht achter een van de
grootste projecten die met ondersteuning van het Europees
Defensie Agentschap (EDA) wordt uitgevoerd, namelijk het
project om tankercapaciteiten in de lucht binnen Europa te
garanderen. Tijdens de Libië-crisis werd pijnlijk duidelijk dat
Europa slechts over 40 tankervliegtuigen beschikt die bovendien niet allemaal inter-operabel zijn. Dat bleek in ieder geval
onvoldoende om een operatie langdurig vol te houden.
Onder begeleiding van het EDA worden nog 12 andere projecten uitgevoerd, onder andere op het gebied van helikoptertraining en maritieme surveillance.
Maar dit is niet voldoende. De lidstaten van de Europese Unie
zullen nog een stap verder moeten gaan en bereid moeten
zijn zich te committeren aan samenwerking in een vroeg stadium in het nationale planningsproces. Ook zullen de landen
al moeten zoeken naar samenwerking bij de behoeftestelling
van materieel. De ontwikkelingen op de defensiemarkt spelen hierbij ook een rol.
Het delen van hoofdkwartieren, zoals Nederland al doet, het
gezamenlijk aanschaffen van capaciteiten en misschien wel
het delen van capaciteiten, zullen in de toekomst steeds meer

De Europese Unie bewijst steeds meer dat zij een veelomvattende aanpak kan hanteren. GVDB-missies en -operaties gaan
immers steeds vaker samen met de inzet van andere EU-instrumenten, waardoor de Unie in staat is in complexe situaties
op verschillende punten tegelijk te interveniëren.
Daar ligt dan ook de toekomst. Maar we staan pas aan het
begin. Samenwerking tussen de verschillende EU-instituties
zoals de Europese Commissie en de nieuwe Europese Diplomatieke dienst moet worden verbeterd, niet alleen in Brussel
maar ook in het veld. Daarvoor moeten vooral culturele barrières worden geslecht.
Civiele en militaire organisaties moeten nog beter met elkaar
leren samenwerken en niet bang zijn voor elkaar. Bij de planning van militaire operaties en civiele missies wordt gelukkig
steeds meer aan ‘kruisbestuiving’ gedaan, maar nog niet voldoende.
Nederland loopt op dit terrein, samen met onder andere het
Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden, en Finland voorop. Deze landen hebben onlangs het initiatief genomen om
deze geïntegreerde benadering prominenter op de agenda
te krijgen, want nog niet iedereen in Europa is overtuigd van
nut en noodzaak van deze aanpak.

Militaire capaciteiten
Een andere ontwikkeling die we de afgelopen tien jaren hebben kunnen constateren is dat de Europese Unie bij iedere
nieuwe operatie en missie tegen een steeds groter probleem
aanloopt: het gebrek aan beschikbare capaciteiten. Al geruime tijd zijn de Europese Unie en de NAVO bezig met het
versterken van de Europese militaire capaciteiten. Dalende
defensiebudgetten in combinatie met de noodzaak om
meer verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen veiligheid, dwingen de landen van de Unie tot verdergaande sa-

De inspanningen op het gebied van pooling & sharing moeten echter niet
worden aangegrepen als excuus voor verdere bezuinigingen

Europese Tankercapaciteit, hier een Airbus A310 MRTT die een Eurofighter bevoorraadt. Bron: EADS
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Van de Europese Unie wordt bovendien meer leiderschap verwacht in de buurregio

Premier David Cameron begroet voormalige president van Frankrijk Nicolas Sarkozy in aanloop naar de ondertekening van het Brits-Franse
defensiesamenwerkingsverdrag.

gaande vormen van samenwerking, zoals die van de Belgische en Nederlandse marine, de besluitvormingsprocedures
gescheiden te houden. Ook in die zin hoeven soevereiniteitsoverwegingen niet in de weg te staan.

werkelijkheid moeten worden.
De nationale defensieplanningprocessen moeten dus beter op
elkaar worden afgestemd en bezuinigingen meer doordacht
en met een groter bewustzijn voor de internationale context,
worden doorgevoerd. De inspanningen op het gebied van
pooling & sharing moeten echter niet worden aangegrepen
als excuus voor verdere bezuinigingen. De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) concludeerde al dat stabiele financiering een voorwaarde is voor een succesvolle samenwerkingsagenda op langere termijn2.

Strategie
Volgend jaar wordt een belangrijk jaar voor het GVDB. In december 2013 zullen de staatshoofden en regeringsleiders tijdens de Europese Raad over het GVDB spreken. Dat is sinds
2005 niet meer gebeurd. De Europese top zal zich dan buigen
over intensievere defensiesamenwerking in Europa. Dat betekent in onze ogen dat de staatshoofden en regeringsleiders
niet alleen zouden moeten spreken over pooling & sharing
van capaciteiten of over hoe de defensiemarkt en de defensie-industrie concurrerend kan blijven functioneren bij een
dalende vraag in Europa. Maar zij zouden ook een strategische verdiepingsslag moeten maken.
De Europese Veiligheidsstrategie uit 2003 wordt steeds vaker
bekritiseerd. Niet alleen vanwege de veranderde, institutionele context waaronder het in werking treden van het Verdrag
van Lissabon, maar vooral vanwege de veranderende, strategische context. Hierbij valt te denken aan het feit dat de Verenigde Staten de inzet meer op Azië willen richten en verantwoordelijkheid voor de veiligheid van Europa meer bij de
Europese landen zelf neerleggen. Ook de Arabische revoluties
die zich voltrekken op de drempel van de Europese Unie, mogen hierbij niet vergeten worden.

Soevereiniteit
Soevereiniteitsoverwegingen hoeven een verdergaande defensiesamenwerking niet in de weg te staan. Soevereiniteit is
niet alleen een statisch, juridisch begrip, maar geeft ook uitdrukking aan het vermogen van een regering om te zorgen
voor de onderdanen en het opkomen voor de eigen belangen. Op het gebied van veiligheid hoort daarbij het vermogen om desnoods met militaire middelen extern op te treden.
Het gaat dus om wat de AIV omschreef als ‘handelingsvermogen’
Om militairen uit te kunnen zenden, zijn de Europese landen steeds meer van elkaar afhankelijk. Ook de Fransen en
de Britten hebben dat toegegeven. Dat is geen schande, maar
moet juist tot voordeel strekken. Van belang is wel dat de
nationale parlementen hier bij betrokken blijven.
Het blijkt in de praktijk overigens mogelijk om zelfs in diep-

2

Zie AIV-rapport nr. 78, januari 2012: Europese Defensiesamenwerking. Soevereiniteit en handelingsvermogen.
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Een aantal lidstaten pleit voor een nieuwe strategie, maar wij
zien meer heil in een aanpassing. Het kind moet immers niet
met het badwater worden weggegooid. De Europese Veiligheidsstrategie uit 2003 en de ‘update’ uit 2008 zijn nog steeds
waardevol, omdat de dreigingen die daarin worden genoemd
voor een groot deel nog steeds gelden.
Wat ontbreekt er dan in de huidige documenten? Allereerst
de noodzaak om militaire en civiele capaciteitsversterking in
het kader van de geïntegreerde benadering te plaatsen. Er
zijn weliswaar de eerder besproken regionale deelstrategieën, maar er is nog geen overkoepelend, richtinggevend document.
Ook is er op dit moment geen volstrekte helderheid en consensus over wat het ambitieniveau voor het militaire en civiele optreden van de Europese Unie precies is. De civiele en militaire Headline Goals zijn slechts generiek. Verder is de vraag
of de uitgewerkte planningsscenario’s nog wel accuraat zijn.
En er is een politieke verklaring van de Europese Raad van
december 2008, van het Franse Voorzitterschap, waarin de
meest waarschijnlijke missies en operaties worden opgesomd.

wacht in de buurregio, nu de Verenigde Staten zich meer
gaan richten op Oost-Azië. Dat neemt niet weg dat partnerschappen met andere internationale organisaties zoals de
NAVO en de VN, maar ook in toenemende mate met de Afrikaanse Unie, steeds belangrijker worden. Meestal opereert de
Europese Unie in conflictgebieden samen met, of ter ondersteuning van, een of meer van deze organisaties. Daarnaast
moet de Europese Unie ook actief derde landen als Rusland,
de Verenigde Staten en Turkije betrekken bij het veiligheidsen defensiebeleid. Het strategisch kader zal ook hier op in
moeten gaan.

Vooral samen
Het is van groot belang voor de effectiviteit van de Europese
Unie dat de grote Europese mogendheden het gevoel hebben
dat hun belangen worden gewaarborgd binnen het EU-beleid. Het opstellen van een gezamenlijk strategisch kader kan
daarbij helpen. Door onder meer zo te voorkomen dat ze te
veel ‘buitenom’ gaan, houden ook kleinere landen als Nederland meer grip en inspraak.

Van de Europese Unie wordt bovendien meer leiderschap verwacht in de buurregio
Een aangepast, strategisch kader waarin de geïntegreerde
benadering een centrale rol speelt, zou meer duidelijkheid
scheppen over de ontwikkeling van het GVDB in de komende tien jaar. In die nieuwe context dragen militaire operaties,
civiele missies en andere instrumenten onder aansturing van
de Hoge Vertegenwoordiger bij aan het scheppen van veiligheid en het ontwikkelen van de rechtsorde in landen die vanuit een situatie van fragiliteit komen. Het bevorderen van een
coherente inzet is immers een van de doelstellingen van het
Verdrag van Lissabon.
Van de Europese Unie wordt bovendien meer leiderschap ver-

Mevrouw Ashton met de hoofden van de civiele missies van de EU.
Bron:EU

De positie van het Verenigd Koninkrijk zal in sterke mate de
voortgang bepalen. De regering-Cameron heeft in eigen land
echter te maken met een achterban die het Verenigd Koninkrijk eigenlijk liever uit de Europese Unie ziet stappen. Londen
voelt in ieder geval niets voor een herziening van de veiligheidsstrategie, zeker niet wanneer die zou leiden tot een discussie over instituties zoals de oprichting van een Europees
hoofdkwartier.
Het is daarom van belang dat Frankrijk, dat onder François
Hollande streeft naar een opleving van het ‘Europe de la
défense’, een akkoord bereikt met het Verenigd Koninkrijk.
Alle goede initiatieven zoals die van de vijf Weimar-landen
ten spijt, het GVDB functioneert alleen als Londen en Parijs
het met elkaar eens zijn.
De aanhangers van een ‘Europe de la défense’, en dat worden er steeds meer, merken wel eens op dat Europa beter af
zou zijn zonder de Britten. Wij zijn echter van mening dat het
GVDB het zonder de Britten moeilijk zal krijgen. Het Verenigd
Koninkrijk beschikt samen met Frankrijk over de grootste en
meest expeditionaire krijgsmacht in Europa. Een Europese
operatie zoals die in Libië, was niet mogelijk geweest zonder
de Britten (en zo bleek, ook niet zonder de Verenigde Staten).
Maar nog belangrijker is dat het Verenigd Koninkrijk, evenals
trouwens Frankrijk, een zetel heeft in de Veiligheidsraad. De
Britten zullen dan ook onherroepelijk een van de belangrijkste spelers op het wereldtoneel blijven. Een GVDB zonder het
Verenigd Koninkrijk zou om militaire én politieke redenen
dan ook onverstandig zijn.
De consequentie is dan wellicht dat de Unie niet zo snel voorwaarts zal gaan als menigeen hoopt. Maar de Britten zijn wel
te overtuigen met resultaten. Dat is dan ook waar Nederland
zich op moet richten. <
Marjanne de Kwaasteniet is de Nederlandse Ambassadeur bij
het Politiek en Veiligheidscomité van de Europese Unie en
Jean Pierre van Aubel is Defensieraad op de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie.
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Gemeenschappelijk veiligheidsen defensiebeleid van de EU
Samenvatting van het Jubileumsymposium op 29 november 2012
Brigadegeneraal der genie b.d. P.K. Smit
Afbeeldingen van Pieter Bastiaans

Het publiek.

Europese samenwerking op het gebied van
veiligheid en defensie kent nog vele voetangels
en klemmen. Wil Europa echter een rol blijven
spelen op het wereldtoneel, moet er op die
gebieden wel het nodige gebeuren. Tijdens het
symposium van 29 november 2012 passeerden
meerdere inzichten over dit onderwerp de revue.
Een kort verslag.

De opening door de voorzitter
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Design Sagem: Alain Gouez, Béatrice Nault - © A. Paringaux - 2012

MULTIPLY
YOUR COMBAT FORCE
CAPABILITIES

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, combat proven, 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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Europese samenwerking is van wezenlijk belang voor onze
nationale veiligheid. Vanuit die gedachte organiseerde de
Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’ op 29 november 2012 ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan een symposium over “de toekomst van het gemeenschappelijke veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie”
Het symposium werd gehouden op de KMA te Breda en stond
onder voorzitterschap van generaal-majoor der mariniers b.d.
Kees Homan (Instituut voor Internationale Betrekkingen
‘Clingendael’).
Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Mart
de Kruif, hield namens de minister van Defensie de keynote speech. Daarvan vindt u hierna een korte samenvatting.
Vervolgens kwamen achtereenvolgens aan het woord de Nederlandse ambassadeur bij het Politiek en Veiligheidscomité
(PSC) van de Europese Unie, mevr. drs. Marjanne de Kwaasteniet, luitenant-generaal drs. Ton van Osch, directeur-generaal
EU Militaire Staf (EUMS) en drs. Dick Zandee van het instituut
Clingendael. De bijdrage van De Kwaasteniet vindt u in dit
nummer, die van Van Osch en Zandee waren te lezen in het
laatste nummer uit het jubileumjaar 20121.
Het inhoudelijke deel van het symposium eindigde met een
paneldiscussie tussen prof. dr. Sven Biscop (Egmont Instituut,
Brussel), mevr. dr. Margriet Drent (Clingendael) en drs. DirkJan van Baar (publicist/journalist).
Met deze bijdrage beoog ik de weergave van het symposium
te completeren door, naast de samenvatting van de keynote
speech, de plenaire en paneldiscussie over de belangrijkste
onderwerpen de revue te laten passeren.

3/12 10:35

ren, concepten te ontwikkelen en te experimenteren, kunnen
we garanderen dat onze mensen beschikken over de beste
middelen en kunnen we ze tegelijkertijd beter voorbereiden
op een gezamenlijke inzet.
Een derde onderwerp voor verdere samenwerking is de inzet
van de krijgsmacht(en) voor, wat wij nationale operaties noemen. Gaswolken en overstromingen trekken zich immers weinig aan van landsgrenzen.
Hoe het ook zij, de beste weg naar verdere integratie binnen
de Europese Unie, is de gezamenlijke uitvoering van missies.
Niet alleen woorden dus, maar ook echte daden.
Bij dit alles is wel van belang dat NAVO-samenwerking goed

Nog belangrijker is dat landen de echte
risico’s van de inzet willen delen
wordt gesynchroniseerd met die in EU-verband. Dat is niet alleen nodig om doublures te voorkomen. Versterking van de
Europese pijler van de NAVO door verdere integratie is ook in
het belang van de NAVO zelf, gezien de toenemende oriëntatie van de Verenigde Staten op de Stille Oceaan.

Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Mart de Kruif,
houdt de keynote speech.

Geen woorden maar daden
De Kruif constateerde dat het huidige Europa nog steeds
vrede en welvaart kent die, en dat mag niet worden vergeten, gebouwd zijn op de puinhopen van oorlogen. Die vrede
en welvaart zijn echter niet vanzelfsprekend. Aan de randen
van Europa neemt het geweld toe en binnen de Unie zijn er
steeds meer politieke spanningen die een gemeenschappelijk
optreden bemoeilijken. Wil Europa zijn burgers vrede en
veiligheid kunnen blijven bieden, moet het onder meer zijn
defensie-inspanningen in toenemende mate integreren. Daarvoor ontbreekt momenteel het noodzakelijke staatsmanschap, dat na WO-II wel aanwezig was.
Op (miltair)strategisch niveau heeft de Unie in ieder geval de
goede weg gekozen door zich uitdrukkelijk te richten op de
vraag hoe militaire effecten het best geïntegreerd kunnen
worden in een civiel geleide aanpak.
Op operationeel niveau mag wat hem betreft de bestaande
samenwerking binnen Europa verder groeien naar meer integratie, een integratie die op tactisch niveau tijdens operaties
allang een feit is.
Voor een succesvolle (operationele) samenwerking moet ten
minste aan drie voorwaarden worden voldaan. Een land moet
in de eerste plaats kwaliteit kunnen leveren. Nog belangrijker
is dat landen de echte risico’s van de inzet willen delen.
En ten slotte moeten landen bereid zijn om een deel van hun
autonomie op te geven.
Ook in de ‘gouden driehoek’ van kennisinstituten, (defensie-)
industrie en krijgsmachten kan binnen Europa meer worden
samengewerkt. Alleen door al in een vroeg stadium met onze
EU-partners de behoefte voor de krijgsmacht(en) te analyse-

1

ARMEX 96-6 van december 2012.
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Europa
Gemeenschappelijk Europees beleid over veiligheid en defensie veronderstelt dat er een globale consensus is over welke
belangen daarmee voor de Europese Unie als geheel (moeten) worden gediend. Daarover verschilden de panelleden in
belangrijke mate van mening.
Zo kwalificeerde Van Baar de Europese samenwerking vooral
als een intern pacificatieproject: zorgen dat de deelnemende
landen niet meer met elkaar in oorlog raken. Dat is tot nu toe
gelukt, maar grote druk om te komen tot een gemeenschappelijke visie op buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid,
kan de bereikte samenwerking weer bedreigen. De tegenstellingen en belangen lopen daarvoor nog te veel uiteen. Bovendien zal een eventueel ‘gemeenschappelijk Europa’ voor zijn
veiligheid toch niet zonder Amerika kunnen, ook als dat zich
meer richt op Azië. Pogingen om te komen tot een gemeenschappelijk Europees beleid over veiligheid en defensie, zijn
volgens hem dus tot mislukken gedoemd.
Er waren er meer die zo hun twijfels hadden, maar dan meer
gebaseerd op de praktijk dat de Europese Unie er, in hun
ogen, vaak niet in slaagt om naar buiten toe met één stem
te spreken. Zij nemen bovendien een toenemende euroscepsis waar, zowel bij kiezers als bij verschillende, leidende politici in diverse Europese landen. Daarbij wordt frequent het Verenigd Koninkrijk genoemd, een land dat Europa eigenlijk niet
kan missen, zeker op militair gebied.
Drent was duidelijk een andere mening toegedaan. Volgens
haar hadden de Europese landen veel te winnen, als zij in een
multipolaire wereld als één Europa zouden kunnen optreden.
Op belangrijke gebieden, zoals behoud van welvaart, behoud
van invloed in de wereld die bovendien is gebaseerd op recht
en orde, lopen de belangen immers parallel. Dat geldt overigens ook voor de benadering van de landstreken die grenzen
aan Europa. En last but not least: Europa zal steeds meer voor
de eigen veiligheid moeten zorgen. Volgens haar moet het
denken over een gemeenschappelijk Europa dus veel strategischer en moeten nationale politici verder kunnen kijken dan
het korte termijn, nationale belang. Zij hebben wat haar betreft de keuze tussen samen blijven zwemmen of alleen verdrinken.
Ongeacht de visie op Europa, of het alleen een gepacificeerde gemeenschap van staten is of een meer politieke eenheid,
in beide gevallen kan gebrek aan vertrouwen in de toekomst
een bedreiging vormen voor (de positie van) Europa. Dat vertrouwen is alleen te winnen (of te behouden) als leidende
politici de zaak niet mooier voorstellen dan die is, concrete
resultaten bereiken en zich onthouden van in dit opzicht dubbele agenda’s.

Gemeenschappelijke strategie
Zonder een gemeenschappelijk Europa, geen Europese (politieke) strategie. Het omgekeerde is ook waar: een gemeenschappelijk Europa kan niet zonder (politieke) strategie. Maar
hoe moet die er dan uitzien? Daarover zou op de Europese
Raad van december 2013, wanneer het onderwerp op de
agenda staat, een besluit moeten vallen.
Niemand zit echter te wachten op een breed, algemeen verhaal dat geen rol zal kunnen spelen bij een verdere ontwikkeling. Drent en Biscop noemden enkele zaken waarover
uitspraken nodig zijn, wil voornoemde bijeenkomst van

2

100 jaar ‘Ons Leger’ in vogelvlucht, door dr. J. Schulten.

regeringsleiders een succes genoemd kunnen worden.
Dat is allereerst het benoemen van de regio’s die prioriteit
hebben (te denken valt dan aan de gebieden grenzend aan
Europa, van Noord-Afrika via het Midden-Oosten naar Centraal-Azië). Daarnaast zou er overeenstemming moeten zijn
over welke andere, vitale belangen van Europa in het geding
kunnen zijn, met wat voor crises Europa rekening moet houden en wat de ambitie van Europa in dat kader is. In de derde
plaats zou de strategie zich moeten richten op overeenstemming over de door de Europese Unie te hanteren methodes.

Die Europese capaciteiten schieten
momenteel duidelijk tekort
Te denken valt aan de door De Kwaasteniet en Van Osch genoemde integrale aanpak en aan een gemeenschappelijke
keuze voor preventie. Ten slotte dient een bruikbare (politieke) strategie richting te geven aan de te handhaven dan wel
te ontwikkelen Europese civiele en militaire capaciteiten.
Alleen zo kan de civiele en militaire samenwerking binnen
Europa leiden tot de zo gewenste effectiviteit en efficiëntie.

Europese capaciteiten
Die Europese capaciteiten schieten momenteel duidelijk tekort. Dat heeft de operatie boven Libië opnieuw laten zien.
Net als indertijd op de Balkan, kon Europa ook bij dit probleem niet zonder de hulp van de Verenigde Staten. Wil Europa dus meer voor zijn eigen veiligheid kunnen zorgen, moet
de eerder genoemde Europese Raad niet alleen komen met
concrete maatregelen om bestaande tekorten aan te vullen,

Dick Zandee: ‘Europese veiligheid vereist Europese militaire capaciteiten’ in ARMEX 96-06, december 2012
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maar ook met besluiten om dat via samenwerking zo efficiënt
mogelijk te regelen.
Biscop deed daarvoor enkele voorstellen. In de eerste plaats
zouden de al bestaande samenwerkingsclusters2, zeg maar
de bottom-up samenwerkingsverbanden, geprikkeld kunnen
worden om de samenwerking verder te verdiepen en de besparingen die dat op kan leveren, bestemmen voor collectieve
EU-projecten. De eerder genoemde strategie kan dan bijdragen aan de top-down coördinatie. Daarnaast zou de Europe-

een door hem als zeer bruikbare capaciteit gewaardeerd, belangrijke beperkingen kent. Het financiële risico komt namelijk eenzijdig te liggen bij de landen die in betrokken periode
de battle group beschikbaar stellen. Het zijn dus vooral de ministers van Financiën van betrokken landen die een eventuele inzet tegen houden. Gemeenschappelijke financiering zou
voor dit probleem een oplossing zijn.
Daarnaast speelt de soevereiniteit van de afzonderlijke landen een rol. Het lijkt niet waarschijnlijk dat de afzonderlijke

Europa zal steeds meer voor de eigen veiligheid moeten zorgen
se Commissie geld kunnen steken in gemeenschappelijke Europese capaciteiten. De Commissie lijkt volgens hem daartoe
bereid als het gaat om kritische capaciteiten die vooral civiel
zijn, civiel geleid en zowel voor civiel als militair gebruik aangewend kunnen worden. Ten slotte gaf hij aan dat de Europese regeringsleiders in december 2013 afspraken zouden
moeten maken over harmonisatie van de defensieplannen,
niet alleen op het gebied van de samenwerkingsclusters maar
ook meer algemeen tussen de landen.

Gemeenschappelijke inzet
Er bestaat nog geen Europese krijgsmacht en of die er ooit
komt, wie zal het zeggen? Maar met minder eenheid valt
er ook te leven, mits er nog enkele maatregelen genomen
worden. In de discussies kwamen drie aandachtspunten
naar voren.
Van Osch constateerde dat de inzet van de EU-battle groups,

lidstaten op afzienbare termijn de beslissing tot inzet aan anderen zullen overlaten. Dat hoeft samenwerking overigens
niet in de weg te staan. Voorwaarde is wel dat landen blijven
deelnemen aan de ondersteunende elementen waarin zij samenwerken en om politieke redenen geen blokkade opwerpen voor de landen die wel aan een missie willen deelnemen.
Een derde aandachtspunt betreft de geïntegreerde planning
van een Europese missie. De Kwaasteniet gaf aan dat op het
strategisch niveau wel een Europese, geïntegreerde planning
bestaat, maar dat er geen Europees hoofdkwartier voor de
operationele planning is. Daarvoor moet men terecht bij een
nationaal hoofdkwartier of bij een NAVO-hoofdkwartier. Dat
verhindert een naadloze coördinatie tussen strategie en operaties. Daar zal de Europese Unie voorlopig mee moeten leven omdat landen als het Verenigd Koninkrijk en ook Nederland bang zijn voor doublures met de NAVO en daarom
tegenstanders zijn van een dergelijk hoofdkwartier. <

Het panel met prof. dr. Sven Biscop (re), mevr. dr. Margriet Drent (2e van re), Kees Homan en drs. Dirk-Jan van Baar (li).
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De Leeuw brult en buldert tot het volk: ONTWAAKT!

De oprichting van ‘Ons Leger’
100 jaar geleden
Dr. Drs. A.J.E. Wagemaker m.a.1

Draagvlak voor een op zijn taak berekende krijgsmacht, is nog steeds niet vanzelfsprekend.
Voldoende middelen om politieke ambitie en mogelijkheden van de krijgsmacht met elkaar in
evenwicht te brengen, ook niet. Dat was 100 jaar geleden niet anders en vormde toen de aanleiding
om ‘Ons Leger’ op te richten. De auteur neemt ons mee terug naar die tijd.
Een groot en sterk Nederlands leger voor volk en vaderland!
Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, in 1911, was
het de luitenants Van Erp en Van Slobbe hierom te doen, toen
ze besloten de belangenvereniging ‘Ons Leger’ op te gaan
richten. De twee meenden dat door gebrek aan informatie er
te weinig draagvlak was voor een capabele landsverdediging.

1

Ze volgden het voorbeeld van Onze Vloot dat de belangen
van de Marine goed diende. Van Erp en Van Slobbe stelden
dat, “Via voortdurende propaganda het Nederlandsche volk
ervan overtuigd moest worden dat voor het voortbestaan van
de Nederlandse natie [het vaderland] een groot en sterk leger
noodzakelijk was”.

De auteur voltooide in 2004 zijn doctoraal scriptie geschiedenis aan de UvA: Een groot en sterk Nederlands leger voor volk en vaderland.
Een onderzoek naar de vereniging Ons Leger als pressiegroep ten tijde van de Eerste Wereldoorlog.
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Het bestuur en de Algemene Raad tijdens de eerste Legerdag te Breda, 28 juli 1916.

Discussies over de landsverdediging waren aan de orde van de
dag. Moest Nederland een leger hebben dat zelfstandig het
land daadwerkelijk zou verdedigen tegen iedere tegenstander? In deze bijdrage wordt ingegaan op de oprichtingsdoelstellingen in de beginjaren van ‘Ons Leger’, 100 jaar geleden,
tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Eerste Wereldoorlog
De Eerste Wereldoorlog was een ongekende vuurproef voor
het Nederlandse veiligheidsbeleid. De Nederlandse regering
wilde zich de vrijheid voorbehouden pas in de loop van een
Europees conflict een zijde te kiezen. Het moment waarop dit
zou gebeuren, verschilde vanuit de politieke en militaire context aanzienlijk. Het leidde een enkele keer tot tumultueuze
debatten. Het handhaven van een strategie van neutraliteit
en afzijdigheid was voor de meeste politici deugdzaam. Lagen hier weloverwogen militairoperationele en strategische
overwegingen aan ten grondslag? Was er sprake van een gecalculeerd risico? In tijden van financiële krapte is landsverdediging nogal eens een dure verzekeringspolis.

‘Ons Leger’
Op 24 januari 1911 werd het startschot gegeven voor de oprichting van een belangenvereniging. Op 30 maart 1912 was
‘Ons Leger’ een feit. Waar het om ging, gaf Slobbe tijdens de
oprichtingsrede aan: “Welk een kracht zal een groote vereniging, over het gehele land verspreid, niet vertegenwoordigen, welk een steun kan zij niet zijn voor de regering? […] De
burgers moeten hier den stoot geven, het leger zal volgen en
ongetwijfeld met genoegen.”
De motieven werden jaren later, bij het tienjarig bestaan,
door Van Slobbe opgetekend: “In de jaren 1909 en 1910 hadden wij reeds meermalen overlegd hoe wij konden meewerken tot het verhoeden dat het met het leger hoe langer hoe
bedroevender zou worden. De oorzaken van het verval schreven wij toe aan de omstandigheden, dat men het legervraag-

stuk als een politiek vraagstuk beschouwde terwijl een zekere
impopulariteit werd toegeschreven aan de onkunde van het
Nederlandsche Volk betreffende ’s lands defensie.”
Het liep geen storm met ‘Ons Leger’. In 1918 waren er nog
geen drieduizend leden, voor de begrippen van toen een kleine vereniging. Een opvallend aantal officieren, adellijke lieden, regenten en patriciërs waren lid. De aanhang was beperkt tot de hogere, rechtse, conservatieve lagen van de
bevolking waar de nationaalliberale denkbeelden van de vereniging een oor vonden.

Een sterk leger
‘Ons Leger’ zag voor zichzelf een rol weg gelegd, via “voortdurende propaganda”, de samenleving van de noodzaak van
een sterke krijgsmacht te overtuigen. Leger en volk moesten een eenheid vormen, waarbij het leger zorg moest dragen voor de onafhankelijkheid van het volk en het volk voor
voldoende middelen deze taak uit te kunnen voeren. De taak
was voor de vereniging helder: iedere indringer werd zelfstandig door het goed voorbereide, sterke Nederlandse leger buiten de deur gehouden. In het verlengde moesten politici gestimuleerd worden hun verantwoordelijkheid te nemen
vooral de landsverdediging rijkelijk te voorzien.
‘Ons Leger’ trachtte zich actief in de openbare meningsvorming te mengen.
Op basis van de verenigingsdoelstelling is ‘Ons Leger’ een
pressiegroep:
“Zonder een bepaald legerstelsel voor te staan, het Nederlandsche volk er van te overtuigen dat voor de handhaving
van ons onafhankelijk volksbestaan het noodig is een zoo
sterk mogelijk leger, uitstekend bewapend en geoefend en
steunende op de sympathie der natie.”
Lotsverbondenheid en saamhorigheidsgevoel waren de belangrijke argumenten de eigen natie met hand en tand te
verdedigen. De vereniging beschouwde landsverdediging echter als een militair-technische noodzaak, geen politieke. In-
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Hoe belangrijk ook de nationalistische doelstelling en de pogingen het belang van het Nederlanderschap aan te tonen,
het beklijft niet. Hartstocht voor het vaderland ontbreekt. En
juist dit zou nodig zijn om het in de ogen van de ‘Ons Leger’
noodzakelijke grote en sterke leger, te kunnen verwezenlijken. Een lobby hiertoe was noodzakelijk.

Lobby

De pontonbrug tijdens de legerdag te Gouda, 31 augustus 1917

houdelijke argumenten zijn echter niet voldoende in het politieke debat. Om invloed uit te oefenen op het politieke debat
is ook gedreven collectieve actie van een pressiegroep nodig.

Landsverdediging stond in Nederland niet ter discussie. Het
was een noodzakelijk kwaad om de gekoesterde neutraliteit en afzijdigheid te bewaren. Er waren kleine debatten
over de bereidheid financiële offers te brengen ten behoeve
van de landsverdediging, maar van antimilitarisme zoals dat
na de Eerste Wereldoorlog ontstond (gebroken geweertje),
was geen sprake. De dienstplicht was niet populair en Ministers van Oorlog haalden vaak het einde van hun ambtstermijn
niet omdat ze gekrenkt werden in hun ambities. Maar de begroting, die bleef op peil.
‘Ons Leger’ wilde het issue, het volledig op haar taken voorbereide leger, op de politieke agenda krijgen. Lobbyen wordt
gekarakteriseerd met ‘triple P’: het hanteren en manipuleren van Procedures, Posities en Personen. Politieke besluitvorming kan zo worden geconditioneerd door er voor te zorgen
dat ideeën issues op de politieke agenda worden. Drie stadia
worden onderscheiden. Eerst het creëren van draagvlak on-

Nationalisme
Saamhorigheid van ‘alleman van Neerlands stam’ is niet vanzelfsprekend. Kenmerkend voor een dergelijk nationalisme
zijn extreme standpunten en hartstocht voor de eigen nationale identiteit. Die mobiliseren de massa. Uitingen van nationaal gevoel waren in Nederland echter nooit theatraal, maar
ingetogen. Nederland was letterlijk een ‘samen-leving’.
Opmerkelijk genoeg komen nationalistische onderwerpen
nauwelijks aan bod in het verenigingsblad, het belangrijkste
communicatiemiddel. Gemiddeld wordt in de periode 19141918 slechts 16% van het blad er aan besteed. Opmerkelijk
is ook dat het aantal artikelen met een dergelijke lading afneemt en de lengte van de stukken toe neemt. Wel komen er
steeds meer nationalistische prenten waarin metaforen veelvuldig gebruikt worden. Dergelijke, nationalistische symbolieken zijn bedoeld om de inhoud van de rationele naar de emotionele sfeer te brengen. Een voorbeeld is de beschrijving van
de belangrijkste metafoor en het embleem van de vereniging
die gebruikt worden om te symboliseren dat de Nederlandse
bevolking bij de les moet worden gehouden.
“De leeuw staat op het granieten voetstuk te brullen en te
janken; boven hem waait en woelt het breedgebaande RoodWit-Blauw en slingert de slanke wimpel zijn Oranje. In de verte marcheert het leger op, … veld-grijze silhouten, in dichte drommen. De legermacht staat kloek en klaar! De Leeuw
brult en buldert tot het volk: ONTWAAKT!”
De vereniging hoopte dat “Leger en Volk en Volk en Leger
een ondeelbaar geheel zouden vormen waaruit de kracht
ontwikkeld werd die de Natie slechts zou kunnen sterken!”
Gezegd werd dat “de kracht van saamhorigheid tot een hoger Volksbewustzijn moest leiden.” Dit is een juist streven:
een leger moet draagvlak hebben. De militairen moeten het
idee hebben dat ze offers voor de goede zaak brengen en
hun inzet door de samenleving gewaardeerd wordt. Andersom moet de samenleving vertrouwen hebben in de militairen dat zij het land ook daadwerkelijk kunnen en zullen verdedigen.

Volgens de Nieuw Rotterdamse Courant waren bij de Legerdag
in Rotterdam 20.000 mensen aanwezig.
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der de bevolking. Vervolgens moet het voor politici een issue
worden en daarna moet het besproken worden in de Kamer.
De Legerdagen vormde hiertoe het belangrijkste instrument
van de vereniging.

Legerdagen
De Legerdagen hadden als doel het leger aan het volk te tonen opdat het gewaardeerd zou worden en een stevige
landsverdediging een issue. De organisatie van de Legerdagen was een grote verdienste van de vereniging, omdat het
leger zo uit haar lokale isolement werd gehaald. De vaak negatieve verhalen van de verveelde, langdurig gemobiliseerde
militairen die maar wat ‘rondhingen achter de kazernepoorten’ droegen niet bij aan een positief imago. Tijdens de Legerdagen kregen de bezoekers via demonstraties en tentoonstellingen een beeld van het kunnen van het Leger.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden negen Legerdagen
gehouden: Breda, Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Gouda, Tiel, ’s-Hertogenbosch, Hengelo en Leeuwarden. De Legerdag had een vast patroon. Het begon met een bestuursvergadering waarbij Vips werden uitgenodigd die voor de goede
zaak gewonnen moesten worden. In de middag waren er allerlei demonstraties, veelal in een (sport)stadion en een defilé door de stad. In de avond werd de dag afgesloten met een
diner voor de Vips en lokale notabelen. Opmerkelijk is het dat
bij Vip-programma’s altijd de opperbevelhebber Land- en Zeemacht, generaal Snijders, aanwezig was. Kennelijk probeerde
hij de evenementen op eenzelfde wijze te gebruiken als ‘Ons
Leger’.
Met de belangstelling voor de eigenlijke Legerdag viel het
wel mee. Het publiek liet het bij de demonstraties afweten,
bij de defilés ging het beter. De oorzaken zijn wisselend. In
Breda, tijdens de eerste Legerdag op 28 juli 1916, waren de
Vips wel uitgenodigd maar had men verzuimd dat voor de lokale bevolking ook te doen. Daarna ging het met de PR beter
maar kwamen grote groepen nog steeds niet opdagen. Soms
vanwege het weer maar meestal omdat een vorstelijk bedrag
voor een toegangskaartje moest worden betaald. Zo kostte in
Groningen een eersterangskaartje 3 gulden 50, ongeveer net
zo veel als het weekloon van een arbeider.
Voor de defilés door de stad was grotere belangstelling. Een
voorbeeld zijn de meer dan 20.000 belangstellenden voor
het defilé door de Rotterdamse binnenstad. In Gouda werd
er speciaal een pontonbrug voor geslagen, een huzarenstukje, waarover de militairen defileerden. Vele belangstellenden
stonden langs de oevers, de Vips keken toe vanuit een salonboot.
Hoe belangrijk de uitstraling lokaal ook was, landelijk en politiek scoorden de Legerdagen nauwelijks. In de kranten worden ze niet of nauwelijks opgemerkt. Een uitzondering is Breda, niet zo zeer omdat daar de eerste Legerdag plaatsvond,
maar omdat een vliegtuig (het klapstuk van de dag) tijdens
een demonstratie neerstortte. De bemanning kwam overigens
met de schrik vrij.
Het mobiliseren van Vips die er toe deden, ging de vereniging
slecht af. Generaal Snijders was steeds aanwezig maar in zijn
kielzog waren er geen politici. Soms waren ze er echter op
uitnodiging van de vereniging wel. Dat was het geval bij de
eerste Legerdagen in 1916 te Breda, waar het Tweede Kamerlid Bogaart en het Eerste Kamerlid Maessen de Sombreff als
belangrijkste gasten aanwezig waren. De twee hadden geen
band met Defensie en spraken in de respectievelijke Kamers
slechts over posterijzaken! Aan de de facto doelstelling van

Koningin Wilhelmina op inspectie.

de Legerdagen om als lobbyinstrument te werken voor een
grote en sterke landsverdediging, werd uiteindelijk nauwelijks gevolg gegeven.

Afsluiting
Pressiegroepen hebben een signaal- en mobiliseringsfunctie
en moeten issues op de politieke agenda krijgen. De organisatie van Legerdagen is de grootste verdienste in de beginjaren.
Het leger werd uit haar lokale isolement gehaald.
Politiek werd er echter geen munt uit geslagen. ‘Ons Leger’
beschikte niet over een adequaat netwerk, dat essentieel is
om de kwestie op de politieke agenda te krijgen. De afstand
tot de landelijke politiek is groot en veel bestuursleden hebben geen nadrukkelijke banden met de politici die gaan over
het defensiebeleid. Het bestuur meende dit te ondervangen
door de banden met het Koninklijk Huis aan te halen. Hoewel
Wilhelmina bekend stond als ‘de soldatenkoningin’ en zich
bemoeide met de landsverdediging, maakte zij uiteindelijk
geen beleid en was ze geen opperbevelhebber.
De Legerdagen moesten het belang, nut en noodzaak van
een sterke landsverdediging mobiliseren. ‘Ons Leger’ vereerde
echter op naïeve wijze het leger in een blinde hoop hiermee
draagvlak te creëren. Het versterken van het eigen argument
en het aanzetten tot collectieve actie, schoten er hierdoor bij
in. Een sterke, volledig op haar taken voorbereide landsverdediging werd geen politieke kwestie, een kleiner leger wel.
Voor de ideeën van de vereniging was weinig draagvlak. ‘Ons
Leger’ blijkt zelfs nauwelijks bekend onder de Nederlanders,
laat staan haar ideeën. Politici beseften dat het lot van
Nederland grotendeels in de handen van anderen lag. Het
Nederlands leger was per definitie kansloos tegen de Duitsers,
Britten of Fransen. Die landen hadden er belang bij dat Nederland afzijdig bleef en juist dit moest worden uitgebuit.
Het zou nog jaren duren voordat landsverdediging een werkelijk politiek issue zou worden. ‘Ons Leger’ legde hiervoor
wel een solide basis. Als lobby- en pressiegroep zou de vereniging in de loop van haar bestaan steeds verdienstelijker worden! <
De auteur, luitenant-kolonel der mariniers, is momenteel
senior beleidsmedewerker bij de Defensiestaf.
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Inspirerend scenario

Get the picture

De vredesmacht in Afghanistan heeft lastige klussen te klaren in vaak

We hebben al heel wat succesvolle producties op onze naam staan. Vooral op

levensbedreigende situaties. Het thuisfront maakt zich dan ook terecht zorgen

het terrein van onderscheidende softwareoplossingen voor defensie,

over een veilige terugkeer van hun dierbaren. De door NCIM ontwikkelde

opsporing en veiligheid.

anti-bermbom software vergroot die kans enorm. Complexe veiligheidssituaties vragen dus om slimme oplossingen. De anti-piracy systemen voor

Benieuwd naar de manier waarop we uw vraagstuk in beeld brengen?

containerschepen is daar een ander sprekend voorbeeld van. Kortom:

Kijk dan op www.ncim-groep.nl of bel 070 350 15 54 voor een

NCIM speelt wereldwijd een opvallende rol in deze uitdagende markt.
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Afsluiting jubileumjaar
Drs. P.C. Dijkgraaf, secretaris KNVOL

Lezingen, discussies en symposia over de krijgsmacht zelf en over zaken die voor de krijgsmacht
van belang zijn, het zijn allemaal wapens uit het
huidige arsenaal van de Koninklijke Nederlandse
Vereniging ‘Ons Leger’. In dat kader is op 29
november 2012 het symposium gehouden over
De toekomst van het gemeenschappelijke
veiligheids- en defensiebeleid van de
Europese Unie. In het eerste deel van dit
nummer is hier uitgebreid bij stil gestaan.
Vanuit de gedachte: wie zijn verleden niet kent, heeft geen
toekomst, besprak dr. J. Schulten op die dag de geschiedenis
van de vereniging in vogelvlucht. Deze bijdrage staat helaas
niet op schrift. Wel hebt u hiervoor in de bijdrage van dr. drs.
A.J.E. Wagemaker kunnen lezen over het ontstaan van de vereniging.
Maar er was meer. Niet alleen de zaak maar ook de mens
speelt een belangrijke rol voor de vereniging. Daarom achtte het bestuur de viering van het 100-jarig bestaan bij uitstek
de gelegenheid om de Prins Mauritsmedaille uit te reiken aan
een persoon met grote verdienste voor de krijgsmacht.
Wie ook grote verdiensten hebben voor de krijgsmacht, zijn
de militairen die hun inzet in Afghanistan hebben moeten
bekopen met zwaar lichamelijk letsel. Voor een aantal van
hen had de vereniging een verrassing in petto.
De ‘zaak’ stond aan het slot weer in de schijnwerpers, hoewel…leiderschap is natuurlijk bij uitstek een mensenzaak.

Prins Mauritsmedaille
De Prins Mauritsmedaille is officieel erkend en mag gedragen
worden op het uniform. Hij werd door de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’ ingesteld op 6 juli 1935 en is
sindsdien eenenvijftig maal toegekend aan personen of organisaties (zowel binnen als buiten de krijgsmacht) die zich voor
de Nederlandse krijgsmacht verdienstelijk hebben gemaakt.
Het randschrift luidt dan ook “voor loffelijke daden en krijggeschiedkundig onderzoek”.
De medaille werd onder meer uitgereikt in 1936 aan generaal
b.d. Snijders, postuum aan de luitenant-kolonel den Ouden
die in 1951 in Korea was gesneuveld, in 1962 aan Z.K.H. Prins
Bernhard en aan drs. Peijnenburg (oud secretaris-generaal
van Defensie en oud voorzitter van de KNVOL). Ook het 1(NL/
BE) VN Transportbataljon, het Korps Commandotroepen en
het Korps Onderofficieren van de Koninkljke Landmacht werden met deze onderscheiding geëerd.
In de zaal bevonden zich overigens twee andere dragers van
de Prins Mauritsmedaille: de generaal-majoor der mariniers
b.d. mr. drs. C. Homan (2006) en de kolonel b.d. E.H. Lensink
(1982).
Het Hoofdbestuur had besloten dit jaar de Prins Mauritsmedaille toe te kennen aan generaal b.d. Peter van Uhm.

De voorzitter licht toe waarom het bestuur
de Prins Mauritsmedaille heeft toegekend aan
generaal b.d. Peter van Uhm.
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De voorzitter, luitenant-generaal b.d. Peter Striek, liet in het
kort de vele functies de revue passeren die Peter van Uhm
(sinds 28 juni 2012 met functioneel leeftijdsontslag) tijdens
zijn veertig militaire dienstjaren bekleedde: van pelotonscommandant tot Commandant der Strijdkrachten (CDS). De voortreffelijke wijze waarop Peter van Uhm deze functies steeds
heeft uitgevoerd, bleek onder meer uit de vele onderscheidingen en andere blijken van waardering die hij mocht ontvangen. Zo kreeg hij bij zijn afscheid als Commandant der Landstrijdkrachten de ‘Bronzen Soldaat’ uitgereikt en werd hij
benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau met
de zwaarden.
Maar behalve dat Peter van Uhm voortreffelijk zijn werk
deed, heeft hij ook altijd zijn persoonlijke betrokkenheid getoond voor het personeel waarvoor hij verantwoordelijk was:
hij was de ‘mensen-generaal’. Een dienstplichtig militair die
met de kapitein Van Uhm in Libanon diende (1983) zei bijvoorbeeld vijfentwintig jaar later: “Als Van Uhm zou bellen
dat hij mij nodig had, droeg ik de zaak over aan het personeel en ging ik zó weer naar Libanon!”.
Van Uhm was trots op zijn mensen, was altijd aanspreekbaar
en dwong tegelijkertijd respect af.
Hij was, aldus de voorzitter, hét gezicht van de krijgsmacht.
Immers:
• wie deelde er op straat flyers uit voor de werving van
personeel,
• wie was tijdens Llowgenda (het politieke programma van
Lowlands, in augustus 2010) spreker voor jongelui en vroeg
respect voor onze militairen,
• wie hield in Nieuwspoort een uitdagende toespraak voor
journalisten,
• wie was dé ambassadeur van onze krijgsmacht in
tv-programma’s als Pauw & Witteman en Collegetour,
• wie hield in december 2011 de legendarische toespraak
op TedX in Amsterdam, waarin hij aan een internationaal
publiek met een geweer in zijn handen uitlegde dat hij voor
dát instrument had gekozen om vrede en stabiliteit in de
wereld te bevorderen? Deze speech maakte (mede dankzij
het internet) wereldwijd grote indruk en was in Amerika hét
sluitstuk van een conferentie van de hoogste operationele
commandanten van de Verenigde Staten.
Peter van Uhm was echt heel trots op wat zijn mannen en
vrouwen presteerden in missies ver weg en ook in eigen land
(waar er ruim 2.000 maal per jaar een beroep wordt gedaan
op de krijgsmacht).
Maar veel respect en waardering had hij ook voor het thuisfront van de militairen. Familieleden en vrienden die in
Nederland achterbleven en even alles zelf moesten regelen.
Familie en vrienden die hun militairen steunden. Oók nadat
zij gewond terugkeerden van een missie.
Hij had nog veel meer respect voor het thuisfront van overleden militairen. Dat had Peter van Uhm al vóórdat hij CDS
werd en vóórdat zijn zoon Dennis in Afghanistan om het
leven kwam op de eerste dag van zijn nieuwe commando.
De Commandant der Strijdkrachten was al hét gezicht van
de krijgsmacht, maar werd dat nu ook van het thuisfront.
Concluderend heeft Peter van Uhm op meer dan verdienstelijke wijze bijgedragen aan de verhoging van het aanzien van
de krijgsmacht en daarmee dus ook aan het verkrijgen van
een breed draagvlak voor de krijgsmacht in onze samenleving. Bovendien heeft onze krijgsmacht onder zijn bezielende
leiding bijgedragen aan meer veiligheid en vrijheid in de wereld, in een periode waarin Peter van Uhm vele hindernissen

Overhandiging van de oorkonde. Bron: Erik Attema, fotograaf

Mevrouw Van Uhm en haar man.
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moest nemen en persoonlijk door een diep dal moest gaan.
Het zal dan ook, aldus de voorzitter, geen verbazing wekken dat de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’
de Prins Mauritsmedaille toekent aan de generaal b.d. Peter
van Uhm.
Vervolgens las luitenant-kolonel Biny Hamstra (lid van het
hoofdbestuur) de laudatie voor.

“Tijdens zijn bijna 40-jarige diensttijd heeft hij zich met
overtuiging en groot vertrouwen in zijn collega’s steeds
ingezet voor een krijgsmacht waarop de samenleving een
beroep kon doen.
Vooral tijdens zijn functie van Commandant Landstrijdkrachten en daarna als Commandant der Strijdkrachten
heeft hij met visie en onvoorwaardelijke inzet leiding gegeven aan de grootste reorganisaties en inkrimping van
de krijgsmacht ooit. Enerzijds loyaal aan de politiek, anderzijds loyaal aan het personeel.
Steeds heeft hij getracht een publieke tribune voor de
krijgsmacht te creëren. Door zijn optreden tijdens programma’s en evenementen voor een breed publiek heeft
hij de krijgsmacht als organisatie gepresenteerd waarop
de regering maar ook de samenleving altijd een beroep
kan doen. Als een organisatie met mannen en vrouwen
waarop hij trots was. Hij werd daardoor nationaal en internationaal het gezicht van de
Nederlandse krijgsmacht en droeg bij aan een positief
imago en een breed draagvlak voor de krijgsmacht in
onze samenleving.

erop, dat een jarige doorgaans een feestje geeft en cadeautjes krijgt. De 100-jarige Koninklijke Nederlandse Vereniging
‘Ons Leger’ wilde echter ter afsluiting van haar jubileumjaar
geen cadeautjes ontvangen maar juist weggeven.
De KNVOL wilde dit jaar graag haar dankbaarheid tonen aan
de mannen en vrouwen in uniform én aandacht schenken aan
hun thuisfront.
Sinds het einde van de koude oorlog zijn er meer dan 100.000
militairen uitgezonden en die hebben een thuisfront van ongeveer 400.000 mensen!
Nu is ‘Ons Leger’ weliswaar een belangrijke vereniging, maar
haar budget was niet geheel toereikend om een cadeautje te
geven aan een half miljoen mensen. Er moest dus een keuze
worden gemaakt.
Na vele afwegingen werd gekozen voor een groep militairen
die zware verwondingen hebben opgelopen in Afghanistan;
een groep van ongeveer vijftig mannen en vrouwen. Deze militairen zijn vooral geconfronteerd met het verlies van één of
twee ledematen.
Na hun uitzending kregen zij te maken met een nog zwaardere uitdaging: een meestal zeer langdurig revalidatieproces. Een dergelijk proces kent diepe dalen en momenten van
wanhoop voor henzelf maar ook voor familie en relatie: hun
thuisfront. Toch hebben zij dankzij hun onvoorstelbaar door-

Uitreiking van het boek Leiderschap onder vuur aan sergeant
der eerste klasse Luuk Elshout.

De generaal Van Uhm was niet alleen trots op de mannen
en vrouwen van de krijgsmacht maar hij had ook groot
respect en waardering voor het thuisfront van de militairen.
Het thuisfront zonder welke zijn mensen niet of veel minder goed kunnen functioneren tijdens de vele uitzendingen van de krijgsmacht, vaak ver van huis onder moeilijke omstandigheden. Hij was steeds persoonlijk betrokken
bij steun aan
gewonde militairen en hun relaties.
Hij besteedde ook veel tijd aan steun en troost aan nabestaanden van gesneuvelde collega’s. Ook in de periode
waarin hijzelf en zijn thuisfont werden getroffen door het
overlijden van zijn zoon in Afghanistan. Met een bewonderenswaardig doorzettingsvermogen bleef hij zich inzetten voor de krijgsmacht waarop hij zo trots was.
De Nederlandse samenleving kan trots zijn op de generaal
Peter van Uhm”.

Na de overhandiging van de medaille en de bijbehorende
oorkonde bedankte de generaal b.d. Peter van Uhm op zijn
beurt ‘zijn’ mensen voor veertig jaar vertrouwen. Hij stelde het belang van familie boven alles: “Je bent maar op één
plaats onmisbaar en dat is thuis”!

Geschenk
Vervolgens nam de voorzitter opnieuw het woord. Hij wees

23

Armex | februari 2013 | nummer 1

Armex_nr. 1-2013_44 pag.indd 23

31-01-13 14:44

De receptie ter afsluiting.

zettingsvermogen en positieve kijk op het leven voor zichzelf
weer een toekomst gecreëerd, ondanks rolstoel of prothese
en mét steun van hun thuisfront.
Natuurlijk verdienen alle veteranen EN hun thuisfront onze
dankbaarheid, maar er werd gekozen voor deze groep die
symbool staat voor 500.000 andere mensen.
Voor haar cadeau heeft de vereniging een aantal sponsoren
gezocht en gevonden die enthousiast hebben meegewerkt
om deze actie te doen slagen (U vindt ze op de backcover
van deze ARMEX en die van het laatste nummer van 2012).
Na deze woorden ging de voorzitter onder daverend applaus
over tot de symbolische overhandiging van vijftig meerdaagse (weekend- of midweek) arrangementen voor vier tot zes
personen in een aantal hotels van Bilderberg en bij Landal
GreenParks, met daarbij ook nog een tegoedbon van
e 150,00 om te besteden aan bijvoorbeeld een dinertje.
Het thuisfront van de aanwezige vertegenwoordigers van
de gehandicapt geraakte militairen kreeg een fraai boeket
uitgereikt.

Marco Kroon.
Ter afsluiting van het symposium, de uitreiking van de Prins
Maurits medaille, het aanbieden van het cadeau aan gehandicapte militairen en hun thuisfront en de boekpresentatie van
Marco Kroon waren alle aanwezigen van harte welkom voor
een receptie in de Nassauzaal van het kasteel van Breda.

Slot
Het symposium was in feite ook de afsluiting van het 100jarig bestaan van de KNVOL. Een jubileumjaar dat opende
met een Algemene Vergadering en receptie in de Prins Bernhard zaal van de Prinses Julianakazerne in Den Haag. Die dag
was er ook nog een diner voor het Comité van Aanbeveling
en een aantal uitgenodigde sponsoren van ons blad. De
Commandant der Strijdkrachten, generaal Peter van Uhm en
de baas van de Landmacht, de luitenant-generaal Mart de
Kruijf, gaven daarbij acte de présence.
Van de gelegenheid om de vele in 2012 door de militaire
orkesten gegeven concerten bij te wonen werd helaas nauwelijks gebruik gemaakt.
Dat was gelukkig wel het geval bij de eigenlijke feestdag voor
de leden, het bijwonen van de Taptoe in Rotterdam. Het programma startte op de Marinierskazerne met een voordracht
over de geschiedenis van de KNVOL en een geanimeerde presentatie van Peter Klop: 100 jaar in 100 plaatjes. Daarna konden de aanwezigen genieten van een voortreffelijke Indische
rijsttafel. De Taptoe zelf was een muzikaal spektakel stuk.
Het hoofdbestuur kijkt met tevredenheid terug op het jubileumjaar dat dankzij de steun van enkele regiovertegenwoordigers, het Comité van Aanbeveling en sponsoren met succes is
verlopen. <

Leiderschap
Kapitein Marco Kroon, drager van de Militaire Willems-Orde
en naar eigen zeggen geïnspireerd door het leiderschap van
Peter van Uhm, maakte vervolgens van de gelegenheid gebruik zijn boek Leiderschap onder vuur te presenteren. Ook
hij gaf uiting aan zijn gevoelens van groot respect voor de
gehandicapt geraakte militairen en hun thuisfront.
Hij reikte het eerste exemplaar van zijn boek uit aan de
sergeant der eerste klasse Luuk Elshout, die in 2009 gewond
raakte in Afghanistan. “Mensen die zo’n klap krijgen en er
weer bovenop komen, daar kan ik wat van leren”, aldus

24

Armex | februari 2013 | nummer 1

Armex_nr. 1-2013_44 pag.indd 24

31-01-13 14:44

Landstrijdkrachten in Afghanistan.

Defensie 2.0

Hart of hard voor je personeel?
Frans Matser
Afbeeldingen: Defensie

Personeel is de pijler waarop de krijgsmacht
rust. Bewindslieden en Kamerleden bevestigen
dat ook, …als het uitkomt. Zodra de budgetten
kleiner worden, blijkt personeel weer de
kostenpost waarop bespaard moet worden.
Daarin is Defensie gewoon trendvolger.
De auteur zet een en ander op een rij.

De stapeling van reducties bij Defensie maakt dat er voor militairen moeilijke tijden aanbreken. De vergrijzing, de huizencrisis en de eurocrisis blijven zware druk zetten op de overheidsfinanciën. En het defensiebudget lijkt de afgelopen
jaren nog het meest op een grabbelton, waarin elke partij op
gezette tijden een greep mag doen. Tanks, helikopters, schepen; een bataljon hier of daar minder: altijd prijs, maakt niet
uit wat je pakt. En achteraf wordt er een mooie doelredenering verzonnen om het gegrabbel in een theoretisch, ‘visionair’ kader te plaatsen. Zo wordt de krijgsmacht weer ‘toekomstvast’ gemaakt. Voor een paar jaar…
Bovendien waait er sinds enige jaren een gure wind in personeelsland. En niet alleen bij Defensie. Wat er bij Defensie ge-

En kleiner is niet beter, zoals sommige
politici ons willen doen geloven

Frans Matser. Bron: auteur

beurt, is eerder een onderdeel van de algemene tendens op
personeelsgebied in Nederland. En die tendens is in een paar
steekwoorden weer te geven: minder vaste contracten, slechtere arbeidsvoorwaarden, hogere pensioenleeftijd, lagere
pensioenuitkeringen en grotere flexibiliteit. Dat laatste lijkt
iets positiefs – en zo brengen werkgevers dat doorgaans ook
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Landing Special Forces mariniers op St.Jorisbaai Curacao.

– maar het betekent in essentie dat werknemers zelf voor een
studie moeten opdraaien, gemakkelijker ander werk moeten
accepteren en sneller en eenvoudiger ontslagen kunnen worden. Kortom: zaken waar de gemiddelde werknemer niet erg
warm voor loopt.
Als we naar de concrete ontwikkelingen bij Defensie kijken,
zien we overigens dat de werkgever Defensie het nog veel
bonter maakt dan de algemene tendens. Oordeelt u zelf.

Gehandicapte krijgsmacht
De Nederlandse krijgsmacht heeft zich de afgelopen 20 jaar
ontwikkeld tot een professionele, expeditionaire strijdmacht die
daarnaast ook – vrijwel onzichtbaar – duizenden keren per jaar
nationaal wordt ingezet. Dat
is mooi en daar kan Nederland
trots op zijn.
Maar tegelijkertijd blijven investeringen achter, is er te weinig geld om te oefenen en is
de krijgsmacht flink kleiner geworden. En kleiner is niet beter, zoals sommige politici ons willen doen geloven. Zo is vanuit het oogpunt van voortzettingsvermogen, de Nederlandse
krijgsmacht geen eredivisiespeler meer. De belangrijke posities in het elftal zijn al langer niet meer dubbel bezet. Dat
geldt voor spullen én voor mensen en bleek al tijdens de missie in Uruzgan.
De inmiddels in gang gezette reorganisatie zal de situatie niet
verbeteren. Integendeel! Het opheffen van schepen, squadrons, tankbataljons en het schrappen van twaalfduizend
functies zal niet alleen de robuustheid van de Nederlandse
krijgsmacht (verder)aantasten, maar heeft daarnaast het vertrouwen van het personeel in Defensie als betrouwbare werkgever, een flinke knauw gegeven. Vertrouwen dat juist nodig
is bij expeditionair optreden.
Laten we gewoon man en paard noemen: de meeste militairen hebben er gewoon flink de pest in om – zonder enige
visie – bij elke bezuinigingsoperatie van de overheid weer

de klos te zijn, maar wel maanden van huis te zijn en risico’s
te lopen bij inzet in opdracht van diezelfde overheid.
Aan het snijden in Defensie lijkt geen einde te komen. Het
recente regeerakkoord van Rutte II vormt daarop geen uitzondering. Hoewel het uitblinkt in onduidelijkheid over tal
van zaken, is wel helder dat Defensie gewoon mee moet
doen met de algemene kaasschaaf van 2% en daarnaast geen
compensatie krijgt voor prijsstijgingen. Met de huidige inflatie van 3% hollen we dus gewoon weer 5% achteruit! Dat
zijn honderden miljoenen die allemaal bezuinigd moeten
worden. Dat moeten andere overheidsdiensten ook, maar bij
Defensie komt dat bovenop het
miljard waar we nog volop mee
bezig zijn. Daarnaast wordt een
deel van het budget (250 miljoen) in feite aan buitenlandse
zaken gegeven. Hoewel het misschien te vroeg is om met zekerheid vast te stellen hoe hiermee
gehandbald wordt, lijkt het niet
onwaarschijnlijk dat de (PvdA)
bewindlieden op buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking dit geld liever in zullen zetten voor andere internationale taken dan het financieren van militaire inzet. Wat
overblijft, is een gehandicapte krijgsmacht.

Struisvogelpolitiek van het type

dat we helaas veel vaker zien bij
het personeelsbeleid

Meer minder
Laten we eens een paar arbeidsvoorwaardelijke zaken bij de
kop nemen en trachten die te duiden in het licht van lopende
en te verwachten personele ontwikkelingen.
In de eerste plaats is in het regeerakkoord de nullijn voor de
ambtenaren afgesproken. Er zal dus ook de komende jaren
voor de defensiemedewerkers geen cent bijkomen. De meeste militairen zullen echter voor hun gezinnen te maken krijgen met toenemende kosten tengevolge van beperkingen in
de hypotheekrenteaftrek, hogere BTW en stijgende kinderopvang en zorgkosten.
Dan de Wet Uniformering Loonbegrip. Hiermee beoogt het
kabinet het loonstrookje te vereenvoudigen door een nage-
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Schieten met de Gill, een anti-tank wapen.

noeg inkomensneutrale ingreep. De WUL schaft de belasting
over inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering
af, onder gelijktijdige verhoging van
de inkomstenbelasting. De gemiddelde Nederlander merkt
daar vrijwel niets van, maar voor militairen leidt deze ingreep
tot een extra structureel koopkrachtverlies, tot 5%. Militairen
kennen in hun gesloten, verplichte zorgstelsel namelijk geen
inkomensafhankelijke bijdrage en krijgen dus alleen de negatieve effecten van de wet voor hun kiezen: een belastingverhoging. Feest voor het ministerie van Financiën ten koste
van alle militairen! Over eventuele compensatie voor 2014 en
verder, zou volgens werkgever Defensie kunnen worden gesproken in het arbeidsvoorwaardenoverleg. De benodigde
compensatie moet dus uit de bestaande arbeidsvoorwaarden
worden betaald: een sigaar uit eigen doos.
Daarvan zullen er, naar ik vrees, nog veel meer volgen. Het
gaat namelijk momenteel met alle specifieke regelingen voor
militairen dezelfde kant op: als ze tot enige ‘voordeel’ leiden,
worden ze genivelleerd en als ze tot ‘nadelen’ leiden, hebben militairen gewoon pech gehad. Dat die voor- en nadelen vroeger een soort evenwicht vormden, telt dan even niet
meer mee. Kijk maar naar de buitenlandtoelages, kinderbijslag voor in het buitenland geplaatste militairen, reiskostenvergoedingen en het reizen met de eerste klasse in de trein.
Het gedachtegoed van de ‘pluk-ze-wetgeving’ wordt in deze
dagen door de overheid wel erg ruim op de (militaire) ambtenaren toegepast.

(Pre-) pensioen
Maar er is nog meer. De pensioenleeftijd voor militairen is de
afgelopen jaren van 55 jaar naar 60 jaar verhoogd. Dat zijn
dus vijf jaar erbij! Tegenover in de markt twee jaar. En daar
zal het niet bij blijven. De verwachting is dat 62 het volgende
station is. De teller staat dan op zeven jaar erbij.
Beleidsmatig kunnen we hopelijk nog een paar jaar enige
steun van onze werkgever verwachten om dit scenario niet
te overhaasten. Dat doet Defensie echter niet geheel onbaatzuchtig. Er moeten immers nog 12.000 functies ‘wegbezuinigd’ worden en dan zitten mensen die langer werken alleen

maar in de weg.
Maar als in 2016 de organisatie ‘opgeschoond’ is, lijkt een verder verhoging van de leeftijd waarop militairen met vroegpensioen kunnen, onontkoombaar. De discussie in hoeverre
het mogelijk is om op deze leeftijd aan de gewenste fysieke
eisen voor veel functies te voldoen, schuift de werkgever lekker nog een paar jaar voor zich uit. Tot het te laat is en de wal
het schip keert. Struisvogelpolitiek van het type dat we helaas
veel vaker zien bij het personeelsbeleid.
Over de hoogte van de (pre)pensioenuitkeringen durf ik bijna
niet te schrijven. Iedereen die de afgelopen jaren het nieuws
heeft gevolgd, weet dat het ABP er niet erg florissant voor
staat en dat de hoogte van de pensioenuitkering absoluut
geen gelijke tred heeft gehouden met wat de militairen in
het verleden door de overheid voorgespiegeld is. Ook zal op
enig moment de strijd om het eindpensioen voor militairen
wel weer oplaaien. Geen vrolijk vooruitzicht.
Daarnaast dreigen er, door de ophoging van de AOW leeftijd,
allerlei ‘gaten’ te ontstaan in de aan de AOW gekoppelde
‘franchise’ die in ons pensioen is ingebouwd. Dit kan tot forse
verlagingen van het pensioen leiden. De werkgever Defensie
lijkt ook niet bereid om dat te repareren. Meer waarschijnlijk
is dat daarvoor weer een hoge prijs binnen het arbeidsvoorwaardenoverleg gevraagd gaat worden (langer doorwerken,
afzien van verworven rechten, lagere pensioenuitkering).
Samengevat: het ziet er naar uit dat Defensie wil proberen
alle ‘onbedoelde neveneffecten’ van nieuwe wetgeving financieel af te wentenen op het eigen personeel. Beloftes van de
overheid zijn tegenwoordig kennelijk niets meer waard. Dat
hadden we allemaal wel verwacht van bepaalde landen in
Zuid-Amerika, maar het geldt tegenwoordig evenzo voor Nederland.

Flexibel
De invoering van het flexibele personeelsysteem is een ander
stukje van de puzzel. Want hoe mooi het ook klinkt, dat flexibele, het heeft natuurlijk maar één doel: zorgen dat er op elk
moment snel en gemakkelijk ingespeeld kan worden op aanpassingen van de omvang van de krijgsmacht. In goed Neder-
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Cockpit van een C-130 Hercules.

lands: je moet op eenvoudige wijze en met zo min mogelijk
kosten van je personeel af kunnen komen.
Op zich is het streven om bij alle categorieën militairen tussentijds vertrek te stimuleren begrijpelijk. In de tijd van de
dienstplicht werd 60 % van de organisatie (de onderkant) gevuld met tijdelijke werknemers. Dat gold ook voor een groot
deel van de lagere officiers en onderofficiersfuncties. Dienstplichtige kaderleden verdwenen na een jaar uit beeld en beroepskaderleden konden doorstromen. Er was dus plaats voor
iedereen in de herberg. Elke KMS leerling kon adjudant worden en voor elke cadet van de KMA lag een overstefunctie in

rige leeftijd voor een tweede carrière. De start hiervan wordt
mogelijk gemaakt door de financiële zekerheid van het militaire vroegpensioen. Je gaat immers doorgaans iets heel
nieuws doen en zult dus de nodige jaren met een flinke inkomensachteruitgang geconfronteerd worden.
Defensie heeft nu een aanzet tot een dergelijk regeling opgenomen in het Sociaal Beleidskader (SBK) 2012. Maar de percentages waarover we in Nederland praten, zijn lichtjaren
verwijderd van de Amerikaanse verhoudingen. Zo krijgt volgens de ‘regeling gegarandeerd maandelijks inkomen’ in het
SBK 2012 een medewerker met 24 dienstjaren een uitkering

Het ondermijnen van dit vertrouwen is slecht voor de band tussen politiek en
krijgsmacht, een band die onmisbaar is binnen ons democratisch bestel.

het verschiet.
Maar dat kan nu niet meer. Want terwijl het aantal beroeps
luitenants en sergeanten dat bijvoorbeeld de landmacht nodig heeft, door het wegvallen van de dienstplichtige kaderleden, is toegenomen, is de omvang van de totale krijgmacht
en daarmee ook functies op een hoger niveau, juist sterk afgenomen. Die beroepskaderleden kunnen in een piramidale organisatie onmogelijk allemaal een loopbaan van veertig
jaar volgen. Daar zijn gewoon geen functies voor! En 30 jaar
werken als pelotonscommandant is ook geen optie. Er moeten dus mensen tussentijds uitstromen.
De vraag is dan hoe je hun arbeidsvoorwaarden vorm geeft
op het moment dat ze de organisatie moeten verlaten. De
Amerikanen doen dit al jaren door aan hun militairen na 15
dienstjaren een direct ingaand pensioen toe te kennen dat na
20, 25 en 30 jaar steeds iets hoger komt te liggen1. Veel militairen kiezen daar (al dan niet gedwongen) op 35, 40 of 45 ja-

1

van 30% van het laatstgenoten bruto salaris. Dit loopt tot
37,5% voor mensen met meer dan 32 dienstjaren. Die zijn dan
echter niet erg ver meer verwijderd van hun reguliere prepensioen met een uitkeringshoogte van ca. 70%. Door gebruik
te maken van deze regeling doe je jezelf dus wel erg tekort.
Maar ja… een meer realistische regeling kost Defensie veel
geld. En dat is er nu even niet!
Toch is dit de enige oplossingsrichting waarin je met een professioneel beroepsleger aantrekkelijk blijft op de arbeidsmarkt, je krijgsmacht piramidaal en jong houdt en zonder
grote onrust onder je personeel met een steeds weer in omvang wijzigende organisatie kunt omgaan. Maar het personeelbeleid gaat momenteel precies de andere kant uit.

Baankansen
Volgens arbeidsmarktdeskundige zijn mensen tussen 45 en
65 jaar momenteel nauwelijks aantrekkelijk voor werkgevers.

Hoewel de regelingen over tijd en tussen krijgsmachtdelen varieert, bouwt volgens de zg Final Pay Method een Amerikaanse militair per dienst
jaar ca. 2,5% recht op pensioen op. Dus bijvoorbeeld naar 20 jaar 50%.
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KMarpersoneel beoefent ME-optreden.

Ze kunnen niet veel meer dan mensen tussen 35 en 45 maar
zijn veel duurder door het systeem van periodieke loonsverhogingen. Een groei in salaris die, na een zekere leeftijd, voor
de meesten geen gelijke tred houdt met hun productiviteitstoename. In een krappe arbeidsmarkt zijn werkgevers bereid deze prijs te betalen, bij een ruime arbeidsmarkt en krappe marges niet. De roep om ‘flexibiliteit op de arbeidsmarkt’
wordt dan steeds luider. Dat klinkt namelijk stukken beter
dan eenvoudig ‘dure mensen ontslaan’, maar in essentie is dat
wel waar het op neerkomt.
In 2012 zijn er in Nederland meer dan 200.000 ontslagen, merendeels ouder dan 40 jaar. De meesten vinden geen werk
meer. Bij jongeren wordt ontslag haast niet meer als zodanig
geregistreerd. Zij heten sinds kort met een mooi woord de
‘flexibele schil’, want ze krijgen nauwelijks nog vaste contracten. Net als bij Defensie trouwens.
Als er in 2013 en 2014 duizenden defensiemedewerkers worden ontslagen, zal het probleem alleen maar toenemen. En
bemiddelen van werk naar werk klinkt mooi, maar dan moet
er wel passend werk zijn. Oh ja, dat gaat natuurlijk ook overboord: het begrip ‘passend werk’. Dan is er weer een probleem opgelost: ten koste van het personeel.

Solidariteit en vertrouwen
De aard van het werk bij Defensie brengt met zich mee dat er
een hoge mate van onderlinge solidariteit en wederzijds vertrouwen moet zijn. Tijdens inzet en oefening moet je immers
– soms letterlijk – je leven aan je collega’s toevertrouwen. De
belangrijkste consequentie van de geschetste, gure wind in
(defensie-) personeelsland is het wegvallen van die onderlinge solidariteit.
Dat komt in de eerste plaats door het groeiende wantrouwen
van veel personeelsleden tegen een onbetrouwbare en onredelijke werkgever. In een organisatie waar het personeel bij
elke nieuwe wet onevenredig gepakt wordt en waar niemand
weet wie er als volgende ontslagen wordt, komt er onvermijdelijk een moment waarop individuele militairen een negatief
beeld krijgen van de commandolijn boven hen.
Vooralsnog lijkt dat wantrouwen zich vooral toe te spitsen op
de politici in Den Haag. Maar het is niet denkbeeldig dat dit
wantrouwen zich de komende tijd uitbreidt naar de ambtelij-

ke top van de defensieorganisatie en ten slotte ook afstraalt
op de leiders van Defensie: de officieren. In het domein van
de officier is immers door henzelf nadrukkelijk de kwalificatie
‘vertegenwoordiger van de werkgever’ opgenomen. Officieren moeten daarom steeds weer de slechte boodschap ‘verkopen’ aan hun mensen. Ze doen dat met bewonderenswaardig enthousiasme en grote bevlogenheid. Positief denken is
een kwaliteit. Maar alleen maar positief praten over negatieve dingen, is niet realistisch en maakt de boodschapper ongeloofwaardig. En bedenk: vertrouwen komt te voet, maar
verdwijnt te paard! Terwijl juist militairen vertrouwen in de
politiek moeten hebben. Politici besluiten immers over de inzet van de krijgsmacht, waarna militairen hun leven inzetten
in het belang van ons land. Het ondermijnen van dit vertrouwen is slecht voor de band tussen politiek en krijgsmacht, een
band die onmisbaar is binnen ons democratisch bestel.

Slot
Misschien is er momenteel geen geld voor, maar de krijgsmacht zal echt iets moeten doen aan de arbeidsvoorwaarden
van de mensen die de organisatie tussentijds moeten verlaten. Toen de nieuwe personeelssystematiek in het begin van
deze eeuw in zwang kwam, noemden we dat nog naïef upor-out. Omdat dat zo lekker bekte en duidelijk aangeeft waar
het om gaat. Na een paar jaar werd die term vanuit het ministerie verboden. Beleidsverantwoordelijken hebben inmiddels van communicatieadviseurs geleerd dat je vervelende
dingen beter niet bij de naam kunt noemen. Dat geeft alleen
maar ellende. Slimme eufemismen zoals ‘flexibel personeelssysteem’ doen het veel beter. Een hoop stront heet daarom
tegenwoordig een portie voedingsstoffenresidu, maar als je
er met je schoen in stapt, is het net zo smerig.
Tegen deze achtergrond komen al die fraaie woorden over
een ‘hart hebben voor het personeel’ in een dubieus daglicht
te staan. De werkelijkheid is dat in de huidige economisch situatie en met de huidige arbeidsmarkt het personeel van de
krijgsmacht een harde tijd tegemoet gaat. Mooier kan ik het
niet maken. <

Frans Matser is adviseur en publicist.
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Column

Mr. drs. C. Homan

Grenzen aan de groei
steeds dichter bij

Het rapport ‘Grenzen aan de groei’ van de Club van Rome had in 1972 een grote impact. De vele
rapporten over deze materie die tegenwoordig verschijnen, lijken echter voor kennisgeving te
worden aangenomen. Toch komt het probleem steeds dichterbij.

Met ingang van 1 januari jl. is de AOW- leeftijd in ons land
met een maand verhoogd. En daar blijft het niet bij. De verhoging ging met de nodige emoties gepaard, maar is het onvermijdelijke gevolg van de stijgende levensverwachting in
ons land en de hiermee samenhangende vergrijzing. Zo was
in 1980 slechts 11% van de bevolking ouder dan 65 jaar, een
percentage dat in 2040 gestegen zal zijn tot 26. Iemand die
dit jaar in ons land wordt geboren, leeft gemiddeld zeker tot
2092.

zullen leven en in 2050 waarschijnlijk 9,2 miljard. Vorig jaar
bedroeg dit aantal ‘slechts’ 7,1 miljard. Deze groei gaat –
met uitzondering van de landen in Afrika ten zuiden van
de Sahara – gepaard met een substantiële vergrijzing.
Het recent verschenen rapport Global Trends 2030: Alternative Worlds, van de Amerikaanse National Intelligence
Council onderkent vergrijzing dan ook als de eerste van vier
demografische trends in de wereld. Van vergrijzing is al sprake in Europa en Japan en dat zal uiteindelijk ook in China en
Latijns-Amerika het geval zijn. Zo was vorig jaar de gemiddelde leeftijd van de bevolking van Japan en Duitsland al meer
dan 45 jaar. De gevolgen voor gezondheidszorg en pensioenen laten zich raden. In Europa is bovendien sprake van een
afname van de bevolking. De bevolkingsomvang van Rusland
zal waarschijnlijk zelfs dalen van de huidige 140 miljoen naar
122 miljoen in 2040.
In de tweede plaats constateert het rapport een afname van

Meer mensen
Vergrijzing, een aspect van de groeiende wereldbevolking,
prijkt steeds meer op vele internationale agenda’s. Joris Voorhoeve beschouwt overbevolking in zijn boek Negen plagen
tegelijk - Hoe overleven we de toekomst? als een van de plagen die de wereld bedreigen. Zo voorspellen studies dat in
2030 er niet minder dan 8,3 miljard mensen op onze planeet

Sir John Rex Beddington. Bron: University of Cambridge
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het aantal landen waarin de gemiddelde leeftijd minder dan
25 jaar bedraagt, van meer dan 80 landen nu naar hoogstens
50 in 2030. De voornaamste oorzaak hiervan is het dalende
geboortecijfer. Voorbeelden van schaarse uitzonderingen zijn
de ultraorthodoxe minderheid in Israël, met meer dan zes kinderen per vrouw en de Koerden in het zuidoosten van Turkije
met ongeveer vier kinderen per vrouw.
In de derde plaats is sprake van toename in de migratie. Volgens een rapport van de Verenigde Naties kan in 2050 het
aantal internationale migranten mondiaal zijn gestegen tot
230 miljoen, terwijl er in 1965 nog slechts sprake was van 75
miljoen. Belangrijke verklaringen hiervoor zijn de globalisering, de ongelijke leeftijdstructuren in rijke en arme landen,
inkomensongelijkheden in regio’s en landen, en de aanwezigheid van migrantennetwerken die de zendende en ontvangende landen met elkaar verbinden.
Ten slotte constateert het rapport een groeiende verstedelijking in de wereld. Woonde in 1950 nog 30% van de wereldbevolking is steden, dat is nu ongeveer 50% en dat zal in
2030 ongeveer 60% zijn. In 2020 zullen er niet minder dan
20 steden zijn die meer dan 10 miljoen inwoners tellen. Het
Eindrapport Verkenningen uit 2010 constateert dan ook: “De
waarschijnlijkheid dat militair wordt opgetreden in verstedelijk gebied neemt toe”.

Je kunt de dingen pas voorspellen
nadat ze gebeurd zijn
Minder hulpbronnen
De groeiende wereldbevolking, de economische ontwikkeling
en een groeiende middenklasse, zullen de vraag naar schaarse hulpbronnen als water, voedsel, energie en mineralen doen
stijgen. Er is hier sprake van een ‘schaarste-nexus’. De schaarste aan deze vier hulpbronnen hangt niet alleen onderling samen, maar ze kunnen elkaar ook versterken. Zo hangt de
vraag naar water nauw samen met de groeiende vraag naar
voedsel en energie in ontwikkelingslanden. Bovendien oefent klimaatverandering ook nog eens haar invloed uit. De
Strategische Monitor 2012 van het Instituut ‘Clingendael’ beschouwt klimaatverandering als een vermenigvuldiger (risk
Verwachte gebieden met waterschaarste in 2025.

Militaire parade in Noord-Korea.

multiplier) van risico’s zoals honger en natuurrampen, risico’s
die kunnen leiden tot migratiestromen en sociale onrust.
Volgens de publicatie 2030: The Perfect Storm Scenario, van
John Beddington, de voornaamste wetenschappelijk adviseur
van de Britse regering, bevat de oplopende mondiale schaarste alle elementen voor het scenario van the perfect storm.
Beddington voorspelt dat onze planeet rond 2030 50 % meer
voedsel en energie moet produceren, 30% meer drinkwater
beschikbaar moet hebben, de klimaatverandering moet beperken en zich moet aanpassen aan de gevolgen. Er komt volgens Beddington geen totale ineenstorting, maar het wordt
echt zorgwekkend als we deze problemen niet aanpakken.
Een belangrijke vraag is in hoeverre de schaarste-nexus tot
gewapende conflicten zal leiden. Pessimisten verwachten dat
de schaarste landen ertoe zal aanzetten hun toegang tot natuurlijke hulpbronnen te verzekeren door militaire capaciteiten en bondgenootschappen. Optimisten stellen juist dat
schaarste technische innovatie stimuleert die kan leiden tot
meer efficiënte productie en recycling. Dit kan op zijn beurt
resulteren in internationale samenwerking en een stimulans
voor de handel.

Consensus
Het bovenstaande is gebaseerd op slechts enkele van de toekomststudies die regelmatig verschijnen. Afhankelijk van
vooronderstellingen, verschillen de einduitkomsten soms,
maar over de belangrijkste trends bestaat meestal consensus.
Wel vermelden toekomststudies tegenwoordig zogenoemde ‘strategische schokken’. Dit zijn moeilijk te voorspellen
gebeurtenissen of ontwikkelingen met een zeer grote uitwerking. Historische voorbeelden hiervan zijn de val van de
Berlijnse Muur en 9/11. Nieuwe, mogelijke strategische schokken die genoemd worden zijn het uiteenvallen van de NAVO
en het ineenstorten van het Noord-Koreaanse regime.

Slot
De Roemeense schrijver Eugène Ionesco heeft echter eens gezegd dat je de dingen pas kan voorspellen, nadat ze gebeurd
zijn. Misschien moeten we ons dan toch maar neerleggen bij
de uitspraak van de Amsterdamse emeritus hoogleraar Johan
Goudsblom: “Wij mensen kunnen de toekomst niet kennen,
en we zullen dat ook nooit kunnen”. <
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Column

Polen in Litouwen
Regionale bron van conflicten
Dr. László Marácz

De etnische en nationale grenzen komen, vooral in Oost-Europa, niet overeen. Dat leidt soms tot
conflicten, zo ook tussen Polen en Litouwen.

In principe worden de rechten van nationale en etnische
minderheden in het nieuwe Europa onvoorwaardelijk gewaarborgd. Dat levert een bijdrage aan de vrede, veiligheid
en stabiliteit van het Europese continent. Er komen echter
steeds meer signalen dat de rechten van deze minderheden
opnieuw beknot worden, vooral in Oost-Europa.
De verslechterende positie van de Poolse minderheid in
Litouwen heeft inmiddels geleid tot een gespannen relatie
tussen het ‘moederland’ Polen en Litouwen. Dat conflict tussen beide leden van zowel de NAVO als de Europese Unie,
heeft belangrijke gevolgen voor de stabiliteit aan de noordoostelijke flank van de EU.

Voordat de staten uit Oost-Europa toetraden tot de Europese Unie en de NAVO, leek deze redenering op te gaan. Maar
nu is er toch een terugval te constateren. Het lijkt erop dat
de rechten van minderheden in Oost-Europa opnieuw beperkt worden, met alle gevaren voor de Europese veiligheid
van dien.

Polen in Litouwen

Communisme
De etnische kaart van Oost-Europa is in de loop van de
twintigste eeuw aanzienlijk veranderd. Dit is vooral toe te
schrijven aan de gevolgen van de twee wereldoorlogen en
de eenheidspolitiek onder het communisme.
In de wereldoorlogen waren veelal nationale en etnische
minderheden het slachtoffer van zuiveringen.
Tijdens het communisme moesten etnische minderheden
zich aanpassen aan de taal en cultuur van de meerderheidsnatie. ‘Uniformisering’ en ‘homogenisering’ zouden uiteindelijk
leiden tot de ‘nieuwe mens’ zonder eigen nationaliteit en
etnische identiteit, zo was de opzet. De ‘etnische zuivering’
voltrok zich onder het communisme vooral geweldloos en in
stilte.
Uitzonderingen hierop vormden staten die ‘officieel’ meertalig en multicultureel waren zoals Joegoslavië, TsjechoSlowakije en de Sovjet-Unie zelf.
Met de implosie van het communisme, eind jaren tachtig,
staken de oude, nationale en etnische tegenstellingen weer
de kop op. In voormalig Joegoslavië liepen de etnische spanningen hoog op en werd er onder minderheden in Bosnië en
Kosovo flink huisgehouden.

Een van de kwesties die ongewild weer op de agenda van de
internationale gemeenschap is gekomen, is die van de Poolse minderheid in Litouwen. De Poolse gemeenschap die ruim
230.000 zielen telt (ongeveer acht procent van de totale bevolking in Litouwen) woont van oudsher in de regio van de
Litouwse hoofdstad Vilnius. Deze regio ligt aan de Pools-Litouwse grens. Dat verklaart mogelijk de negatieve houding
van de Litouwse autoriteiten tegenover de Poolse minderheid. Deze beklaagt zich over de beperking van het gebruik
van de Poolse taal en over de vervanging van het Pools door
het Litouws in het basisonderwijs voor hun kinderen.
Warschau heeft zich deze grieven van de volksgenoten aan

Baltische regio.

Charta van Parijs
Na de val van het communisme probeerde de internationale
gemeenschap de minderhedenkwestie definitief te regelen,
door het in te passen in een liberaal en democratisch kader.
De ‘Charta van Parijs’, die de blauwdruk voor het nieuwe Europa moest gaan vormen, legde in 1990 vast dat in heel Europa etnische en nationale minderheden hun eigen taal en cultuur mogen gebruiken. Europese gremia, zoals de Raad van
Europa en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in
Europa (OVSE) wierpen zich op als bewakers van deze Charta.
Dit zou de vreedzame co-existentie binnen staten en tussen
staten onderling in Europa ten goede moeten komen.
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Poolse minister van Buitenlandse zaken Radek Sikorski (li) hier met mevrouw Ashton.
Bron: euobserver.com

de andere kant van de grens aangetrokken en partij gekozen
voor de Poolse gemeenschap. Dit heeft weer kwaad bloed gezet in Vilnius, dat de Poolse regering beschuldigt van inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Litouwen. De
situatie raakte de afgelopen maanden zo verslechterd dat de
Poolse en Litouwse ministers van Buitenlandse Zaken, Radek
Sikorski en Audronius Azubalis, niet meer met elkaar spraken.
Een en ander werd nog eens verergerd omdat het Europese Hof in mei 2011 de kant van de Litouwse staat koos in een
zaak die tegen Litouwen was aangespannen door een echtpaar waarvan de mannelijke helft een ‘Poolse’ Pool is en de
vrouwelijke helft een Litouwse Poolse. Het echtpaar wil dat
de echtgenote in officiële, Litouwse documenten de Poolse spelling van de achternaam van haar man mag gebruiken.
Dat is tot op heden door de Litouwse autoriteiten geweigerd.
Het Hof erkende wel dat dit complicaties geeft, immers de
achternamen van beide echtgenoten worden nu in Poolse en
Litouwse documenten anders gespeld.

Veiligheidsdimensie
De Pools-Litouwse betrekkingen hebben vanwege de span-

Audronius Azubalis, minister van Buitenlandse
Zaken van Litouwen. Bron: EU

ningen rond de Poolse minderheid een eigen, oncontroleerbare dynamiek gekregen. Niet alleen de verdere ontwikkeling
van energie- en transportverbindingen, maar ook de militaire veiligheid van Europa in de nog altijd kwetsbare, Baltische
regio zijn in het geding. Het Poolse leger speelt immers een
cruciale rol bij de beveiliging van de Baltische staten. Mogelijk zijn hierdoor de Poolse luchtpatrouilles boven het Balticum vanaf een Litouwse vliegbasis vooralsnog buiten de discussie gebleven.
In Brussel en Washington is men weinig gelukkig met de oplopende spanningen tussen de beide bondgenoten. Ook het
neutrale Zweden is bezorgd. Daarom is de Hoge Commissaris
voor de nationale en etnische minderheden, Knut Vollebaek,
naar Litouwen gezonden om het conflict te dempen.
Voorlopig heeft de Noor nul op het rekest gekregen. De Litouwers hebben hem te kennen gegeven dat hij het Litouwse
parlement niet om verandering van wetgeving in deze kwestie moet vragen.
De veiligheidsbelangen in deze regio van Europa zijn echter
zo groot dat zij onvermijdelijk tot een intensievere bemiddeling in deze kwestie nopen. <

Rectificatie
In mijn vorige column (ARMEX 96-6 van december 2012) legde ik de heer De Hoop Scheffer in de mond dat Duitsland consequent de opt-out strategie aan de consensusopbouw vooraf laat gaan binnen de NAVO-planning. Onder verwijzing naar de
deelname van Duitsland aan missies in onder meer Kosovo en Afghanistan, gaf hij aan dat zijn woorden onjuist zijn weergegeven. Wel erkent hij dat het Duitse profiel in de internationale arena onduidelijk is.
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Het Kremlin.

Gazpromchantage en de
nieuwe Vesting Rusland
Henry van Loon

Oude tijden lijken weer te keren voor Rusland, de tijden dat het regime met de knoet regeerde en de
confrontatie zocht met het buitenland. Een nadere beschouwing van Henry van Loon.
Toen Russische troepen uit Oost-Europa wegtrokken nadat de
Koude Oorlog was beëindigd, ruim twee en twintig jaar geleden, kwam daarmee geen einde aan Moskous invloed over
het gebied. Het vond een nieuwe machtsfactor waarmee het
invloed kon uitoefenen over de nu onafhankelijk geworden
landen. Die machtsfactor was energie: olie en aardgas. Sindsdien zijn de meeste Oost-Europese landen, nadat zij bevrijd
waren van het communisme, afhankelijk gebleven van Russische energie. Er was voor hen geen alternatief.
Pijplijnen daterend uit de Sovjet periode vervoerden gas naar
Moskous satellieten, van de Siberische velden in westelijke
richting en nog verder. Tot de dag van vandaag hebben Europese energiemaatschappijen geen toegang kunnen krijgen
tot die pijplijnen, terwijl nieuwe pijpen die van het noorden
naar het zuiden gaan, nog moeten worden gebouwd. Dit alles heeft Rusland in ruime mate in staat gesteld de energieprijzen voor Oost-Europa te bepalen. In veel gevallen, aldus
analisten, zijn de prijzen die het Russische staatsbedrijf Gazprom hen laat betalen hoger dan wat het zijn West-Europese
klanten berekent. Ook al is de afstand waarlangs het gas naar
Oost-Europa getransporteerd moet worden kleiner.

Europees onderzoek
Ruslands machtsmiddel over de regio is gas, aldus westerse
energie experts. De vraag is echter voor hoe lang nog.
Dat heeft er mee te maken dat de concurrentiecommissie van
de Europese Unie besloten heeft te onderzoeken of Gazprom
concurrentie in Oost-Europa heeft gehinderd door gasleveranties tegen te houden en het opleggen van oneerlijke prijzen.
De regering van de kleine Baltische staat Litouwen was de
eerste die de strijd aanbond met de gigant Gazprom. Met een
team juridische adviseurs richtte het zich met een klacht tot
de commissie in Brussel. Die erkende dat de klacht dat Gazprom misbruik maakt van zijn dominante positie voldoende
was om een procedure tegen het bedrijf aan te spannen.
Het was trouwens niet de eerste keer dat Oost-Europese
landen zich tot de Europese Unie hebben gewend met een
klacht over Gazprom. Al lange tijd hebben zij zich beklaagd
dat het gigantische Russische staatsbedrijf misbruik maakt
van zijn overheersende positie. Volgens analisten waren die
eerdere procedures echter slecht voorbereid.
Het Europese onderzoek dat nu aan de gang is, zal ook
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Gazproms praktijken in Estland, Letland en Litouwen, Polen,
Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Bulgarije omvatten. Het besluit werd in de betrokken landen met ongeloof en vreugde
ontvangen. Volgens een Poolse expert is wat nu in Brussel in
gang is gezet van groot belang, niet in de laatste plaats omdat de concurrentiecommissie van de Europese Unie dezelfde
is die de dominantie van Microsoft in Europa te lijf ging. Het
is nu bereid hetzelfde met Gazprom te doen.
President Vladimir
Poetin heeft al gereageerd door het uitvaardigen van een decreet dat Gazproms
buitenlandse belangen veilig moet stellen. Het Kremlin
beweert dat strategische bedrijven zoals Gazprom niet ondergeschikt kunnen zijn aan Europese wetten aangezien zij geregistreerd staan buiten de jurisdictie van de Europese Unie en
geleid worden door de regering van Rusland. Brussel lijkt hier
vooralsnog niet van onder de indruk.
Volgens Brussel gaat het om een onderzoek dat betrekking
heeft op Gazprom, een bedrijf dat actief is in de markt van de
Europese Unie, dat gas verkoopt in de Europese Unie, “en dus
kijken we naar het gedrag van dit bedrijf. Rusland heeft hier
niets mee te maken”. Eraan toegevoegd werd dat er geen
juridische deadline bestaat voor deze antitrustkwestie.

het gaat om prijzen en het monopolie over vervoer, distributie en bevoorrading.
Bovendien maken de landen van Oost-Europa van de gelegenheid gebruik om hun energiebronnen te verbreden. Er
zijn plannen in de maak om naar aardgas te zoeken en het
aan te boren. Kostbare vloeibaargasterminals worden gebouwd teneinde gas op te slaan dat vooral uit Noord-Afrika
per schip wordt aangevoerd. Dit alles vanwege het feit dat
Rusland energie gebruikt als een politiek
drukmiddel.
Ook de Europese Unie
zou, volgens analisten,
meer kunnen doen
om de regio sneller te
ontworstelen aan de
Russische energiegreep.
In het algemeen gesproken blijkt nu dat de Oost-Europeanen aanvoelen dat Ruslands laatste nog bestaande greep over
hen, dankzij de Europese Unie, zwakker wordt.

In de vroegere satellietstaten is er sprake van nieuw
vertrouwen in de Europese Unie

Nieuw vertrouwen
Welke onderhandelingsstrategie Moskou ook volgt, de kwestie heeft al gevolgen voor zowel Oost-Europa als voor de
Europese Unie. In de vroegere satellietstaten is er sprake van
nieuw vertrouwen in de Europese Unie. Dat had een ernstige
deuk opgelopen als gevolg van de eurocrisis.
Voor kleine landen betekent dat veel, vooral dat zij voor hun
belangen kunnen opkomen door middel van de solidariteit
binnen de Europese Unie. Ook wordt de onderhandelingspositie van Oost-Europa ten aanzien van Gazprom versterkt als

Knoet
Er bestaat een duidelijke overeenkomst tussen de agressieve
toon en houding van Gazprom en die van zijn politieke meester in het Kremlin. Zoals al bleek uit de veroordeling tot twee
jaar gevangenisstraf voor de rockband Pussy Riot voor het
zingen van een protestlied in Moskous kathedraal van Christus de Verlosser, gaat er sinds enige tijd een golf van repressie
over Rusland. Deze keiharde aanpak is verpakt in juridisch
jargon, maar de ijzeren greep van een autoritair regime is
onmiskenbaar aanwezig. De wijze waarop Vladimir Poetin
de schroeven aandraait, maakt deel uit van een breder patroon waartoe ook een terugkeer behoort tot confrontatie
met de Verenigde Staten en de NAVO.
Vooral Washington moet tot het inzicht komen dat zijn ‘herstelpolitiek’ van ‘we zien geen kwaad, we horen geen kwaad’
sterk heeft bijgedragen aan het onderdrukken van mensenrechten in Rusland.

Poetin staat in een sterke traditie. V.l.n.r.: Lenin, Stalin en Poetin.
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jets mensen naar de Gulag stuurden vanwege wie zij waren,
niet vanwege wat zij deden. Vladimir Lenin, stichter van de
Sovjetstaat en een jurist, maande de rechtbanken “terreur
niet af te schaffen”. Dat heeft de vraag opgeworpen of de tovenaar niet het rolmodel is geworden van de tovenaarsleerling. Vladimir Poetin heeft nooit afscheid genomen van zijn
Sovjetverleden bij de KGB en heeft Stalin ‘een doeltreffend
manager’ genoemd. Het was in die geest dat de Douma verleden jaar unaniem met een amendement van de FSB instemde
om de definitie van ‘hoogverraad’ uit te breiden.
Daar komt bij dat rechtbanken die hoogverraad behandelen
niet werkelijk onafhankelijk meer zijn. Het Kremlin heeft de
Sovjetpraktijk van ‘telefoon justitie’ opnieuw ingevoerd waarbij rechters mondelinge instructies van de top kunnen krijgen
hoe zij een bepaalde zaak moeten beoordelen.
Recente ontwikkelingen hebben ernstige geopolitieke implicaties. Poetin is bezig een ‘Vesting Rusland’ politiek op de
rails te zetten, gegrondvest op repressie in het eigen land en
confrontatie ten aanzien van het buitenland.

Oligarchie

Russische mensenrechtenactiviste Lyudmila Alexeyeva.

De jaren waarin Poetin aan de macht is – als premier en wederom als president – hebben een wankel en uiterst corrupt
politiek systeem tot gevolg gehad. De stuntelige plaatswisseling met Dimitri Medvedev en het vulgaire bedrog bij de verkiezingen in 2011 zorgen voor het ontwaken van de Russische
maatschappij. Er valt nu een sterke uiting van publieke ontevredenheid te horen.
In een artikel in de International Herald Tribune schreef de
Russische mensenrechtenactiviste Lyudmila Alexeyeva dat onmiddellijk na Poetins inauguratie het Kremlin de druk op de
ketel begon te vergroten. Eerst met nieuwe demonstratieverboden, strenger straffen voor belediging en restricties op het
internet.

Niet onbelangrijk is het te weten dat ook in het Westen
de opvatting bestaat dat er nauwe banden zijn tussen het
Kremlin en de maffia en dat de FSB de voedingsbron is van
de georganiseerde misdaad in Rusland. Twee en twintig jaar
na de implosie van de Sovjet Unie en het einde van het communisme en van de Koude Oorlog, is Rusland nog altijd geen
democratie. Het heeft meer weg van een gecriminaliseerde,
patriarchale autocratie. Of, in de woorden van Amerika’s oudminister van Defensie en directeur van de CIA, Bob Gates,
“Rusland is een oligarchie die gerund wordt door geheime
diensten”. Of, zoals een ander het zegt: “Rusland is een wankele staat geleid door een autoritair regime dat er op uit is
niet alleen de eigen burgerij te schofferen maar ook de rest
van de wereld”. <

Er valt nu een sterke uiting van publieke ontevredenheid te horen.

Vesting
Vervolgens kwam er een wet op Niet Gouvernementele Organisaties (ngo’s,) zoals die ter bescherming van mensenrechten,
en groepen die de publieke opinie proberen te beïnvloeden.
Volgens de nieuwe wet moeten zij geregistreerd worden en
zichzelf identificeren als ‘buitenlandse agenten’, volgens de
merkwaardige veronderstelling dat zij wel schatplichtig zullen
zijn aan een of andere buitenlandse macht. Volgens de nieuwe wet op hoogverraad kan elke medewerker van een ngo
in de gevangenis terecht komen vanwege het verlenen van
steun aan een buitenlandse macht die is gericht tegen de Russische veiligheid.
Het leidt geen twijfel dat de FSB, de opvolger van de KGB,
erop uit is de Russen duidelijk te maken dat zij zich weer de
angst voor vreemdelingen uit het Sovjettijdperk eigen moeten maken, en dat omvat ook angst voor ‘buitenlandse’ ideeën over vrijheid en democratie.
Volgens sommige waarnemers doen recente ontwikkelingen
in Rusland sterk denken aan de jaren ’20 en ’30, toen de sov-
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KDC-10. Bron: Defensie

Koninklijke Luchtmacht
in de 21e eeuw
Hoe relevant blijft Airpower?
Kolonel-vlieger Bertil van Geel

Airpower kost veel geld, maar biedt veel mogelijkheden. Daardoor is het feitelijk onmisbaar gebleken
bij veel soorten conflicten in de afgelopen eeuw. Ook in de komende eeuw zal airpower onmisbaar
zijn en dus onderdeel moeten blijven uitmaken van een relevante krijgsmacht.
De ‘Brik’, het eerste Nederlandse militaire vliegtuig, ging in
1913 de lucht in. Gemotoriseerde airpower in Nederland is
dit jaar dus honderd jaar oud, of beter gezegd ‘jong’. De
technische mogelijkheden van airpower en de rol van het
luchtwapen als militair machtsinstrument, hebben zich snel
ontwikkeld in de afgelopen eeuw.
Airpower is niet de oplossing voor alle militaire problemen.
Het maakt deel uit van joint power, ofwel de krijgsmacht als
geheel. Momenteel werkt de minister van Defensie HennisPlasschaert, samen met de minister van Buitenlandse Zaken
Timmermans en de minister van Financiën Dijsselbloem, aan
een ‘visie op de krijgsmacht van de toekomst’. De vervanging

1
2

van het F-16 jachtvliegtuig zal integraal deel uitmaken van
deze visie.1
Daarom kijkt dit artikel naar de toekomstige rol van airpower
en in het bijzonder de Nederlandse luchtmacht, sinds 2005
het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) geheten, binnen
Defensie. Hiertoe wordt eerst kort teruggeblikt op de ontwikkeling van airpower in de afgelopen eeuw. Dan wordt
gekeken naar de huidige rol van airpower en het CLSK.
Vervolgens wordt aan de hand van relevante nationale en
internationale ontwikkelingen, technologische trends en
dreigingen gekeken naar de mogelijke rol van airpower en
het CLSK in de komende decennia.2

Beleidsbrief Defensie nr. 32733-96 dd 30 november 2012
De visie in dit artikel is van de auteur persoonlijk en is niet noodzakelijkerwijs de visie van Defensie of CLSK
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De Brik, het eerste type vliegtuig van de Luchtvaartafdeling
van het Leger (LVA), gemaakt door Marinus van Meel.
Bron: Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Snelle evolutie
De Eerste Wereldoorlog zag de geboorte van het luchtwapen,
een wapen dat het karakter van oorlogvoering veranderde.
Voor het eerst werd de derde dimensie gebruikt: via de lucht
kon het vijandelijke achterland rechtstreeks worden aangevallen. Tijdens deze oorlog manifesteerden zich de belangrijkste rollen van airpower: verkenning, luchtverdediging (bevechten van luchtoverwicht), aanval op gronddoelen (zowel
tactisch als strategisch) en transport.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd airpower volwassen.
Strategische bombardementen op Duitsland en Japan droegen significant bij aan de overwinning van de geallieerden.
Tijdens de Koude Oorlog die daarop volgde, werd het luchtwapen een zelfstandig krijgsmachtdeel. In Nederland was dat
in 1953.
Eind jaren ’50 werden intercontinentale, ballistische raketten
ontwikkeld die de strategie van het statische Oost-West conflict beheersten.
De val van de muur in 1989 maakte een einde aan de Koude
Oorlog. Daarna ging de ontwikkeling van airpower nog sneller.

Recente operaties
Airpower is in conflicten van de afgelopen decennia vooral tijdens high-intensity operaties vaak een weapon of choice
gebleken: snel inzetbaar, maar ook snel terug te trekken, relatief goedkoop, weinig slachtoffers aan eigen zijde en in de
loop der tijd ook steeds minder burgerslachtoffers.
Operation Desert Storm (ODS) in Irak (1991) was de eerste
oorlog waarin airpower een dominante rol speelde. De combinatie van stealth, precisie en nauwkeurige informatievergaring, maakte het mogelijk om de intensiteit en effectiviteit
van een luchtcampagne enorm op te voeren.3 Zo waren er in
de Tweede Wereldoorlog nog ruim 9000 bommen nodig om
een brug te vernietigen. Tijdens ODS kon één F-117 stealth
met één of twee lasergeleide bommen hetzelfde resultaat
bereiken.
Operation Enduring Freedom (OEF) in Afghanistan (2001)
liet een nieuw model van oorlogvoering zien, inmiddels bekend als het Afghaanse model. Dit Afghaanse model bestond
uit accurate luchtaanvallen in samenwerking met lokale troepen en een beperkte hoeveelheid eigen Special Forces (SF) op
de grond. SF gaven leiding, structuur en training aan de lokale troepen en dirigeerden het luchtwapen via radio en data-

link naar de doelwitten. De lokale troepen fungeerden als gevechtskracht op de grond om de tegenstander te vinden en
te binden. In plaats van de traditionele luchtsteun aan grondtroepen was er hier sprake van grondsteun aan luchttroepen.
Varianten van dit model zijn toegepast tijdens Operation Iraqi
Freedom (OIF) in 2003 en tijdens Operation Unified Protector
(OUP) in Libië in 2011.
De capaciteit om doelwitten snel te vinden, te volgen en
nauwkeurig aan te vallen, maakt het mogelijk om ‘massa’
te vervangen door ‘precisie’, waardoor het Afghaanse model ook in toekomstige conflicten een bruikbaar model kan
zijn. De doelwitten in OEF, OIF en OUP waren veel dynamischer van aard dan tijdens voorgaande conflicten. Moeilijk
vindbare, mobiele doelen vereisen dynamic targeting, waarbij de find-fix-track-engage tijd zo kort mogelijk moet zijn.
Vaak was het mogelijk om binnen tien minuten na ontdekking een doel aan te vallen. Goede communicatiemiddelen

Airpower is vaak een
weapon of choice gebleken
waaronder datalink, een aangepast operationeel concept en
een opkomst van platforms die in staat zijn om een doel op
te sporen en vervolgens zelf aan te vallen, liggen hieraan ten
grondslag.
Tijdens low-intensity counterinsurgency (COIN) operaties waren voortdurende inzet van strategisch en tactisch luchttransport, bevoorrading, luchtmobiele capaciteit, tijdige evacuatie
van gewonden (medevac), snelle en nauwkeurige luchtsteun
voor grondtroepen, gewapende luchtverkenning voor konvooibescherming en opsporing en volgen van vijandelijke acties belangrijke voorwaarden voor succes. Zonder de veelzijdige inzet van het luchtwapen zouden operaties met lichte
grondtroepen in onherbergzame gebieden kwetsbaar, ineffectief en vaak niet haalbaar zijn. Airpower heeft met het
scheppen van deze essentiële voorwaarden voor succes bewezen meer te zijn dan slechts een ondersteunend instrument
voor COIN operaties.4

Transformatie
De Koninklijke Luchtmacht is de afgelopen decennia sterk
veranderd, waarbij de focus is verlegd naar expeditionair optreden.5 Het aantal F-16’s en Patriot luchtafweer raketten is
gereduceerd. Er is geïnvesteerd in luchttransport (onder meer
2 KDC-10 tankers, 4 C-130 transport vliegtuigen) en helikoptercapaciteit (onder meer 17 Chinook transporthelikopters).
Ook wordt er meer samengewerkt, zowel met de andere
krijgsmachtdelen als met andere NAVO luchtmachten. Tijdens
internationale operaties zijn alle wapensystemen van het
CLSK meerdere malen ingezet en heeft personeel van F-16,
helikopters, luchttransport en Patriots waardevolle ervaring
opgedaan. Anrig concludeert in zijn verhandeling over Europese luchtmachten dat de Nederlandse luchtmacht zich na de

Stealth is de eigenschap waarbij een vliegtuig zowel visueel als op de radar niet of nauwelijks zichtbaar is
Karl Mueller, ‘Air Power’, in Robert Denemark (ed), The International Studies Encyclopaedia (Oxford: Wiley-Blackwell, 2010), Vol. I, 47-65.
Voor een actuele discussie over air power in COIN, zie Joel Hayward, (ed.), Air Power, Insurgency and the “War on Terror”,
(Cranwell: Royal Air Force Centre for Air Power Studies, 2009)
5
Expeditionair wil zeggen vanaf een andere basis dan de thuisbasis, in de regel buiten Europa
3
4
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Koude Oorlog heel snel en goed heeft aangepast en een van
de succesvolste Europese luchtmachten is geworden.6
Die aanpassing betreft niet alleen de aanschaf van expeditionair materieel, maar ook de nieuwe manier van opereren.
Precisiewapens en nachtzichtapparatuur op de F-16 en de
AH-64 Apache maken het mogelijk om 24/7 nauwkeurig een
doel uit te schakelen met minimale collateral damage.7 Moderne doelzoekapparatuur en datalinkcommunicatie zorgen
ervoor dat kleine mobiele doelen beter kunnen worden gevonden en indien nodig sneller kunnen worden aangevallen.
Het CLSK kan dus bij uiteenlopende, internationale expeditionaire operaties rond de klok effectief zijn. Hiermee sluit het
CLSK aan bij de Nederlandse politieke ambitie van een multifunctioneel inzetbare krijgsmacht.

Samenwerking

F-35 Bron: US Air Force.

Samenwerking met de andere krijgsmachtdelen is geïntensiveerd. Samenwerking met het Commando Landstrijdkrachten
(CLAS) is er vooral bij transport van personeel door vliegtuigen en helikopters, bij Close Air Support operaties met F-16
en AH-64 en bij de Patriotsystemen die vanaf april 2012 door
CLAS worden beheerd. Samenwerking met het Commando
Zeestrijdkrachten (CZSK) is er vooral bij de helikopters in het
Defensie Helikopter Commando (DHC), waarin helikopters
van CZSK en CLSK sinds 2008 zijn samengevoegd, maar ook bij
de 2 Dornier vliegtuigen van de kustwacht, bij Tactical Ballistic
Missile Defense oefeningen en af en toe met de F-16’s ter verdediging van de vloot.
Binnen Europa werken de luchtmachten ook steeds meer samen. Het Smart Defense concept dat in mei 2012 op de NAVO
top in Chicago is gelanceerd, illustreert dit.8
Er zijn wel obstakels. Allereerst belemmert de soevereiniteit
van de Europese landen dat de gezamenlijke capaciteit altijd
beschikbaar is bij een operatie. Zij kunnen immers zelfstan-

PAK FA T-50, een Russisch, multi role stealth gevechtsvliegtuig.

dig beslissen om niet of beperkt mee te doen. Dat was onder
meer het geval bij de eerder genoemde operaties in Irak,
Afghanistan en Libië.
Ook spelen nationale, industriële belangen een rol. Zo hebben Zweden en Frankrijk een eigen fighter ontwikkeld, respectievelijk de Saab Gripen (NG) en de Dassault Rafale. Daarnaast heeft een consortium met industrieën uit Engeland,
Italië, Spanje en Duitsland de Eurofighter ontwikkeld.
Europa heeft zo dus drie verschillende fighters, met geplande
oplagen van respectievelijk ongeveer 400, 400 en 600 stuks.
Dergelijke, kleine oplagen zorgen dus voor hoge ontwikkelkosten per vliegtuig. Ter vergelijking: van de F-16 zijn er inmiddels meer dan 4500 gebouwd en van de F-35 zullen er
naar alle waarschijnlijkheid ook enkele duizenden worden
gebouwd.9
Voor een grotere efficiency zijn dus concessies nodig van
Europese landen en industrieën.

Trends en dreigingen
Op ‘micro niveau’ zien we vier belangrijke trends en een dreiging.
Allereerst neemt de capaciteit om data te versturen en te verwerken snel toe. Hierdoor kunnen vliegers in de cockpit sneller en beter handelen.
Ten tweede zien we dat specifieke capaciteiten zoals verkenning, luchtverdediging, aanval op gronddoelen, elektronische
oorlogvoering, waar vroeger verschillende typen vliegtuigen
voor nodig waren, nu kunnen worden gecombineerd in één
vliegtuig. De JSF is daar een goed voorbeeld van.
Ten derde zien we de opkomst van onbemande vliegtuigen
ofwel Unmanned Aerial Vehicles (UAV’s). Die waren eerst alleen voor luchtverkenning, maar kunnen inmiddels ook gebruikt worden voor transport en voor aanvallen op gronddoelen. UAV’s kunnen een gebied lange tijd observeren en
bewapende UAV’s kunnen de ‘find-fix-track-engage’ tijd kort
houden. Echter, UAV’s geven met de huidige stand van de
techniek nog niet hetzelfde 360° omgevingsbewustzijn als bemande vliegtuigen. Bovendien zijn UAV’s nog kwetsbaar en

Christian F. Anrig, The QUEST for Relevant Airpower. Continental European Responses to the Airpower Challenges of the Post-Cold War Era
(PhD Thesis, Montgomery, Air University Press, 2011)
7
24/7 wil zeggen 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Collateral damage betekent ‘onbedoelde nevenschade’
8
Smart Defense is bedoeld om Europese krijgsmachten beter en daardoor efficiënter te laten samenwerken
9
De F-35 ofwel Joint Strike Fighter (JSF) is een project waar de VS met 10 partnerlanden, waaronder Nederland aan werkt.
Het is de eerste 5th generation fighter en is primair bedoeld als opvolger voor de F-16
6
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zullen ze de komende decennia nog niet in staat zijn om in
een gebied met hoge luchtdreiging te opereren.
Ten vierde zien we dat steeds kleinere explosieve ladingen en
ook niet-kinetische Directed Energy Weapons worden ontwikkeld.10 Grotere precisie en de afgenomen tolerantie van de
internationale gemeenschap voor nevenschade, stimuleren
deze ontwikkeling.
Een dreiging wordt gevormd door de ontwikkeling van geavanceerde jachtvliegtuigen zoals de Chinese Chengdu J-20
en de Russische Sukhoi PAK FA en door proliferatie van SA-20
luchtafweerraketten naar landen als Syrië, Venezuela en Iran.
Op ‘meso niveau’ zien we twee trends en een dreiging.
Door combinatie van goede informatie, precisie en datalinkcapaciteit, kan massa vervangen worden door snelheid en
precisie. Hierdoor is snelle ontplooiing en inzet mogelijk en
kan het gewenste effect efficiënter, met minder risico voor
eigen troepen en minder nevenschade worden bereikt.
Ten tweede zien we dat krijgsmachten steeds beter in staat
zijn om snel, wereldwijd te opereren. Strategisch transport
is belangrijker geworden, krijgsmachten worden kleiner en
‘lichter’.
Een belangrijke dreiging vormt de toename van cyberwar,
ofwel het binnendringen en beïnvloeden van onze netwerken. Gps, datalinks, computersystemen en UAV’s kunnen hierdoor disfunctioneren.
Op ‘macro niveau’ ten slotte zien we drie trends.
Allereerst de onvoorspelbaarheid van de dreigingen. Of het
nu de inval van Irak in Kuweit was, 9/11, de piraterij voor de
kust van Somalië of de Arabische lente, niemand had deze zaken enkele maanden van tevoren zien aankomen. We mogen
er van uit gaan dat ook de toekomst onvoorspelbaar blijft.
Daarnaast vindt momenteel een verschuiving plaats van een
unipolaire wereld, waarin de Verenigde Staten de afgelopen
twee decennia de leider was, naar een multipolaire wereld
waarin opkomende machten als China en India een plaats
krijgen.
Een derde trend is de toenemende invloed van de traditionele en sociale media. De media in combinatie met de technische mogelijkheid van precisie, geven vorm aan de publieke,
politieke en ethische norm: burgerslachtoffers worden steeds
minder geaccepteerd.

Taranis, een Brits onbemand gevechtsvliegtuig (demonstratiemodel).
Copyright © 2012 BAE Systems

Toekomst
Kijkend naar de toekomst zien we dat alle rollen van airpower en alle dreigingsniveaus relevant blijven. De uitdaging
ligt erin om de verschillende airpowermissies goed te synchroniseren in een beveiligd netwerk met de operaties te land, ter
zee en in de ruimte. Daarbij zal samenwerking binnen Europa
intensiever worden, maar is taakspecialisatie nog een brug te
ver.

Airpower, als onderdeel
van joint power, blijft dus ook in
de 21e eeuw uiterst relevant
Voor een multifunctioneel inzetbaar CLSK betekent dit dat
het zal moeten blijven investeren in capaciteit voor luchttransport, verkenning, aanval op gronddoelen, luchtverdediging en netwerken. Deze rollen maken integraal onderdeel
uit van joint power.
Bij luchttransport vindt al veel internationale samenwerking
plaats. Dit zal in de toekomst alleen nog maar toenemen.
Internationale samenwerking bij helikopteroperaties zal ook
toenemen, maar door de relatief beperkte reikwijdte van helikopters zal de integratie niet zo ver gaan als bij transportvliegtuigen. DHC zal met joint helikopter operaties wel een
katalysator voor joint optreden blijven.
Vier MALE UAV’s voor verkenningdoeleinden zullen rond
2015 hun intreden doen bij CLSK.11 Indien op termijn de techniek ver genoeg is gevorderd en er politiek draagvlak bestaat,
kunnen deze UAV’s, binnen de ethische en juridische kaders,
geschikt worden gemaakt voor bewapening.
De F-16 jachtvliegtuigen vormen nu nog de tanden van het
CLSK. Over de opvolger van de F-16 wordt dit jaar door het
kabinet een beslissing genomen. Van de beoogde opvolgers
combineert de JSF de airpowermissies luchtoverwicht, grondsteun, verkenning en netwerkoperaties veruit het best en
voor de beste prijs. De JSF kan bij elke dreigingsniveau zeer
effectief worden ingezet. Daarom participeert Nederland in
het JSF project, waarbij het eerste Nederlandse JSF testtoestel
inmiddels testvluchten maakt in de Verenigde Staten.
Airpower als onderdeel van joint power blijft dus ook in de
21e eeuw uiterst relevant. Dat is niet gratis. Een geloofwaardige krijgsmacht is nodig voor vrede, veiligheid en welvaart.
Als Nederland een betrouwbare partner wil blijven zal het
daarom moeten blijven investeren in de krijgsmacht, waaronder het CLSK. <

De auteur is F-16 vlieger bij CLSK sinds 1989, uitgezonden
naar Villafranca voor Bosnië (1998) en 2x (2005 en 2006)
uitgezonden naar Kabul, Afghanistan als Comandant van
het Nederlandse F-16 detachement. Vanaf 2010 werkzaam
als Universitair Hoofddocent Luchtoptreden bij de Faculteit
Militaire Wetenschappen van de NLDA.
Directed Energy Weapons zijn wapens die energie naar een doel sturen zonder projectiel (bijv. laser of geluid), ze worden ook wel non-lethal
of less lethal weapons genoemd
11
MALE staat voor Medium Altitude Long Endurance. Deze UAV’s kunnen wereldwijd dmv satellietverbinding worden ingezet.
Meer informatie in Armex 2012-1, Onbemande vliegtuigen “Onbemand maakt onbemind?”
10
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Defensienieuws
Luitenant-kolonel b.d. C.H.C. Janssen

Eind 2014 stroomt mogelijk de
Integrator binnen, als de definitieve
opvolger van de Sperwer
Vanwege kosten-effectiviteit is gekozen voor een tijdelijke
vervanging van de Sperwer door de aanschaf van de Scan
Eagle. Echter de definitieve opvolger zal de Insitu RQ-21A
Integrator gaan worden van dezelfde firma als de Scan Eagle.
Na verluid zullen vijf systemen worden aangeschaft. De
Integrator is ook inzetbaar vanaf schepen, heeft line of sight
verbindingen, vermogen voor 18 kg apparatuur, een operationele vlieghoogte van 5 km, een actieradius van 90 km en een
vliegduur van 24 uur.
Bron: Diverse
Foto: Integrator USMC

Het Britse leger kijkt voor de
toekomst (2020) naar reactieve en
adaptieve divisies
Volgens conceptplannen zal de kern van het toekomstige British Army
gaan bestaan uit twee divisies. De reaction division, met drie pantserinfanterie brigades, voor het high-intensity, conventional gevecht en de
adaptive division, voor counter-insurgency, humanitarian and soft power
operations.
De pantserinfanteriebrigades van de reaction division zullen
bestaan uit twee pantserinfanteriebataljons met de gemodificeerde BAE
Systems Warrior, een pantserregiment met 56 BAE Systems Challenger 2 tanks, een verkenningsregiment met General
Dynamics Scout voertuigen en een pantserlogistiekregiment met nog te ontwikkelen voertuigen. Deze divisie zal worden
ondersteund door de 16 Air Assault Brigade en de 3 Commando Brigade Royal Marines.
De adaptive division zal gaan bestaan uit zeven infanteriebrigades samengesteld uit twee tot vier infanteriebataljons en
een aantal lichte verkenningseskadrons uitgerust met wielverkenningsvoertuigen. Men verwacht dat de adaptive brigades
vooral zullen worden uitgerust met de voertuigen die nu voor de Afghanistancampagne worden gebruikt.
Beide divisies kunnen vanuit een gezamenlijke pool van logistiek, verbindingen, helikopters, artillerie en inlichtingenmiddelen worden ondersteund.
Bron: Janes Defence Weekly
Foto: Challenger 2 MBT tank British Army

Saudi-Arabië bestelt meer CAESAR
artillerie
Saudi-Arabië heeft onlangs een aanvullende order geplaatst
voor 32 stukken CAESAR bij het Franse bedrijf Nexter Systems.
De aflevering van deze stukken wordt in de periode 2013 tot
2014 verwacht. De Saudische Nationale Garde heeft eerder
100 stukken CAESAR ontvangen. De CAESAR bestaat uit een
155 mm kanon op een Unimog onderstel voorzien van een
Thales ATLAS vuurcontrolesysteem, een navigatie systeem van
Sagem en verbindingsapparatuur van ITT.
Verder heeft Saudi-Arabië voor de CAESAR de BONUS II top
attack antitankgranaten, zeven trainingssystemen en 60 Nexter’s new BAllistic Computer ARtillery Autonomous (BACARA)
computers besteld.
Bron: Nexter Systems
Foto: CAESAR artillerie L’Armée de Terre
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Defensienieuws

Boeing en Embraer gaan
samenwerken aan de KC-390
Boeing gaat samenwerken met Embraer aan de Embraer
KC-390 militaire transport/tanker vliegtuig. De samenwerking zal zich richten op specifieke technische kennis en op
verkoop van dit toestel op de medium lift market. Tevens
versterkt dit samenwerken het bod voor de verkoop van
Boeing F/A-18E/F Super Hornet in het kader van het Braziliaanse F-X2 project, voor de aanschaf van een nieuw gevechtsvliegtuig. Voor dit project zijn ook de Franse Dassault Rafale en de Saab JAS 39 Gripen NG in de race. Om
de keuze voor dit Amerikaanse vliegtuig aantrekkelijker te
maken, is ook een bilaterale overeenkomst getekend tussen de Verenigde Staten en Brazilië bedoeld om militaire
samenwerking te versterken.
Overigens is de KC-390 een geduchte concurrent van de
Lockheed Martin C-130J-30, op een markt waar nu 700
toestellen vliegen. In 2014 is de eerste vlucht gepland en
de aflevering van de eerste van 28 toestellen voor de
Braziliaanse luchtmacht begint in 2015. Landen als Chili,
Colombia, Portugal, de Tsjechische Republiek en Argentinië hebben al belangstelling getoond voor het toestel.

De Rivet Joint vliegtuigen worden
vanaf begin 2014 operationeel
binnen de Royal Air Force
In 2010 werd aangekondigd dat de Nimrod R.1 versneld
zouden worden uitgefaseerd en dat drie RC-135 Rivet Joint
vliegtuigen, onder de Britse benaming Air seeker, zouden
worden aangeschaft. Een storm van protest ontstond met
als argumenten dat de Britse defensie-industrie zou worden
geschaad, de nationale soevereiniteit op het gebied van inlichtingen verloren zou gaan en dat de inlichtingencapaciteit
minimaal zou worden.
Inmiddels is al deze kritiek verstomd en zullen in 2014 drie
Air seekers operationeel zijn binnen de RAF.
Deze Air seekers zijn van de zogenaamde baseline 9 configuratie. Tevens is door de Britten besloten de modificaties aan
de 22 US Air force RC-135 Rivet Joints te volgen zodat ze bij
operationeelstelling de baseline 11 configuratie zullen hebben.
Vanaf 2011 vliegen Amerikaans-Britse bemanningen op de
Rivet Joint onder Brits commando in Afghanistan. Deze bemanningen hebben tot nu toe al meer dan 1000 vlieguren
operationele ervaring opgedaan. Ook is er een regeling getroffen om ‘het Nimrod gat’ op te vangen met US Air force
Rivet Joint vliegtuigen en de gemengde, Amerikaans-Britse
bemanningen.

Bron: Jane’s Defence Weekly
Foto: Artis impression Embraer KC-390, internet

Bron: Jane’s Defence Weekly
Foto: RC-135V USAF

Militaire satellietcommunicatie
Defensie is tegenwoordig wereldwijd inzetbaar en satellietcommunicatie is daarbij onmisbaar. Maar deze vorm van communicatie
is schaars en kostbaar. De afhankelijkheid van commerciële satellieten is daarom onwenselijk. Vooral als zich crisissituaties voordoen
en er grote informatiestromen opgang komen.
Daarom opereert Defensie sinds 2012 met het Wideband Global Satcom (WGS) van het Amerikaanse ministerie van Defensie.
Tot 2031 deelt Nederland dit systeem met Amerikanen, Denen, Canadezen, Nieuw-Zeelanders en Luxemburgers.
Met satellietverbindingen ontstaan vertragingen, die kunnen worden weggewerkt door zgn. ankerstations. Nederland heeft twee
grondstations/ankerstations op Curaçao en in het Lauwersmeer. Deze worden ingezet als ruilmiddel voor het gebruik van WGS.
Voor de meest vitale informatie gaat Nederland samen met de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Canada gebruik maken van
Advanced Extreme High Frequency (AEHF).
De landterminals worden dit jaar geleverd en scheepsterminals komen in de vier luchtverdedigings- en commandofregatten.
Bron: Defensie
Foto: Nederlands grondstation Marnewaard
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Verenigingsnieuws

In memoriam
Wij gedenken de leden die in 2012 zijn overleden.
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P.G.M. van Even
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H.H.G. Koolen

Voorschoten

				

J.W. van der Kouwe
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R. Scholten
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Ing. J.Th.E. Schut

Arnhem

				

Prof. dr. J.G. Siccama

Den Haag

				

J.A.H. Smits

Zwolle

				

A. van Vulpen

Hilversum

Dat zij mogen rusten in vrede.

Vooraankondiging
Het bestuur maakt u erop attent dat het voornemens is om op 2 mei 2013 de Algemene Vergadering te houden. Plaats, tijd en de
overige informatie volgen in het volgende nummer.
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