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Diversen
Gaat u onze bezoekers gastvrij onthalen?
Gaat u ons verhaal vertellen?
In september 2014 wordt op de voormalige Vliegbasis Soesterberg het
Nationaal Militair Museum (NMM) geopend. Vanaf dan is iedereen van
harte welkom in de museale wereld van de Nederlandse krijgsmacht.
Ons nieuwe museum kan niet zonder vrijwilligers. Wij zijn daarom op
zoek naar enthousiaste, collega’s tussen 18 en 70 jaar die zich willen inzetten om onze bezoekers een plezierige dag te bezorgen.
Ook u kunt ons team versterken. Door met ons de bezoekers gastvrij te onthalen of door bijvoorbeeld het verzorgen van
rondleidingen en het begeleiden van kinderfeestjes en evenementen.
Kan iedereen vrijwilliger worden? Ja, maar affiniteit met het onderwerp van het museum en beschikbaarheid voor minimaal
één dagdeel in de week zijn vereist. Uw inzet als vrijwilliger wordt beloond met een kleine vergoeding en veel waardering.
Wilt u als vrijwilliger aan de slag in het NMM? Dan kunt u een cv en motivatie sturen naar vrijwilligers@nmm.nl. Regelmatig
vinden er informatiebijeenkomsten plaats, dus meld u aan! Kijk voor meer informatie op www.nmm.nl.

PERSBERICHT

Heruitgave boek trouwe-dienstmedaille
Eind december 2013 is bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie
(NIMH) een nieuwe uitgave verschenen van het boek: `Een bewijs van belangstelling en welwillendheid’. De medaille voor langdurige, eerlijke en trouwe
dienst. Het gaat hier om een geactualiseerde versie van de gelijknamige
publicatie uit 2007, die al enige tijd was uitverkocht.
De trouwe-dienstmedaille behoort tot de oudste eretekenen van de Nederlandse krijgsmacht. Op 19 februari 1825 stelde koning Willem I de onderscheiding in, `hetwelk aan alle militairen, beneden den rang van officier,
(zou) kunnen worden verleend.’ De medaille gold als een extra stimulans voor beroepsmilitairen die als onderofficier en korporaal werkzaam waren.
De invoering gebeurde onder druk van het grote tekort aan geschikt kader, waarmee de landmacht destijds te kampen
had. Het ereteken, waarvan de zeemacht in 1845 een eigen versie kreeg, werd al snel gezien als een
bijzonder blijk van waardering voor de wijze waarop onderofficieren en korporaals uitvoering gaven aan hun taken.
Momenteel wordt de medaille krijgsmachtbreed uitgereikt: brons voor twaalf, zilver voor 24 en goud voor 36 jaar
eerlijke en trouwe dienst. Behalve aan de geschiedenis van de medaille besteedt het boek aandacht aan de positie
en de betekenis van het beroepskader door de eeuwen heen.

Technische gegevens
Titel: `Een bewijs van belangstelling en welwillendheid’. De medaille voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst
Auteur: Joep van Hoof
Uitgever: Boom, Amsterdam
Omvang: 80 pag., 21 x 22,5 cm., kleur, geïllustreerd
ISBN: 978 905875 209 3
Prijs: e 18,50
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Op de korrel

De Landmacht gaat zich meer
op Afrika richten
Kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

Met deze titel verwacht u misschien dat ik mijn column ga wij-

Als men over gemotoriseerd optreden nadenkt, komt de vraag

den aan de inzet van een Nederlands contingent in Mali onder

natuurlijk op waar dit dan in de toekomst zou moeten plaats-

de vlag van de VN. Dat is niet mijn bedoeling. Niet dat ik de

vinden. Daarmee ben ik terug bij de titel van deze column,

inzet in Mali onbelangrijk vind. Het is terecht dat de media er

want Afrika ten zuiden van de Sahara is een (enorm) gebied

veel aandacht aan besteden en dat Armex - ook in dit nummer

waar deze vorm van optreden tot zijn recht komt.

- daarbij niet achterblijft. Ik wil echter een ander aspect van de
relatie tussen de KL en Afrika voor het voetlicht brengen. In

Wat zijn dan de middelen waarmee moet worden opgetre-

de Kamerbrief van oktober jl. waarin een deel van de bezui-

den? De eerder door mij aangehaalde Kamerbrief geeft aan

nigingen van de Defensienota wordt teruggedraaid, wordt -

dat dit een “combinatie van bij Defensie aanwezige dan wel

bijna terloops - aangekondigd dat de 13e Brigade wordt om-

instromende wielvoertuigen (Bushmaster, Mercedes-Benz,

gevormd tot een gemotoriseerde brigade om zo de financiële

Fennek en Boxer)” betreft. Deze zin zette mij tot naden-

middelen vrij te maken om 45 Pantserinfanteriebataljon te be-

ken. Met deze voertuigen kan de gemotoriseerde infanterie

houden.

goed worden voorzien. Het optreden van de verbonden wapenen vereist echter een samenspel tussen de manoeuvre en

Achter deze opmerking gaat echter een hele wereld schuil.

de gevechtssteun (en commandovoerings- en logistieke een-

Het betekent dat de KL - opnieuw - volledig op de schop gaat

heden). Hebben we voor de gevechtssteun en met name vuur-

en dat beperkt zich niet alleen tot het “tekenen van nieuwe

steun wel de juiste gemotoriseerde middelen voorhanden?

harken”. Door de vorming van een gemotoriseerde brigade en

Een tweede vraag die opkwam, was of de vuurkracht van de

andere reorganisaties, zoals het geschikt maken van het der-

toekomstige gemotoriseerde infanteriebataljons wel voldoen-

de luchtmobiele bataljon voor speciale operaties, krijgt de KL

de is. De Fransen en Belgen beschikken immers niet voor niets

capaciteiten om in het gehele geweldsspectrum te worden in-

over wielvoertuigen met kanonsystemen. zoals de AMX-10RC.

gezet. De flexibiliteit en het adaptief vermogen van de land-

Ook Afrikaanse landen hebben immers zware wapens.

macht worden daarmee aanzienlijk vergroot. Er zullen nieuwe

Gezien de financiële toestand van onze krijgsmacht is het

doctrines moeten worden ontwikkeld en de training van de

maar de vraag of we de gemotoriseerde brigade van voldoen-

desbetreffende eenheden zal ingrijpend moeten worden aan-

de gevechtskracht kunnen voorzien.

gepast. Mentaal wordt er dus de komende tijd het een en ander van de landmachtmilitair verwacht.

Al met al heb ik dus gemengde gevoelens bij dit onderwerp.
Als de omvorming van de KL het geplande resultaat oplevert,

De nieuwe 13e Gemotoriseerde Brigade gaat zich bovendien

beschikt ons land in de toekomst over moderne, adaptieve

richten op twee bondgenoten die veel ervaring hebben in het

landstrijdkrachten en neemt de flexibiliteit van de landmacht

optreden met wielvoertuigen: België en Frankrijk. Hopelijk

toe. Als dit echter alleen moet gebeuren met de middelen die

helpen de ervaringen van deze twee landen bij de omvorming

volgens de huidige plannen beschikbaar zijn en komen, dreigt

van de eenheden uit Oirschot.

een tekort aan gevechtskracht voor de gemotoriseerde eenheden en daarmee is niemand gebaat.
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Vaandelgroet aan
de koning / 200 jaar
Koninklijke Landmacht
Luitenant-generaal b.d. Peter Striek, Voorzitter KNVOL
Foto’s Leo van Westerhoven

In november 1813 keerde prins Willem Frederik terug uit Engeland en landde op het strand van
Scheveningen. Hij werd later de eerste koning van Nederland, koning Willem I. Daarom vieren we in
2014 en 2015 het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden.
Bij een soevereine staat hoorde natuurlijk ook een krijgsmacht. Daartoe werd op 9 januari 1814
besloten de “Koninklijke Nederlandsche Landmagt” op te richten, een “Staande Armee”. Daarom
viert de Koninklijke Landmacht in 2014 haar 200-jarig bestaan met een aantal activiteiten die u al in
de laatste Armex van 2013 heeft kunnen lezen. Maar de aftrap vond al plaats op 9 januari jl. op Plein
1813 in Den Haag met een vaandelgroet aan koning Willem-Alexander.

Wie onze geschiedenis goed kent, weet ook dat er vóór 1814
al lang een leger bestond. Denk aan de 80-jarige oorlog van
1568 tot 1648 met de slag bij Nieuwpoort waarbij het Staatse
Leger onder leiding van Prins Maurits het Spaanse Leger versloeg. Tijdens de Spaanse Successieoorlog van 1702 tot 1714
telde het Staatse Leger van de Nederlandse Republiek zelfs
ongeveer 120.000 man.
Uit die lange geschiedenis van de diverse legers zijn ook de
tradities ontstaan. Op het slagveld konden de commandanten
door de aanwezige vaandels en standaarden zien waar hun

infanterie- en cavalerieregimenten zich bevonden. De artillerie was altijd te lokaliseren door de explosies en de rook. Belangrijke overwinningen werden op de vaandels en standaarden vermeld. De oudste vaandels en standaarden worden dan
ook gevoerd door de infanterie en cavalerie.
Veel later werden vaandels en standaarden ook aan andere regimenten uitgereikt door de koning of de koningin om
daarmee de verbondenheid van de krijgsmacht met vorst en
vaderland uit te drukken. Zo heeft Koningin Beatrix pas in
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2002 aan het Korps Veldartillerie en het Korps Rijdende Artillerie een standaard en aan het Korps Luchtdoelartillerie een
vaandel uitgereikt.
Op 9 januari 2014, dé verjaardag van de Koninklijke Landmacht, heeft de vaandelgroet met 24 vaandels en standaarden aan Koning Willem-Alexander plaats gehad. Een bijzondere gebeurtenis die voor het laatst plaats had in 1980 rond
de abdicatie van koningin Juliana. Toen in de beslotenheid
van Soestdijk, nu op Plein 1813 in alle openheid en toegankelijk voor het publiek. Dat is ook het motto van de viering van
de 200ste verjaardag: “De Landmacht komt naar je toe”.
De vaandelgroet was een spectaculair schouwspel van de
vaandels en standaarden, van de regimenten in ceremonieel tenue en van tradities. Zo nijgen de vaandels en standaarden alleen voor leden van het Koninklijk Huis en nu dus voor
Koning Willem-Alexander die, voor het eerst in een prachtig
ceremonieel uniform, op Plein 1813 arriveerde in een open
Landauer getrokken door vier Friese paarden. Geen militair
uniform omdat er geen rangonderscheidingstekens op het
uniform zijn aangebracht, maar het zag er wel heel koninklijk uit.
De Commandant Landstrijdkrachten (waarom heet die man
eigenlijk niet Commandant van de Koninklijke Landmacht?)
overhandigde een eresabel aan de Koning. Het kostte de koning enige moeite om als dank een symbolische munt aan de
luitenant-generaal Mart de Kruif te geven en ook het aanhaken van de eresabel was kennelijk geen dagelijkse kost voor
de koning.
De Koninklijke Landmacht heeft zich weer eens van haar beste kant laten zien. Ik heb er echt van genoten en ik hoop dat
veel Nederlanders dat ook hebben gedaan. <

De vaandelgroet was een
spectaculair schouwspel
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Toekomst van de VN
de NAVO en de EU
Hoop, twijfels en scepsis
kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

Op 31 oktober jl. organiseerde de KNVOL, samen met Studentenvereniging Internationale
Betrekkingen, Afdeling Leiden, een thema-avond met als titel “Toekomst van de VN, de NAVO
en de EU”. De onderwerpen werden ingeleid door respectievelijk professor Yvonne Donders van
de Universiteit van Amsterdam, dr. Peter van Ham van Clingendael en professor Jan Rood van de
Universiteit Leiden en Clingendael.

De VN-familie

ties en die bestaan weer uit vele afdelingen.
Dit VN systeem is echter voor veel mensen niet te doorgronden. Vandaar dat de VN vaak de schuld krijgt van allerlei zaken, zoals het mislukken van een klimaattop of het niet ingrijpen in Syrië. Dit, terwijl de VN slechts het platform biedt waar
staten bijeenkomen en vervolgens geen overeenstemming bereiken. Want het zijn toch vooral staten, en dus regeringen,
die binnen de VN de dienst uitmaken.

Professor Donders begon haar inleiding met een citaat van de
Secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-Moon: “In a world that
is more connected, we should be more united”. Dit weerspiegelt in één zin waar de VN voor staat en geeft richting voor
de toekomst van de VN.
De VN is de afgelopen tijd veel in het nieuws geweest, over
onderwerpen die het scala van de chemische wapens in Sy-

Tegelijkertijd is de rol van niet-statelijke actoren, non-governemental organizations, bij de VN van groot belang. Deze
NGO’s kunnen een consultatieve status krijgen bij de VN,
waardoor zij spreekrecht hebben en adviezen kunnen geven.
Zij houden zich vooral bezig met thema’s die mensen direct
raken, zoals mensenrechten, milieu en ontwikkeling. Op dit
moment zijn meer dan 3200 NGO’s aangesloten bij de VN.
Tevens zijn er vergevorderde ideeën en plannen om een VNparlement op te richten, om de burgers van de wereld directer bij het werk van de VN te betrekken. In een dergelijk parlement moet ook plaats zijn voor vertegenwoordigers van
minderheidsgroepen en inheemse volken . Zo’n parlement
zal geen wetgevende bevoegdheid hebben, maar zal wel het
proces van internationale wetgeving en het maken van beleid
transparanter maken en burgers hier directer bij betrekken.

De VN is een wirwar van organen,
instellingen en organisaties
rië tot de discussie over Zwarte Piet besloegen. Dat laatste
laat goed zien waar het probleem van de VN vaak ligt: men
heeft het over de VN, alsof dat één ondeelbare organisatie is.
De VN is echter een systeem, een wirwar van organen, instellingen en organisaties. In warmere zin wordt ook wel van de
VN-familie gesproken. Naast de permanente organen van de
VN, zoals de Veiligheidsraad, is een heel apparaat ontstaan
van gespecialiseerde organisaties, fondsen en programma’s.
Er zijn maar liefst 38 van dergelijke programma’s en organisa-
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Een andere uitdaging voor het VN-systeem is de enorme uitbreiding van het speelveld. Het gaat bij de VN al lang niet
meer alleen om het herstellen en bewaken van vrede en veiligheid. Sociale en economische ontwikkeling, mensenrechten, milieu en duurzaamheid, voedselzekerheid, gezondheid,
arbeidsomstandigheden, cultuur, wetenschap, onderwijs, het
zijn allemaal terreinen waarop het VN-systeem zich begeeft.
En op een aantal van deze terreinen wordt vooruitgang geboekt: bijvoorbeeld gezondheid, onderwijs en armoede. Zo
is tussen 2000 en 2010 het aantal sterfgevallen door malaria
met 25% gedaald en is in dezelfde periode het aantal kinderen dat niet naar school gaat gehalveerd., evenals het aantal mensen dat wereldwijd in armoede leeft. Desondanks volgen nog bijna 60 miljoen kinderen geen onderwijs en leven
1,2 miljard mensen in armoede. Momenteel wordt gesproken
over de VN-ontwikkelingsagenda na 2015. Minister Ploumen
heeft al gesteld dat wat haar betreft op deze agenda naast
economische groei, sociale gelijkheid en duurzaamheid, ook

den doorbroken, ondanks voorstellen om de situatie te verbeteren, zoals het beperken of afschaffen van het vetorecht en
het uitbreiden van het aantal permanente leden. Dergelijke
voorstellen zullen waarschijnlijk stuiten op verzet - en dus een
veto - van de huidige vijf permanente leden. Staten blijven nu
eenmaal handelen op basis van belangen.
Kortom, de VN heeft te maken met een complex speelveld,
met een veelheid aan actoren en belangen en een wellicht
wat verouderd spelregelboek, het VN-Handvest. Soms wordt
goed samengespeeld en dan wordt ook veel bereikt. Vaak
gaat echter een aantal spelers individueel of in kleinere groepen het spel domineren en veranderen, eventueel zelfs op
een ander veld. De VN kan dan niet veel meer doen dan een
kantine zijn waar de verschillende spelers, zowel staten als
niet-statelijke actoren, kunnen samenkomen en overleggen.
Is er dan nog hoop? Gelukkig wel, maar daarbij moeten we
breder kijken dan naar de inzet van staten. Zo werd eind ok-

De roep om hervormingen van de Veiligheidsraad is al decennia lang te horen
doelen moeten komen voor waarborging van veiligheid en
versterking van de rechtsorde. Hiermee wordt ontwikkeling
weer gekoppeld aan vrede en veiligheid.

tober 2013 de jaarlijkse Nacht van de VN georganiseerd in
Amsterdam. Ongeveer 400 jongeren waren aanwezig om te
discussiëren. Ook werd informatie gegeven over werken bij
de VN en de belangstelling daarvoor was enorm groot. Het
geeft aan dat in elk geval deze jongeren de VN als een belangrijke organisatie zien en als een mogelijke plek van waaruit zij kunnen bijdragen aan een betere wereld. En dat steeds
een nieuwe generatie bij de VN-familie wil horen, is waarschijnlijk de beste garantie voor de toekomst van de VN.

De handhaving van de internationale vrede en veiligheid was
destijds de voornaamste reden voor het opzetten van de VN.
Helaas is juist op dat terrein het beeld van de VN vaak niet
erg positief. Het gebrek aan overeenstemming over de situatie in Syrië maakte dit onlangs nog pijnlijk duidelijk.
De roep om hervormingen van de Veiligheidsraad is dan ook
al decennia lang te horen. De kans dat grote hervormingen
worden doorgevoerd, hoe noodzakelijk wellicht ook, is echter
klein. Dat heeft vooral te maken met de machtsstructuren tussen staten en het feit dat deze niet eenvoudig kunnen wor-

De NAVO, opnieuw op een kruispunt
Om een goed beeld van de nieuwe NAVO te krijgen moet
men volgens Dr. Van Ham de informatie over het nieuwe
hoofdkwartier inzien. Dit hoofdkwartier, zo valt te lezen, zal

Vergaderzaal van de VN-Veiligheidsraad
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Op deze plaats zal het nieuwe NAVO Hoofdkwartier verschijnen.
Bron: NATO

de NAVO voorzien van flexibiliteit, het zal duurzaam en milieuvriendelijk zijn en de kosten ervan zijn transparant en gering - slechts Me 750.

immers binair: in or out. Inmiddels is dit geheel anders. De
coalition of the able and willing is dus eigenlijk gewoon de
“nieuwe” NAVO. Deze NAVO is als Lego: modulair en gemakkelijk aan te passen aan de missie die moet worden uitgevoerd. Heeft dit ook nadelen? Ja, de “nieuwe” NAVO is niet
meer solide maar promiscue. Er zijn nog wel regels, maar ook
evenveel uitzonderingen. Je zou hem kunnen vergelijken met
de website Second Love. We zijn binnen de NAVO natuurlijk
allemaal “gelukkig getrouwd”, maar willen toch wel – als het
ons uitkomt – wat aandacht van een ander …

De NAVO als organisatie kan worden gespiegeld aan bovengenoemde karakteristieken. Dus legt ook de NAVO in de eerste plaats de nadruk op flexibiliteit. De huidige NAVO heeft
immers 28 lidstaten en een bijna niet meer te tellen hoeveelheid partners. Hiermee omgaan vereist ruimte. Aan elke missie nemen andere leden en partners deel.

Ten tweede verklaart de NAVO zich “sustainable and environmentally friendly”. Dit vormt het nieuwe gezicht van de
NAVO: hard security is out; soft security is in. De NAVO is dus
met zijn tijd meegegaan: minder aandacht voor tanks en raketten; meer voor het klimaat, gender equality, etc.
Ten slotte is daar de aandacht voor de relatief bescheiden
kosten van de NAVO. De lidstaten (op een enkele na) willen
vooral niet teveel betalen voor de eigen veiligheid. Met name
in Europa gaan de defensiebudgetten maar één kant op: naar
beneden.

Ten tweede had de NAVO vroeger een duidelijke taak: de
Sovjets tegenhouden. Daarbij hoorde een duidelijk (en toegesneden) instrumentarium. Nu lijkt de NAVO op een heel
dik Zwitsers zakmes – met alle instrumenten uitgeklapt. Is dat
handig? De NAVO heeft nieuwe missies, naast de klassieke
verdediging, op zich genomen. Denk hierbij aan out of area
optreden en cyber, maar ook aan energiezekerheid. Dit is niet
alleen het gevolg van een veranderde veiligheidssituatie in
Europa en de wereld, maar ook van een veranderde Zeitgeist:
de NAVO is postmodern geworden. Het probleem is echter dat de NAVO de gewekte verwachtingen niet zal kunnen
waarmaken. Er is geen enkele “nieuwe dreiging” waartegen
de NAVO een doorslaggevende oplossing kan aandienen. De
NAVO kan, net als de VN, wellicht een platform bieden voor
lidstaten en andere relevante actoren om na te denken over
beleid en oplossingen, maar meer kan de NAVO -helaas- niet.

Dit klinkt allemaal goed: flexibel, modern en ook nog efficiënt. Maar ook in dit geval heeft de nieuwe benadering niet
alleen voordelen. Het is dus zaak om de voor- en nadelen van
deze “nieuwe” NAVO eens tegen het licht te houden.
Flexibiliteit kwam op de voorgrond in 2002 door de slogan
van de regering Bush: coalition of the able and the willing.
Was dit de doodsteek voor de NAVO – een klassiek bondgenootschap? Opgericht tijdens de Koude Oorlog was de NAVO

Ten slotte gaat het volgende citaat van Churchill voor de huidige NAVO op: “Gentlemen, we have run out of money. It’s
now time to start thinking…” Hoewel de VS nog steeds genoeg geld over hebben voor een flinke defensiemacht (jaarlijks nog steeds zo’n 800 miljard US$), wordt het ook daar
minder. In Europa, dus de rest van de “officiële” NAVO, wordt
het geld zeer krap en is er bovendien nauwelijks publiek
draagvlak voor een kostbare defensiecapaciteit. De NAVO is

NAVO: hard security is out;
soft security is in
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dan ook doordrongen van de noodzaak door betere onderlinge samenwerking met minder geld toch effectief te blijven.
Met een uitdijende agenda, en minder geld, tóch meer doen!
Dat is de opgave.

Gaat dat lukken?
Het klinkt cynisch, maar op dit gebied is niet al te veel te verwachten. Samenwerking klinkt prima en logisch in abstractie, maar wordt in de praktijk altijd zeer complex en lastig.
Vandaar dat de huidige NAVO het wel moet zoeken in al die
nieuwe partnerschappen. Zonder de bijdragen van niet-lidstaten, kan de NAVO nauwelijks meer functioneren.

De EU: tussen macht en onmacht
Professor Rood leidde in zijn inleiding over de EU het publiek
langs een tweetal thema’s. Als eerste stond hij stil bij de vraag
of de EU in een crisis verkeerde. De economische crisis heeft
inderdaad geleid tot duidelijke breuklijnen in de Eurozone;
de solidariteit tussen de landen in deze zone staat onder zware druk. In veel noordelijke Eurolanden heerst de publieke
opinie dat “het Zuiden” zijn problemen maar zelf moet oplossen. Niet alleen tussen de landen van de EU zijn breuklijnen
zichtbaar, ook binnen de lidstaten is eenheid soms ver te zoeken en winnen populistische bewegingen op de flanken aan
kracht. Bovendien is er een duidelijke tendens naar renationa-

Het belangrijkste van alles is dat de NAVO überhaupt nog bestaat
Welk perspectief heeft de NAVO dan?
Al geruime tijd staat de NAVO onder druk om radicaal te
veranderen. Een global NATO, bijvoorbeeld, zou lidmaatschap van bijvoorbeeld Australië en Japan mogelijk maken.
Er zijn ook ideeën om een nieuwe D10 op te zetten, een kleine groep van 10 democratieën (vandaar de D), die elkaar vertrouwen en over werkelijke militaire capaciteiten beschikken.
Dit zijn en blijven vergezichten. De toekomst van de NAVO is
en blijft dus zeer ongewis.
Er is echter een ‘maar’. Een kort literatuuronderzoek levert
een half dozijn papers en boeken met als titel: “NATO at the
crossroads” en die publicaties zijn uit de jaren 70, 80, en 90.
De NAVO staat dus al geruime tijd op een “kruispunt” – welke kant het opgaat, blijft onduidelijk.
Zo’n kruispunt heeft echter ook voordelen. De NAVO heeft
opties, kan (en moet ook) keuzes maken. Evenwel is het belangrijkste van alles dat de NAVO überhaupt nog bestaat. Dat
is al een kunst op zich, gezien de benarde situatie die al tientallen jaren duurt.

lisering van taken en bevoegdheden die nu nog bij de EU liggen, merkbaar binnen de politieke elites van de lidstaten. Het
in het Verenigd Koninkrijk geplande referendum om eventueel de Unie te verlaten, is het voorbeeld hiervan. Kortom: de
EU vertoont barsten.
Is deze crisis dan anders dan vorige crises waardoor de Unie
is getroffen? Ja, want door deze crisis is een spanningsveld
ontstaan. Enerzijds is meer Europese integratie nodig, vooral op monetair gebied. Maar anderzijds wil de bevolking in
veel landen minder Europa, omdat men de Europese integratie ziet als oorzaak van de huidige crisis. De crisis manifesteert
zich bovendien niet alleen binnen de EU. Ook de Europese rol
in de wereld staat onder spanning.
Het tweede thema was de rol van Europa in de wereld. Als
we deze willen weergeven, kan dat in één zin: economisch
een reus, politiek een dwerg en militair een muis. Europa kan
als een soft power worden gekenschetst. Dit is ook min of
meer een eigen keuze en als zodanig door Europa verwoord,
bijvoorbeeld in het Verdrag van Lissabon. Voor echt militair

AWACS radarvliegtuig van de NAVO met begeleidende F-16’s
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vermogen, hard power, vertrouwt Europa op de Verenigde
Staten als achtervang, de zogenaamde ‘Atlantische reflex’.
Europa is niet alleen een soft power maar ook een normative
power. Het stelt zichzelf aan de wereld ten voorbeeld als een
geheel van democratische landen en van rechtstaten. Europa streeft naar een multilaterale wereld waarin a rule based
global order heerst. Het ideaal van Europa is dan ook een
postmoderne wereld die op de EU lijkt. Of een dergelijk ideaal kan werken in de wereld van vandaag en morgen is echter de vraag.

richten op de Stille Oceaan en Azië en niet langer wil optreden als beschermheer van Europa. De wereld modelleert zich
dus zeker niet naar het Europese ideaalbeeld en dat heeft gevolgen voor Europa.

In die wereld van vandaag is de rol van Europa aan het veranderen. Haar machtspositie staat onder druk en haar invloed
neemt af, bijvoorbeeld door de groter wordende rol van de
BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika).

Er kan gesproken worden van een gordel
van instabiliteit om Europa
Voor Europa dreigt het gevaar van marginalisatie. Bovendien
staan de waarden waar de EU voor staat, buiten het Westen
ter discussie. Van de zo gewenste voorbeeldwerking is geen
sprake. Evenmin is sprake van het gewenste multilateralisme.
De wereld wordt merkbaar instabieler en de (directe) omgeving van Europa onveiliger. In plaats van de postmoderne wereld kan eerder gesproken worden van een gordel van instabiliteit om (het zuiden en oosten van) Europa, met andere
woorden: een jungle. Bovendien zien we dat de VS zich gaat

Europa ziet zich in de nabije toekomst geplaatst voor uitdagingen, zeker op het gebied van veiligheid en defensie. De
eerste daarvan is dat de EU meer voor haar eigen veiligheid
zal moeten zorgen en zelf voor haar belangen zal moeten opkomen en dat in een onveiliger wereld, waarbij de dreigingen zich ook nog “dichter bij huis” manifesteren. De EU zal
daarom voor meer hard power moeten zorgen, anders kan
zij haar soft power niet laten gelden. Vroeger was die soft
power misschien de kracht van de EU, maar nu is soft power
zonder meer niet geloofwaardig genoeg om het leiderschap
te veroveren waar de EU naar streeft. Ook zal de EU meer
eenheid moeten tonen, meer met één stem moeten spreken
om te voorkomen dat Europese landen tegen elkaar worden
uitgespeeld. Daarbij moet zij strategische partnerschappen
aangaan met de VS, China, Rusland en andere machten, wil
zij de gewenste plek in het mondiale machtsspel kunnen veroveren.
Zal de EU hier toe in staat zijn? Dit is maar de vraag. Een behoorlijke dosis scepsis is hier op zijn plaats.

Tot slot
De inleiders kwamen tijdens de thema-avond dus elk tot een
andere conclusie. Waar er ondanks alles hoop is voor de toekomst van de VN, zijn er voor de NAVO twijfels. De toekomst,
ten minste wat betreft veiligheid en defensie, ziet er voor de
EU somber uit. <

De vlaggen van de EU-landen
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KCT gaat in Mali terug
naar de basis
Leo van Westerhoven / Dutch Defence Press

Het is definitief. Nederland gaat met ongeveer 380 militairen deelnemen aan de Mission des
Nations Unies au Mali (MINUSMA), de stabilisatiemissie van de Verenigde Naties (VN) in Mali. Het
merendeel van de Nederlandse blauwhelmen zal zich daar richten op het vergaren en analyseren van
inlichtingen. Door de missie te voorzien van cruciale strategische situational awareness plaatst ons
land zich hiermee in het hart van de VN-operatie. Gezien de taakstelling en gelet op de geografisch en
klimatologisch extreem zware omstandigheden is het niet vreemd dat het Korps Commandotroepen
(KCT) een substantiële bijdrage gaat leveren.

Armex sprak met de commandant van dit keurkorps van de
landmacht, kolonel drs. Jan Swillens, over de taken die zijn
operators veelal onder spartaanse omstandigheden gaan uitvoeren. In dit verhaal laat ik gedetailleerde achtergrondinformatie over het ontstaan van dit conflict achterwege. Deze
kunt u lezen in het artikel ‘Het conflict in Mali’ van Mr. Drs. C.
Homan, dat is gepubliceerd in de december 2013 uitgave van
Armex.

De missie
MINUSMA, de op drie na grootste missie van de VN, staat onder leiding van de Speciale Vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal van de VN, Bert Koenders. MINUSMA opereert
onder een mandaat waarbij alle mogelijke middelen mogen
worden ingezet om de doelen te bereiken. De militaire inspanningen staan momenteel onder leiding van de Rwandese
tweesterren generaal Jean Bosco Kazura. Als Force Commander stuurt hij, vanuit zijn hoofdkwartier in Bamako, de noordelijk gelegen sectorhoofdkwartieren in Timboektoe en Gao
aan. De sectorcommandant van de oostelijke sector, waar het
merendeel van de Nederlandse inbreng wordt gehuisvest, is
de Senegalese brigade-generaal Mamadou Sembe. De commandant van Gao en directe omgeving is de commandant van
het Nigerese bataljon, luitenant-kolonel Barmou Moussa Salaou. Hij is verantwoordelijk voor de deelsector Gao.

Mali mag niet opnieuw afglijden
Naast het veiligstellen van Nederlandse belangen - op de
grens van zwart Afrika en het Arabisch-islamitische noorden
van het donkere continent - berust de motivatie om aan deze
VN-missie bij te dragen onder meer op het feit dat Mali niet
opnieuw mag afglijden richting een vrijhaven voor islamitisch
fundamentalisme, georganiseerde criminaliteit en terrorisme.
Mali is een land dat van oudsher op een kruispunt van smokkelroutes ligt voor drugs, wapens en illegale migratie die naar
de Middellandse Zee leiden. Maar ook solidariteit met de MaKolonel drs. Jan Swillens
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Mali

linese burgerbevolking was een belangrijke overweging om
aan de missie deel te nemen. Deze is immers hard getroffen
door armoede, onveiligheid en schendingen van mensenrechten. Allemaal redenen voor Nederland om haar steentje bij te
dragen in het creëren van een veilige, stabiele omgeving, zodat in Mali ook sociaaleconomische ontwikkelingen kunnen
plaatsvinden.

lichtingenoperatie van MINUSMA aan. Het coördineert, analyseert en verwerkt het totaal van alle informatiestromen die
de Nederlandse inlichtingencapaciteit aandraagt tot praktisch
bruikbare inlichtingenproducten. MINUSMA is hiervan sterk
afhankelijk, want deze dienen als basis bij de besluitvorming
om operaties uit te voeren. Om al deze processen te begeleiden en de aansturing van de SOLTG goed te laten verlopen

De CDS houdt volledige zeggenschap en kan zo nodig het bevel terugnemen
Nederlandse bijdrage
Ondanks het feit dat schijnbaar geen sprake is van een dreiging van een groot gewapend conflict, wordt wel in het
hoogste deel van het geweldsspectrum opgetreden. Om onze
militairen bij het uitvoeren van hun taken en voor hun bescherming zo min mogelijk afhankelijk te laten zijn van anderen, levert Nederland een in hoge mate zelfredzame eenheid
aan MINUSMA. Met name de robuust uitgeruste 1 (NLD) Special Operations Land Task Group (SOLTG) ‘Scorpion’ vormt in
het kader daarvan de ‘boots on the ground’. De SOLTG vormt
als het ware de ogen en oren voor de All Sources Information Fusion Unit (ASIFU), die geleid zal worden door de Nederlandse kolonel Tony Keijsers. Deze eenheid van in totaal
230 personen, van wie Nederland er 70 levert, stuurt de in-

wordt vanuit het KCT ook een special operations forces (SOF)
plannings- en liaison-element op het hoofdkwartier in Bamako geplaatst. De SOLTG kan hierdoor ook het gras van onderen af laten groeien. Kolonel der mariniers Joost de Wolf zal
als deputy chief of staff operations aan het hoofd staan van
de planning en uitvoering van alle militaire operaties van MINUSMA. Hierdoor heeft Nederland te allen tijde direct invloed op de uitvoering van operaties. Ondanks dat er geen
caveats van toepassing zijn op de inzet van Nederlandse militairen kan De Wolf in opdracht van de Commandant der
Strijdkrachten (CDS), als zogenaamde red card holder, wel
een opdracht van de Force Commander aan Nederlandse eenheden verbieden. De CDS houdt immers altijd volledige zeggenschap en kan dus zo nodig het bevel over de Nederlandse
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blauwhelmen terugnemen. Deze werkwijze is mede ingegeven door geleerde lessen van eerdere missies.
“SOLTG ‘Scorpion’ bestaat in de kern uit een Commandotroepencompagnie,” vertelt Swillens. “Daar wordt vervolgens vanuit het KCT een stafelement aan vastgeplakt. Deze
SOLTG-staf zal onder meer de planning en aansturing van opgedragen operaties voor haar rekening nemen. Daarnaast
worden ook ter zake doende enablers aan de SOLTG toegevoegd. Dit zijn allemaal specialisten in hun eigen vakgebied.
Want het feit dat de meeste SOF-acties ondersteuning behoeven van niet SOF-eenheden, staat ook bij deze missie recht
overeind. Zo zal onder meer een 81mm mortiersectie en specifieke searchcapaciteit van 11 Luchtmobiele Brigade aan de
SOLTG worden toegevoegd. De searchcapaciteit blijft vanwege de huidige dreiging van IED’s (improvised explosive devices) vooralsnog stand-by staan in Nederland. Echter, omdat
deze luchtmobiele genisten op een zodanige ‘notice to move’
staan kunnen ze - als deze asymmetrische dreiging toeneemt
- op zeer korte termijn in het operatiegebied aan de SOLTG
worden toegevoegd. Vanuit het JISTARC (Joint Intelligence,
Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance Commando) wordt onder meer een team lange afstandsverkenners onder bevel gesteld. Een medisch team, een team van de
EODD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie), verbindings-,
onderhouds-, logistiek personeel en een aantal tolken completeren de taakgroep. Tolken zijn een belangrijke schakel in
het communiceren met de lokale bevolking en overheden. In
West-Mali wordt het aan het Bambara verwante Malinké en

Soninké gesproken. Andere belangrijke talen in Mali zijn het
Sénoufo in de regio Sikasso, het Peul in de regio Mopti, het
Bozo langs de Niger, het Dogon in de regio Pays Dogon (de
Dogon gebruiken meer dan veertig dialecten), het Songhai in
de regio Timboektoe en Gao, het Tamasheq in het oostelijke
deel van de Malinese Sahara, en het Arabisch in het westelijke
deel van de Malinese Sahara. In de noordelijke regio, waar de
SOLTG opereert, wordt het Frans minder gesproken. Naast de
bij defensie aangestelde tolken kunnen mogelijk aanvullend
ook lokaal tolken worden ingehuurd. Dit is afhankelijk van de
operationele omstandigheden.”

Het operatiegebied
Om te voorkomen dat de burgeroorlog weer oplaait en terroristische groeperingen zich weer nestelen en uitbreiden in
het noorden van Mali, zal hoofdzakelijk die regio het werkterrein worden van de Nederlandse eenheden en middelen.
SOLTG ‘Scorpion’ zal hiervoor worden gehuisvest op het sectorhoofdkwartier in de nabijheid van het vliegveld de stad
Gao. Behalve de SOLTG zal naast het luchtmachtdetachement
met vier AH-64D ‘Apache’ gevechtshelikopters er ook het merendeel van de Nederlandse bijdrage aan de ASIFU gestationeerd worden. In en om Gao heeft de VN nu ongeveer 2700
militairen gelegerd. De meeste daarvan zijn afkomstig uit Nigeria, Tsjaad, Niger en Senegal. Daarnaast heeft ook Frankrijk er eenheden en middelen geconcentreerd die deelnemen
aan de in januari 2013 gestarte interventieoperatie ‘Serval’. De voormalig kolonisator van Mali begon deze operatie
toen Toearegs en extremistische groeperingen in de loop van

Jihadisten
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2012 nagenoeg het halve land onder de voet liepen. Ze werden vervolgens door de Fransen en Afrikaanse bondgenoten
uit noordelijke plaatsen als Timboektoe, Kidal en Gao verdreven. Ook nu het merendeel van de jihadisten zich schuilhoudt
in het uitgestrekte en vaak rotsachtige woestijngebied in het
noorden van Mali, of misschien wel de grens zijn overgestoken, zitten de Fransen hen nog steeds op de hielen. En straks
zullen ze dus ook in de gaten worden gehouden door de Nederlanders. Op het hoogtepunt van die missie zaten er vijfduizend Franse militairen in Mali. Het aantal Franse troepen
wordt echter in rap tempo verminderd naar uiteindelijk circa
1000 man. Zij zullen als parallel force beschikbaar blijven, hetgeen is vastgelegd tussen Frankrijk en de VN. Ook zal Frankrijk zich blijven richten op contraterrorisme en het bestrijden
van opstandige elementen (counterterrorism/counter-insurgency). Dit is vastgelegd in een bilaterale overeenkomst met
Mali.

De Nederlandse blauwhelmen staan voor

zieningen, zoals het ICT-netwerk en shelters om de Apache
gevechtsheli’s tegen de zon en zandstormen te beschermen,
gaan Nederlandse verbindelaars en genisten zelf aanleggen.
De extreme geografische en klimatologische omstandigheden, de slechte infrastructuur en lange aanvoerlijnen stellen
de Nederlandse blauwhelmen voor grote logistieke uitdagingen. De logistieke lijn is zo’n 5.000 kilometer lang. Missiegevoelig materieel zoals wapens en verbindingsmiddelen gaat
per vliegtuig naar de Malinese hoofdstad Bamako. De rest
van de spullen reist per zeecontainer naar Senegal, vanwaar
het net als overigens al het overige materieel en personeel op
rekening van de VN verder wordt getransporteerd. Defensie
heeft veel ervaring opgedaan tijdens vorige missies die onder
vergelijkbare omstandigheden moesten worden uitgevoerd.
Deze ervaring wordt nu door het nationaal ondersteuningselement (NSE) gebruikt bij de inrichting van het logistieke
concept zoals het voorzien in extra voorraden aan bijvoorbeeld water, voeding en reservedelen en voldoende logistieke
ondersteuning.

Inzicht in een complex geheel

grote logistieke uitdagingen
Nederlandse kwartiermakers zijn nu volop bezig de nodige
voorbereidingen op het sectorhoofdkwartier in Gao te treffen zodat de hoofdmacht medio april vol aan de bak kan.
Onderkomens en legering regelen de VN. Naast de Franse medische capaciteit is daar ook China druk bezig een medische
Role 2 faciliteit in te richten. Maar een aantal specifieke voor-

“In de eerste fase van de missie zal de focus komen te liggen op het opbouwen van de inlichtingencapaciteit tot een
geïntegreerd geheel.” zegt Swillens. “Want naast de SOLTG
op de grond zijn ook andere sensoren zoals de ScanEagle en
Raven RQ-11 (beide onbemande systemen) en de vier Apache gevechtshelikopters hiervoor beschikbaar. Met hun kwalitatief hoogwaardige sensoren zijn de Apaches immers bij
uitstek geschikt om inlichtingen in grote gebieden te verzamelen. Ze versterken de inlichtingenketen aanzienlijk. Ook
kunnen de toestellen worden ingezet voor het escorteren van
eenheden, show of force en het leveren van vuursteun. Ze
vertegenwoordigen als het ware de escalatiedominantie van
de SOLTG. Met deze samenhangende bijdrage aan de gehele inlichtingenketen ontstaat een inbreng die niet wordt versnipperd over verschillende locaties en onderdelen. Tegelijkertijd is het van essentieel belang om vanaf dag 1 een goed
basisbeeld op te bouwen van de situatie in ons operatiegebied, de oostelijk gelegen provincies Gao en Kidal. Dit is een
uitgestrekte en vanwege de verzengende temperaturen weinig vergevingsgezinde woestijnomgeving met vele actoren en
externe factoren. Om de huidige situatie in Noord-Mali echt
goed te kunnen begrijpen moeten we namelijk eerst een gedetailleerd inzicht krijgen in de complexe Malinese stammenstructuren met de etnische dynamieken en tribale spanningen, de diverse extremistische groeperingen, hun (onderlinge)
belangen, hun bewegingen, routes en dergelijke.”
Gewapende groepen in Mali vormen een complex en continu
wisselend geheel. Het vijandbeeld is daarbij diffuus. De verschillende partijen hebben het afgelopen jaar door het Franse
ingrijpen zware verliezen geleden en zijn versplinterd. Het is
echter onzeker in hoeverre de situatie werkelijk stabiel is. Buitenlandse jihadisten hebben Mali naar verluidt grotendeels
verlaten, terwijl veel Malinese jihadisten zijn opgegaan in de
bevolking. De al dan niet structurele samenwerking tussen
de Mouvement pour l’ unité et le jihad en Afrique de l’ Ouest
(MUJAO) en een splintergroepering van Al-Qaida in de Islamitische Maghreb (AQIM) en de voorzichtige toenadering tussen Toearegbeweging Mouvement national de libération de
l’ Azawad (MNLA), die streeft naar een onafhankelijk noordMali en AQIM, laten echter zien dat jihadisten zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Vooral rondom Kidal zijn er nog

De ScanEagle
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steeds spanningen tussen de MNLA en het Malinese leger en
heerst er wantrouwen ten opzichte van de overheid. Er zijn
bovendien etnische conflicten tussen en binnen Arabische,
Toeareg- en Peul-gemeenschappen. Banditisme en drugshandel blijven een veiligheidsprobleem en ook de terugkeer van
ontheemden (naar schatting 140.000) zorgt voor spanning.

Taakuitvoering
“Om dit allemaal inzichtelijk te kunnen maken zullen we
voornamelijk lange-afstandsverkenningen gaan uitvoeren,”
vertelt Swillens. “Dit zijn activiteiten waarbij we met een kleine eenheid of een robuuste capaciteit de benodigde informatie verzamelen. Ze kunnen van korte duur zijn, maar kunnen ook met gemak een aantal weken in beslag gaan nemen.
Ons optreden vindt immers doorgaans ver van eigen troepen
plaats. De uitvoering ervan kan ‘overt’ zijn, ofwel ‘zien en gezien mogen worden’. Bijvoorbeeld bij het inwinnen van informatie bij de lokale bevolking. Haar inbreng is van groot belang. Zij zien immers als eersten welke vreemdelingen zich in
hun regio ophouden. Maar ook ‘covert’ optreden, ofwel ‘zien
zonder gezien te worden’, is daarbij zeker een optie. Beide
inzetopties vereisen hoe dan ook een hoge tactische mobiliteit. Primair wordt die bereikt door het gebruik van onze eigen organieke voertuigen. De SOLTG beschikt over verschillende voertuigen, waaronder de Bushmaster die een hoge
graad van bescherming biedt tegen klein kaliber wapens, mijnen en IED’s, het standaard tactische wielvoertuig de Mercedes Benz (MB) G280 CDI, alsook de quad die een hoge mate
van terreinvaardigheid heeft. Het van JISTARC afkomstig verkenningsteam werkt organiek met de Fennek, een tactisch
wielverkenningsvoertuig.”

Het is niet ondenkbaar dat de eenheid bij
gevechtshandelingen betrokken raakt
Het uitvoeren van langeafstandspatrouilles vereist een grote
mate van zelfredzaamheid en escalatiedominantie. Het is namelijk niet ondenkbaar dat de eenheid daarbij wordt blootgesteld aan geweld, of bij gevechtshandelingen betrokken
raakt. “Als we worden aangevallen, zijn we in eerste instantie, gelet op onze bewapening, opleiding en een robuust pakket aan rules of engagement (RoE), in staat om onszelf te
beschermen,” zegt Swillens. “Aanvullend kunnen we een beroep doen op de zogenaamde quick reaction force (QRF) die
MINUSMA paraat heeft staan, mocht de situatie echt uit de
hand lopen. Daarnaast kunnen de aanwezige Apaches worden ingezet om ons te voorzien van vuursteun. Mochten al
deze middelen om wat voor reden ook niet voldoende zijn,
dan kunnen we ook een beroep doen op de Fransen die in
Gao eveneens over een QRF en gevechtshelikopters beschikken. Het aanvragen van steun verloopt volgens procedures
die voorafgaande aan elke actie worden vastgelegd in het
operatieplan. Aan de hand van een zorgvuldig uitgevoerde risicoanalyse zal men zich binnen de SOLTG al in de planningsfase van een actie ervan vergewissen dat steun van gewapende heli’s en/of de QRF verzekerd is. Ook de medische
evacuatie (medevac), die in principe door de lucht plaatsvindt, moet gegarandeerd zijn. Mochten deze randvoorwaarden niet beschikbaar zijn, dan wordt het optreden aangepast
of gaat de hele actie niet door. Samenwerking met de Fran-

Gepantserd wielvoertuig Bushmaster

se eenheden op het gebied van operaties en logistiek is goed
mogelijk. De verschillende missies die momenteel actief zijn
in het gebied coördineren hun activiteiten op het gebied van
veiligheid. Dit gebeurt onder meer door middel van de uitwisseling van liaisonofficieren, dagelijks overleg en de wederzijdse betrokkenheid bij het plannen van operaties.”
Naast verkenningsopdrachten is het niet uit te sluiten dat de
SOLTG ook door de Force Commander gevraagd wordt voor
military assistance taken, of om specifieke offensieve direct
action acties op high value targets uit te voeren. In het laatste
geval kan worden gedacht aan operaties die de risico’s voor
andere MINUSMA-eenheden verminderen. Denk aan het ontmantelen van verborgen wapen- en logistieke opslagplaatsen
en het oppakken van strijders die geïmproviseerde explosieven fabriceren.
Met de Nederlandse inbreng in de missie krijgt de Force Commander de beschikking over een kwalitatief hoogwaardige
militaire capaciteit, die kan worden ingezet in gebieden die
voor reguliere eenheden niet toegankelijk zijn. “Qua importantie en kwaliteit kunnen wij in Mali dus echt het verschil
maken,” zegt Swillens. “Sinds een aantal jaren oefent het KCT
in Noordwest Afrika. Onder andere in Senegal, Niger, Burkino Fasso en Mali. In deze oefeningen hebben we een schat
aan kennis en ervaring opgedaan met verschillende Afrikaanse bevolkingsgroepen, culturen en militaire eenheden. Bovendien hebben we in de voorbereiding en uitvoering van deze
oefeningen, alsook in de aanloop naar deze missie, veel samengewerkt met diplomaten en ambassadeurs. Al deze kennis, kennissen en ervaringen komen nu goed van pas. Onze
operators begrijpen als geen ander dat het militaire optreden
onderdeel uitmaakt van een groter veiligheids- en ontwikkelingsraamwerk. Met de kwaliteit van al de mensen die deel
uitmaken van SOLTG ‘Scorpion’ in het achterhoofd heb ik het
volste vertrouwen in deze missie.” <

17

Armex | januari 2014 | nummer 1

Column

Afrika: een nieuw werkterrein
voor de krijgsmacht?
Mr. drs. C. Homan

Afrika is een continent dat vele gezichten toont. Zo liggen elf van de twintig landen met de snelst
groeiende economie in Afrika. Tegelijkertijd telt dit continent vijftien van de twintig meest falende
staten.

Dat zijn staten waar de overheid geen controle kan uitoefenen over het gehele grondgebied, de mensenrechten niet
worden gerespecteerd, het overgrote deel van de bevolking
in armoede verkeert, etc. Zo vormen Mauritanië, Mali, Nigeria, Tsjaad, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Noord-Kenia en
Somalië een gordel van instabiliteit, waarin jihadisten, criminelen, drugs-, wapen- en mensenhandelaren voor een groot
deel de dienst uitmaken. Het is echter weinig bekend, dat de
VN met zeven, de Afrikaanse Unie met drie en de EU (in het
kader van het Europees veiligheids- en defensiebeleid) met
negen missies actief zijn in Afrika.

Nederlandse militairen in Afrika
Sinds kort maken Nederlandse militairen deel uit van de VNstabiliseringsmissie in Mali. De Nederlandse militaire (maar
daarnaast ook civiele) bijdrage aan deze missie past in het
nieuwe veiligheidsbeleid van minister van Buitenlandse Za-

ken, Frans Timmermans. De vorig jaar gepubliceerde Internationale Veiligheidsstrategie stelt immers dat door de toegenomen focus van de Verenigde Staten op Azië, Europa zelf meer
verantwoordelijkheid zal moeten nemen en zelf meer zal
moeten investeren in de eigen omgeving. Een van de beleidsaccenten in dit nieuwe beleid is dan ook de focus op instabiele regio’s in de nabijheid van Europa. De strategie noemt hier
met name Noord-Afrika, de Sahel, Hoorn van Afrika, het Midden-Oosten en de Kaukasus. Zo vindt het document, dat de
huidige crisis in de Sahel (waaronder Mali), een regio in de
nabijheid van Europa, fysieke en economische veiligheidsrisico’s voor Europa genereert en daarmee ook Nederland.
Nu de Nederlandse krijgsmacht uit Afghanistan is teruggetrokken, lijkt gezien het voorgaande een intensievere militaire oriëntatie op Afrika dan ook voor de hand te liggen. Ook
minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert, noemt in
haar recente defensienota immers onder meer Noord-Afri-

NAVO-schepen patrouilleren i.h.k.v. Ocean Shield. Foto NATO
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ka en de Sahel, als buurregio’s waarmee Europa, en daarmee
Nederland, zijn belangen in toenemende mate zelfstandig
moeten behartigen.
Overigens zijn Nederlandse militairen deze eeuw al diverse malen in Afrika ingezet, maar dit trok weinig publiciteit.
De publieke aandacht ging toen vooral uit naar onze militaire aanwezigheid in Afghanistan. Maar, naast bijdragen aan
de VN-missie in Ethiopië-Eritrea (2000), de EU-missie in Tsjaad
(2006), VN-missies in Soedan (2006-2011) en Zuid-Soedan
(sinds 2011) worden Nederlandse militairen tevens kleinschalig ingezet bij hervormingen in de veiligheidssector. Momenteel betreft het hier Rwanda, Burundi en Uganda. Daarnaast
nemen Nederlandse speciale eenheden deel aan de jaarlijkse
door de Amerikanen georganiseerde terrorismebestrijdingsoefening Flintlock. Bovendien beoefende de Koninklijke Marine het afgelopen najaar bij West-Afrika het concept van ‘3D
vanuit zee’. Zo bezocht Zr. Ms. Rotterdam met ingescheepte mariniers onder meer Marokko, Senegal en Ghana. Amfibische en boarding-trainingen, oefeningen in schietvaardigheden etc. droegen bij aan het ontwikkelen van regionale
maritieme capaciteit in West-Afrika. Daarnaast diende Zr. Ms.
Rotterdam bij de havenbezoeken als platform voor het Nederlands bedrijfsleven en speelden Nederlandse diplomaten
een belangrijke rol bij niet-militaire activiteiten.
Niet onvermeld mag uiteraard blijven de anti-piraterij operaties in NAVO- (Ocean Shield) en EU-verband (Atalanta) bij Somalië, waaraan sinds 2008 Nederlandse marineschepen deelnemen.
Kortom, de vraag rijst, gezien het nieuwe veiligheidsbeleid, of
Afrika niet een belangrijk werkterrein voor onze krijgsmacht
gaat worden. Tot voor kort liet het Westen, tot ongenoegen
van de VN, het veelal afweten bij de vele voornamelijk uit

Burgers eind 2013 op zoek naar een veilige schuilplaats buiten een
compound van UNMISS in Zuid-Soedan. Bron VN

Een belangrijk verschil tussen de VN en de EU is de financiering van de militaire operaties. Voor een EU militaire operatie geldt (evenals bij de NAVO) namelijk het beginsel ‘costs lie
where they fall’. Dit betekent dat landen die militair bijdragen aan een operatie, voor het overgrote deel zelf voor de
kosten moeten opdraaien. De NAVO en de EU discussiëren al
jarenlang over een andere wijze van financiering, die slechts
tot kleine aanpassingen heeft geleid.
De VN hanteren een rechtvaardiger systeem. De vredesoperaties van deze organisatie worden afzonderlijk van het reguliere VN-budget bekostigd. De financiële bijdragen van VNvredesoperaties komen vooral rekening van de permanente

Bij een complexe operatie zal de steun van de Amerikanen
nog steeds noodzakelijk zijn
Afrikaanse militairen bestaande VN-vredesmissies in Afrika.
Met de levering van een Nederlandse inlichtingencapaciteit
aan de VN-missie in Mali, is in feite sprake van een doorbraak.
Het betreft hier immers een niche-capaciteit, waar de Afrikaanse troepen niet over beschikken.

leden van de Veiligheidsraad. Zo dragen zij 52,07% bij van
het budget van 7,54 miljard dollar voor de periode 1 juli 201330 juni 2014. Gezien het draagkrachtbeginsel zijn het vooral
de rijke landen die de kosten van VN-vredesoperaties dragen.
Daar is niets mis mee.

Leiding en financiën

Hoe dan ook, een Nederlandse militaire oriëntatie op Afrika zou zich – in overleg en samenwerking met andere EU-lidstaten - vooral moeten richten op de tekortkomingen bij de
VN-vredesoperaties in Afrika. Dan gaat het dus vooral om
transport-, gevechts- en verkenningshelikopters. Deze zijn
bij vrijwel alle missies in Afrika nodig. Afrikaanse landen beschikken echter nauwelijks over deze capaciteit. Dat geldt
ook voor geniecapaciteit, in het bijzonder voor meer risicovolle operaties. Daarnaast bestaat bij vredesoperaties in Afrika behoefte aan aerial surveillance capaciteit en speciale eenheden. De Nederlandse krijgsmacht pretendeert veelzijdig
te zijn. Maar bij een intensievere oriëntatie op Afrika zullen
vooral bovenstaande capaciteiten in het Nederlands defensiebeleid een grotere prioriteit moeten krijgen. En het dempen
van de vraag naar helikopters die de defensienota aankondigt is daar uiteraard mee in strijd! <

Organisaties die het meest in aanmerking komen om leiding
te geven aan meer complexe militaire operaties in Afrika zijn
de VN en de EU. Beide organisaties hanteren immers een geïntegreerde benadering van militaire en civiele middelen. De
militaire aanwezigheid in vredesoperaties is vooral gericht op
het creëren van een stabiele en veilige omgeving, die noodzakelijk is voor het realiseren van de civiele doelen van een missie. De NAVO ligt dan ook minder voor de hand, gezien haar
focus op militaire middelen en de nieuwe oriëntatie van de
Verenigde Staten op de Stille Oceaan. Niettemin zal bij een
complexe operatie de steun van de Amerikanen nog steeds
noodzakelijk zijn, zoals Libië en Mali hebben aangetoond.
Tenslotte zal de Afrikaanse Unie zich – gezien haar geringe militaire middelen - vooralsnog tot eenvoudige operaties
moeten beperken.
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De Prins van Oranje raakt gewond door een geweerkogel in zijn schouder tijdens de Slag bij Waterloo. Gravure van Willem van Senus

Een vliegende start voor
Koninklijke landmacht
Ben Schoenmaker
Nederlands Instituut voor Militaire Historie1

Op 9 januari jongstleden ontving koning Willem-Alexander uit handen van drs. P.H. Kamphuis,
directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), het eerste exemplaar van het
boek 200 jaar Koninklijke Landmacht. Met deze publicatie draagt het NIMH zijn steentje bij aan de
viering van een bijzonder jubileum. De landmacht is dit jaar precies twee eeuwen oud. Een mooie
gelegenheid om terug te blikken op de ontstaansgeschiedenis en de eerste wapenfeiten van dit
krijgsmachtdeel, dat bij zijn oprichting in 1814 kon voortbouwen op het prestige van zijn roemruchte
voorganger: het Staatse leger, dat al in de zestiende eeuw onder leiding van prins Maurits grote
successen had geboekt.
Toen een verre nazaat van Maurits, prins Willem Frederik, op
30 november 1813 op het strand van Scheveningen voet aan
land zette, betrad hij een oorlogsgebied. De strijd tegen het
Franse Keizerrijk, waarvan Nederland zich had losgescheurd,
was nog in volle gang. Op tal van plaatsen in het land waren Pruisische en Russische troepen verwikkeld in gevechten
met restanten van Napoleons Grande Armée, die zich grotendeels in vestingsteden verschanst hielden. De prins, die in de
hoedanigheid van soeverein vorst het bestuur over Nederland
op zich nam, was erop gebrand een militaire bijdrage te leveren aan het verdrijven van de Fransen van zijn grondgebied.

1

Het probleem was echter dat hij met lege handen stond, want
hij was zonder troepen uit Engeland overgekomen. Wel waren er in die roerige novembermaand op Nederlandse bodem
al enkele vrijwilligerskorpsen opgericht, waaronder de Huzaren van Boreel, bedoeld om de kersverse bondgenoten bij te
staan in de strijd tegen de Fransen.
Deze vrijwilligerskorpsen vormden belangrijke bouwstenen
voor het leger dat de prins nu in razend tempo uit de grond
wilde stampen. Hij had daarbij een voorkeur voor beroepsmilitairen omdat die naar zijn mening het meest betrouwbaar

Prof .dr. Ben Schoenmaker is hoofd van de Afdeling Operationele Dienstverlening van het NIMH en bijzonder hoogleraar militaire
geschiedenis aan de Universiteit Leiden.
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en het meest professioneel waren. Op 9 januari 1814 legde
hij in een formeel besluit de organisatie van dit beroepsleger
vast. Hij gebruikte hiervoor de naam ‘staande armee’, om aan
te geven gaf dat dit leger continu, zomer en winter, in vredesen oorlogstijd onder de wapenen zou zijn. Logisch, want dit
leger moest niet alleen Nederland tegen buitenlandse agressie beschermen, maar ook de dynastie van de Oranjes tegen
het gevaar van opstand en revolutie in eigen land. De vorstenhuizen van Europa hadden de Franse Revolutie immers
nog vers in het geheugen zitten.
Willem Frederik streefde naar een beroepsleger van 30.000
man, bestaande uit infanterie (goed voor twee derde van de
sterkte), cavalerie, artillerie te voet en rijdende artillerie, plus
pontonniers, mineurs en sappeurs (genietroepen) en aantal logistieke functies (verenigd in de ‘trein’). De wervingsbureaus hadden aanvankelijk niet te klagen. Zij leken te kunnen
profiteren van het feit dat veel militairen – officieren, onderofficieren en manschappen – in 1814 het leger van Napoleon
de rug toekeerden en op zoek gingen naar een nieuwe werkgever. Desondanks bleek het streefcijfer van 30.000 te hoog
gegrepen. Het was daarom maar goed dat Willem Frederik
niet op één paard had gewed. Hij had ook het initiatief genomen tot de vorming van een nationale militie. Die aparte militaire organisatie werd met dienstplichtigen gevuld. Het lot
zou bepalen wie, zoals men zei, voor zijn nummer moest opkomen. Deze miliciens werden voor een korte oefenperiode –
aanvankelijk niet langer dan tweeënhalve maand – onder de
wapenen geroepen om vervolgens naar huis te worden gezonden. Zij bleven echter oproepbaar, mocht de nood aan de
man komen en het vaderland worden bedreigd.

niet alleen voor. In het zuidelijk deel van het nieuwe koninkrijk had zich een grote geallieerde troepenmacht verzameld.
In Wallonië lag een Pruisisch leger onder bevel van veldmaarschalk Blücher, terwijl meer naar het westen een Brits-Nederlands leger was neergestreken. Die laatste strijdmacht stond
onder commando van Arthur Wellesley, de hertog van Wellington. Het Nederlandse legerkorps werd aangevoerd door
de prins van Oranje, de latere koning Willem II.
Omdat de coalitie het niet eens kon worden over een strijdplan, liet zij Napoleon het initiatief. Door in de richting van
Brussel op te marcheren dreigde de keizer een wig tussen de
twee geallieerde legers te drijven. Deze kans bood zich aan
omdat Wellington ervoor terugschrok verder naar het oosten
op te rukken en zo aansluiting bij de Pruisische rechtervleugel te vinden. Hij was namelijk bang dat zijn verbindingslijn
naar Antwerpen dan te kwetsbaar zou worden. Om diezelfde
reden – zorg voor een veilige terugtocht – voelde Blücher er
niets voor zijn troepen dichter bij die van de Britse hertog te
brengen. Het gevaar van een Franse doorbraak, waarna Napoleon de kans zou krijgen de Pruisische en Brits-Nederlandse legers gescheiden te verslaan, werd op 16 juni ternauwernood verijdeld. Aarzelend optreden van enkele Franse
bevelhebbers was hier mede debet aan, maar ook de hardnekkige verdediging door Nederlandse troepen van de –
40 kilometer ten zuiden van Brussel gelegen – viersprong
Quatre Bras zorgde ervoor dat het geallieerde front gesloten
bleef. Een saillant gegeven was dat de Nederlandse comman-

Het resultaat van al deze inspanningen was dat Willem Frederik begin 1815 een veldleger van circa 29.000 man, inclusief 4700 troepen uit het Duitse staatje Nassau, op de been
kon brengen. Tot zijn spijt had dit leger geen rol van betekenis gespeeld in de laatste fase van de strijd tegen het Franse Keizerrijk. Daarvoor had de opbouw toch te veel tijd in beslag genomen. Met Napoleon veilig verbannen naar Elba – zo
dacht men – waren alle ogen gericht op Wenen, waar op een
congres de grote mogendheden het eens trachtten te worden
over een nieuwe staatkundige indeling van Europa. De Oranjevorst hoopte dat hij niet alleen over Nederland maar ook
over de Zuidelijke Nederlanden (het huidige België) de scepter mocht gaan zwaaien. Omdat Engeland hem in deze ambitie steunde – Londen wilde een sterke bufferstaat aan Frankrijks noordgrens stichten – maakte hij een goede kans. Terwijl
in Wenen eindeloos werd vergaderd, gefeest, gedanst en gesoupeerd, ging in maart 1815 als een schokgolf een bericht
door Europa: Napoleon was teruggekeerd van Elba en druk in
de weer een groot leger om zich heen te verzamelen.
De keizer koos onmiddellijk het oorlogspad met het doel stap
voor stap – of liever slag voor slag – met zijn vijanden af te rekenen. Vanuit Parijs trok hij op in noordelijke richting, naar
de grens met Nederland. Daar had Willem Frederik, gebruik
makend van deze acute dreiging, zich inmiddels uitgeroepen
tot koning Willem I van het Koninkrijk der Nederlanden. Nederland en België waren verenigd, dat doel had de Oranjevorst bereikt. Maar daarmee was het gevaar natuurlijk niet
afgewend. Het jonge Nederlandse leger, deels gevuld met
oude rotten en deels met onervaren miliciens, zou zich alsnog op het slagveld moeten bewijzen. Gelukkig stond het er

Twee miliciens van een bataljon nationale militie.
Tekening van F.J.G. ten Raa
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Een halve batterij rijdende artillerie, onder bevel van kapitein Carel Frederik Krahmer de Bichin, komt in stelling in de Slag bij Waterloo.
Schilderij van J. Hoynck van Papendrecht.

dant ter plaatse, generaal Hendrik George de Perponcher,
een bevel van Wellington om Quatre-Bras te ontruimen in de
wind had geslagen, omdat hij terecht vreesde dat het vroegtijdig prijsgeven van dit kruispunt rampzalige gevolgen zou
hebben. Geschiedschrijvers hebben deze daad van “zedelijken
moed der verantwoording” uitvoerig geprezen.
Niet minder belangrijk was dat het Pruisische leger, dat op 16
juni bij Ligny een nederlaag tegen de Fransen leed en daar-

Het jonge Nederlandse leger

ment, toen de Britse verdediging wankelde, bracht Chassé
een van zijn brigades in stormmars naar voren om een aanval
van de keizerlijke garde af te slaan. Zo droeg hij bij aan een
belangrijk keerpunt in de strijd. Ook de prins van Oranje deed
als inspirerend aanvoerder een duit in het zakje. Nadat hij
door een geweerkogel in zijn schouder was getroffen, moest
hij het slagveld vroegtijdig verlaten. Al met al had het jonge
Nederlandse leger zowel bij Waterloo als bij Quatre Bras zijn
vuurproef glansrijk doorstaan. Deze wapenfeiten verhoogden
het prestige van koning Willem I en de nieuwe Nederlandse
staat. <

doorstond de vuurproef bij Waterloo
en Quatre Bras glansrijk
door flink gehavend was, zich niet in oostelijke maar in noordelijke richting terugtrok, waardoor het in verbinding bleef
met Wellington. Bij het dorp Wavre maakte het zich op voor
een volgend treffen. Wellington had inmiddels besloten dat
hij ten zuiden van het plaatsje Waterloo, op door hem uitgekozen terrein, slag wilde leveren. Het plateau, waarop hij zijn
leger posteerde, leende zich goed voor het voeren van een
taaie verdediging. De vanuit het zuiden aanvallende Fransen moesten door een ondiepe vallei trekken en vervolgens
een licht stijgende helling opgaan. Wellington wist dat de
tijd in zijn voordeel zou werken, omdat hij kon rekenen op
de komst van Pruisische versterkingen. Wat verder opviel, was
dat de hertog de slagorde van zijn leger had gewijzigd en de
legerkorpsstructuur had losgelaten. Daardoor voerde de prins
van Oranje, die verantwoordelijk was voor de centrale sector
van de stelling, alleen het bevel over buitenlandse eenheden.
De Nederlandse troepen stonden elders verspreid opgesteld.
De slag bij Waterloo, die zich op 18 juni voltrok, verliep zoals Wellington had gehoopt, al was het kantje boord. Diverse
Franse aanvalsgolven werden door de geallieerden afgeslagen. De komst van grote aantallen Pruisische troepen, laat
in de middag, bezegelde uiteindelijk het lot van Napoleon.
De meeste Nederlandse eenheden hadden zich uitstekend
geweerd. Veel lof was er voor het optreden van de 3e Divisie onder bevel van generaal D.H. Chassé. Op een cruciaal mo-

Vanaf heden is het jubileumboek te bestellen bij
uitgeverij Boom via www.uitgeverijboom.nl/200jaarlandmacht. Dankzij een donatie van het Vfonds (het
Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) is het boek voor slechts e8,- euro verkrijgbaar.
Dit is enkel een tegemoetkoming in de verzend- en
administratiekosten. Deze mooie aanbieding (normale
winkelprijs e29,90 euro) geldt alleen voor de onderstaande doelgroepen:
• Actief dienende militairen en burgers werkzaam bij
het Commando Landstrijdkrachten en KL-personeel
ingedeeld bij andere krijgsmachtdelen;
• Leerlingen Koninklijke Militaire Academie,
Koninklijke Militaire School, Opleidingscentrum
Initiële Opleidingen en Veiligheid
En Vakmanschap (alleen land
macht);
• Actieve reservisten;
• KL-veteranen.
200 jaar Koninklijke Landmacht
l814-2014
Auteur:
Ben Schoenmaker (red.)
Uitgeverij:
Boom, Amsterdam 2014
ISBN: 9789089531278
Winkelprijs: e29,90
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Symposium: De Genie
dient Nederland (deel 2)

Genie + hulpdiensten + bedrijfsleven = hulp bij overstroming
Tekst: Majoor b.d. Jo Verhoeve. Foto’s MCD en elnt (R) b.d. Erik Attema

Wat kan de overheid doen? Wat kunnen hulpdiensten doen? Wat kan de genie doen?
Wat kan het bedrijfsleven doen? En vooral: wat kunnen ze samen doen?
De vorige ARMEX besteedde aandacht aan het geniesymposium over de hulp bij een grote
overstroming. In dat artikel kwamen vooral de meer structurele kanten van de nationale inzet
van defensie en de genie in het bijzonder aan de orde. Zoals: is defensie al een structurele
veiligheidspartner van civiele hulpdiensten? Moeten militairen participeren in beleidsvorming in
veiligheidsregio’s? Moet de genie participeren in het Watermanagementcentrum in Lelystad? Samen
oefenen? Gezamenlijke opleidingen wellicht?

Voor search worden ook honden ingezet

Dat de nationale inzet verder zal worden ontwikkeld, staat
voor alle autoriteiten als een paal boven water (om in de
sfeer van het scenario te blijven). “Laat je niet beperken door
bureaucratische of bestuurlijke hindernissen; onderken de
mogelijkheden en spreek af wanneer we die in de praktijk
gaan brengen …. kennis en kennissen zijn cruciaal … geen
duplicatie van dure spullen bij de verschillende diensten …”
Luitenant-generaal De Kruif zei zelfs: “Acute nood? Eerst

handelen, dan pas toestemming vragen!” Kortom: Make it
happen! Maar, aldus generaal Middendorp: “Militaire inzet
vindt altijd onder civiel gezag plaats. Defensie zet graag haar
capaciteiten in, maar wil de show niet stelen.”
Wat de genie in huis heeft en wat men samen met het bedrijfsleven en de hulpdiensten kan doen, is in een aantal
praktijkdemonstraties duidelijk gemaakt. De symposiumcom-
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Het scenario:
ergst denkbare overstroming westelijke kust

missie onder leiding van kolonel b.d. Tjeerd de Vries (oudcommandant Regiment Genietroepen) heeft deze soms spectaculaire demo’s voorbereid door gezamenlijk in round tables
te brainstormen over de mogelijkheden.

De overstromingen in Zeeland, Zuid- en Noord-Holland
worden opgewekt door een extreem zware storm. Na
anderhalve dag windkracht 12 (orkaan) met golven en
hoge waterstanden breken de dijken door. De waarschuwingstijd was te kort voor evacuatie. Nu staat 3.900
km2 onder water en zijn ruim twee miljoen mensen door
de overstroming getroffen. Er vallen tussen de 8.000 en
10.000 slachtoffers. De economische schade wordt geschat
op ruim 100 miljard euro. Door het zoute water zal de
natuur voor enkele jaren zijn aangetast. De sociaalpsychologische impact is groot en mede afhankelijk van de wijze waarop de overheid optreedt. Minstens 100.000 mensen zullen voor langere tijd het vertrouwen in de overheid
verliezen.

CBRN: beeld van gevaarlijke stoffen
Bij de overstroming komen op allerlei plaatsen gevaarlijke
stoffen vrij. De nieuwe A&A-teams en de DIM-ploeg (DIM: detectie, identificatie en monitoring) geven snel uitsluitsel. De
nieuwste snufjes van deze ‘snuffeleenheid’ komen van diverse
high tech bedrijven, zoals SurCom (detectiesystemen), Thales
en Statim (stralingdempende betonconstructies).

Geografische Informatiesytemen: overview
In de CP van een pantsergeniebataljon, die selfsupporting is
met eigen stroom en verbindingen, werkt men voortdurend
aan situational awareness. Daar kunnen civiele hulpdiensten
bij aanhaken. De geografische informatiesystemen (GIS) van
de genie bieden een snelle overview en aangevuld met satellietcommunicatie van bedrijven als 2Connect-IT en Inmarsat
kan er onafhankelijk van de beschadigde telecom-infrastructuur met alle spelers gecommuniceerd worden.

Mobiliteit

Kunnen hulpdiensten het

Kunnen hulpdiensten het overstroomde gebied niet in? Bel
de genie en er worden baileybruggen gelegd, wegenmatten
uitgerold en desnoods een brugleggende tank (of de Leguaanbrug op een wielvoertuig) ingezet. Maar de bruggenwereld kent meer spelers: General Dynamics heeft ook snel inzetbare bruggen, bijvoorbeeld de infantry assault bridge. Een
lichte personenbrug tot 44 meter, in no time door de lucht te
transporten en door enkele personen op te zetten. Over de
leuningen kan bijvoorbeeld een draagbaar gerold worden.
Prima geschikt om gebieden te ontsluiten.
In Nederland hebben we het bedrijf Janson (waar een oudgenist de scepter zwaait), dat een groot aantal modulaire bruggen op voorraad heeft. De nieuwste ontwikkeling
is een composietbrug met glasvezel met een overspanning
van 13 meter. Met een maximum last van zo’n 80 ton, weegt
het brugdeel zelf slechts 4,5 ton. De firma Snijder, een nieuwe speler bij defensie, die grote machines verhuurt, toont
zijn Caterpillar met extra brede tracks, die met zijn minimale gronddruk (0,5 kg/cm2) overal kan werken. Het eenvoudigste voorbeeld van samenwerking is ongetwijfeld de rode commandopostcontainer van de brandweer, die het overstroomde
gebied alleen kan bereiken op een legergroene Scania tientonner.

overstroomde gebied niet in?
Bel de genie

Search
Search, het zoeken naar verborgen contrabande, is misschien
niet direct te linken aan het scenario van de overstroming,
maar het is tè succesvol om weg te laten bij de mogelijkheden van de genie. Want bij de eerste steun aan een FIOD-actie had het advanced search team direct zijn eerste treffer:
ruim vier miljoen euro drugsgeld! Dus wordt er een niche aan
het scenario toegevoegd: uit observatie blijkt dat criminelen een wapenopslagplaats hebben, maar dit gebouw is door
het water misschien instabiel geworden. Het search team
krijgt opdracht wapens en bewijsmaterialen te verzamelen.
Met zaklampen, spiegels, video-endoscopen en een hydraulische knipschaar van Holmatro én met een explosievenspeurhond van de EOD gaat men aan de slag. Op zijn rug heeft
deze hond een dog pack jammer van Hewlard Packard, die

Foto: beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat,
Ruimte voor de Rivier / Ruben Smit
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iedereen moet beschermen tegen een op afstand ingezette
detonatie. Ook heeft de ploeg een apparaat bij zich van DG
Marketing, dat via laser de kleinste veranderingen aan het
gebouw opmerkt en waarschuwt voor instortingsgevaar. Van-

Search is te succesvol om weg te laten
bij de mogelijkheden van de genie
uit het ICP (incident control point) leidt de politie de gehele
operatie via een live videoverbinding van Ceotronics.

Tijdelijke huisvesting
Waar land onder water staat, werkt niets meer: water tast alles aan wat onder de grond zit. En als het water weer zakt
moet er tijdelijke huisvesting komen. Want mensen opvangen op stretchertjes in sportzalen kun je geen maanden volhouden. Op dit gebied bestaat al een behoorlijke samenwerking tussen de genie en het bedrijfsleven. Beide hebben veel
ervaring opgedaan in de bouw van kampementen, inclusief
de energie- en installatietechniek. Constructiegenisten zijn
bouwtechnici pur sang en de industrie heeft veel producten
ontwikkeld, mede door hun aandeel in compounds. Nedshield
is specialist in semipermanente demontabele huisvesting. De
‘militaire’ tak van het bedrijf heeft samen met TNO containers
ontwikkeld met bijvoorbeeld kogelwerende of onbrandbare
panelen. Ook de civiele prefabs worden modulair getransporteerd en op locatie opgebouwd.
Sopra (Sustainable Off-grid Power Station for Rural Applications) is een tijdelijke duurzame autonome energiecentrale op zonne-energie, waterkracht, windkracht en diesel als
back-up, die de opgewekte elektriciteit opslaat in lithium-ion
batterijen in een 20 voets container. Het moederbedrijf Alfen is momenteel bezig met de elektrificatie van een stad met
60.000 inwoners in Burundi. Ten slotte speelt ESTechnologies
een rol met haar Module Employable Power: dunne zonnepanelen en een robuust batterijsysteem, alles getransporteerd in
een compacte 10 voets container.

derwaterbouw uiteraard de meest directe relatie. Hier werd
dan ook groots uitgepakt. Op het Wezepse oefenterrein waren enkele waterbassins gegraven, waarin met een zeer grote pomp (10.000 m3 per uur!) van familiebedrijf Snijder uit
Hoorn kunstmatig stroming werd veroorzaakt. Daarin konden duikers van de genie en van verschillende duikbedrijven
waterkerende constructies demonstreren. Dat waren vroeger
– en zijn nog steeds – zandzakken, die door legioenen brave
burgers en militairen met de schop worden gevuld, maar gelukkig is de Nederlandse industrie zeer innovatief op dit gebied. Wat was er te zien? Betonzakken van Green Soil kunnen
dienen als taludbescherming om piping tegen te gaan: het
doorlekken van een verzadigde dijk. Twee firma’s richten zich
op het tegenhouden van stijgend water: Kenbri heeft zijn rioolpluggen en de Waterwall en Aggères noemt zijn product
de Watergate; beide systemen zijn waterkeringen, die zichzelf oprichten door en opvullen met stijgend water. Je rolt ze
uit, koppelt ze aan elkaar en ze vormen opgericht een waterkering met een hoogte tot 70 centimeter. Demonstratieleider
kapitein Nico Vink, die bij het hoogwater in 1995 vocht om
de instabiele Waaldijk bij Ochten te behouden, had destijds
graag deze producten ter beschikking gehad.

Gouden Pionierschop
De genie kent een eigen innovatieprijs, de Gouden Pionierschop. Die viel ten deel aan de beste demonstratie tijdens het
symposium ‘De genie dient Nederland’. En dat bleek tot veler instemming de Onderwaterbouw te zijn, want die had volgens de jury: “directe toegevoegde waarde voor de kerntaken van de genie, passend binnen de randvoorwaarden van
duurzaamheid en financiële haalbaarheid”.
Er was nog een ‘demonstratie’, die buiten het zicht van de innovatiejury bleef, maar die in ieder geval een hoge mate van
kennisuitwisseling had: ‘speeddaten’. Aan lange tafels zaten aan de ene kant de militairen en tegenover hen de hulpdiensten en de industrie. In enkele minuten maakte men met
elkaars werk kennis en werden business cards uitgewisseld,
waarna de militaire rij één plaats opschoof. ‘Speeddaten’ levert naast kennis ook kennissen op; een uiterst waardevol bijproduct van ‘De genie dient Nederland’. <

Onderwaterbouw
Met het scenario ‘overstroming’ had de demonstratie On-

Voor meer informatie zie www.geniesymposium.nl

10.000 kuub per uur
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De Chinees Pakistaanse JF-17

De Draak ontwaakt
Van namaak naar high-tech wapens
Henry van Loon

Pas aan het einde van het afgelopen jaar drong het als bij verrassing tot het Westen door dat
China een speler is geworden op de markt van hoogontwikkelde technologische wapens, die tot
nu toe uitsluitend werd beheerst door de VS, Rusland en Europa. Stealth gevechtsvliegtuigen,
antiraketsystemen, drones en fregatten kunnen de concurrentiestrijd steeds beter aan met westerse
wapenbedrijven.
De Chinese militaire export
Een sprekend voorbeeld doet zich voor met Turkije dat enige tijd geleden te kennen gaf een langeafstandsraketschild
te willen aanschaffen. Al maandenlang wordt de Turkse grens
met Syrië bewaakt met Nederlandse, Duitse en Amerikaanse Patriot antiraketsystemen en het was logisch aan te nemen dat Ankara, een vooraanstaand NAVO-lid, voor ditzelfde systeem zou kiezen. Al generaties lang immers wordt het
Turkse leger uitgerust met NAVO-wapens, waaronder Patriot
raketten die worden gefabriceerd door de Amerikaanse bedrijven Raytheon en Lockheed Martin. Dat systeem is volko-

men compatibel met de luchtverdedigingsplatforms zoals die
worden gebruikt door andere leden van de westerse alliantie.
Uiteraard zaten er concurrenten op de loer. Russische en Europese firma’s deden ook biedingen. Ankara wees deze aanbiedingen af maar niet in het voordeel van de Amerikaanse
bedrijven. Dat de Turkse keus viel op een onbekende Chinese nieuwkomer op de wapenmarkt, ‘China Precision Machinery Export-Import Corporation’ kwam als een totale verrassing voor het militair-industriële complex in Washington en
de NAVO.
Het contract was om twee redenen verbazingwekkend.

26

Armex | januari 2014 | nummer 1

1. Het Chinese raketschild, met de naam HQ-9, zou moeilijk
in te passen zijn in bestaande NAVO-systemen.
2. China Precision kan te maken krijgen met Amerikaanse
sancties voor de verkoop van technologie. Volgens
Washington zouden landen als Iran en Noord-Korea dan
in staat zijn massavernietigingswapens te ontwikkelen.

In een recent verleden waren Chinese bedrijven voornamelijk
leveranciers van handvuurwapens maar dat is snel veranderd.
Of het nu gaat om raketten, drones, fregatten of jachtbommenwerpers, Chinese bedrijven zetten zich agressief in voor
verkoop van high-tech hardware aan het buitenland, voorna-

De Chinezen steken miljarden dollars

Het State Department heeft dan ook bij Turkije uiting gegeven aan zijn ‘ernstige zorgen’ over de voorgenomen verkoop
die, voor zover bekend, op dit moment nog niet definitief getekend is. Analisten gaan ervan uit dat Beijing de deal naar
zich toe heeft weten te trekken door, met een aanbod van $3
miljard, sterk onder de prijs te werken.
Toch blijft het merkwaardig dat Turkije, dat zich steeds meer
richt op een hoogtechnologische ontwikkeling, deze keus
heeft gemaakt. Al moet daarbij worden vermeld dat Ankara
zich steeds verder van Europa verwijdert en zelfs vriendschappelijke betrekkingen met Iran onderhoudt.

in research en ontwikkeling
melijk in de derde wereld. Pakistan bijvoorbeeld is momenteel een van de grootste afnemers van Chinees wapentuig.
Russische bedrijven ondervinden daarvan het meeste nadeel,
maar ook Amerikaanse en andere westerse bedrijven vinden de Chinezen op hun weg. “Op steeds meer gebieden en
met name op hoogtechnologisch niveau zal China ons beconcurreren”, aldus een official van EADS (European Aeronautic Defence & Space Company), Europa’s grootste aerospace
maatschappij .”Zij beschikken over het hele scala aan mogelijkheden en bieden die te koop aan”.
In Stockholm, waar een researchinstituut de wereldverkoop
van wapens monitort, werd bekend dat de verkoop van
Chinese high-tech vliegtuigen, raketten, schepen en artillerie
tussen 2008 en 2012 met 162% is toegenomen in vergelijking
met vijf voorafgaande jaren. Met een bedrag van $2,2 miljard aan verkochte wapens staat China op de achtste plaats in
de rij van wapenverkopende landen – het totaalbedrag dat
daar in 2012 aan werd omgezet is geschat op $73,5 miljard!
Op een vraag naar het Chinese raketschild voor Turkije antwoordde een woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Beijing: “Onze militaire export is niet schadelijk voor de vrede, veiligheid of stabiliteit in de wereld”. Het
is moeilijk er achter te komen hoe het met de financiële situatie is van de wapenbedrijven die allemaal in staatshanden
zijn. Wel is duidelijk dat de meeste miljarden zijn gestoken in
de productie van jachtbommenwerpers – zowel traditionele
als stealth versies – maar ook in jetmotoren, een gebied waarin China tot nu toe afhankelijk was van Russische en westerse
technologie. De Chinezen steken miljarden dollars in research
en ontwikkeling en pompen alles wat zij verdienen met hun
verkopen aan het buitenland weer terug in hun industriële
sector. Zij hebben daardoor geen moeite op de middenlange
termijn de concurrentieslag met het westen aan te gaan, en
helemaal niet op de lange termijn. Groot voordeel is dat Chinese technologie laag geprijsd is en steeds populairder wordt
in ontwikkelingsmarkten, met name in Afrika en Latijns Amerika. Zo heeft Argentinië een contract gesloten met de Chinese firma Avicopter voor de bouw van 40 militaire helikopters
van het type Z-11.

Een lancering door een HQ-9 luchtverdedigingssysteem

Bedrijven die drones verkopen – nog een centraal punt van
aandacht in de Chinese wapenindustrie – zijn alom vertegenwoordigd op wapenbeurzen. Op een tentoonstelling in
Beijing eind september 2013 stond een model van de CH-4
verkennings- en gevechtsdrone, bewapend met vier raketten.
De meest bekende Chinese drone is de zgn. Wing Loong of
Pterodactylus, die $1 miljoen minder kost dan vergelijkbare
Amerikaanse of Israëlische modellen. Volgens Chinese bron
hebben ‘heel wat landen’, vooral in Afrika en Azië, deze dro-
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ken en bestemd is als bewapening van Beijing’s eerste vliegkampschip. De ander is de JF-17 die door Pakistan is aangeschaft. Islamabad is China’s belangrijkste geallieerde en beide
landen rekenen op elkaar om India op afstand te houden.
Daarnaast hebben zij overeenkomsten gesloten voor de gezamenlijke productie van fregatten en gevechtstanks. De JF-17
is uitgerust met een Russische motor. Een Japanse analist zegt
daarover dat China in het laboratorium wel een goed bruikbare jetmotor kan maken maar deze niet in massaproductie
in de fabriek kan nemen vanwege een gemis aan kwaliteitscontrole. Zo heeft Algerije drie Chinese korvetten gekocht
maar rust deze uit met radar- en communicatieapparatuur
van Thales Nederland, het vroegere Holland Signaal.

Chinese aanspraken
Terwijl Beijing al geruime tijd een dreigende schaduw liet vallen over de Zuid-Chinese Zee en onderwaterriffen die tot de
Phillippijnen behoren, toont het nu zijn nieuwe assertiviteit
door het instellen van een ‘luchtverdedigingszone’ over een
groot deel van de Oost-Chinese Zee. In plaats van die te kalmeren wakkert het de onenigheid omtrent territoriale eisen
over een groep vulkanische eilandjes alleen maar aan. Het
Chinese optreden is zeer provocerend, heeft de spanning in
het gebied doen toenemen en zou uiteindelijk op een conflict
met Japan kunnen uitdraaien.

De ligging van de Senkaku eilandengroep

ne aangeschaft, die een replica lijkt van de Amerikaanse Predator.
Analisten houden daarnaast twee Chinese jachtvliegtuigen in
de gaten, de J-31 die over stealth eigenschappen zou beschik-

De zone betreft het gebied rond de eilandengroep die Senkaku wordt genoemd door Japan en Diaoyu door China. Dit
laatste land beweert het recht te hebben te eisen dat vliegtuigen die het gebied betreden zich identificeren en hun vluchtplan bekend maken. China behoudt zich het recht voor ‘mi-

Het Chinese optreden
is zeer provocerend

De Wing Loong drone
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litaire actie te ondernemen als toestellen zich hier niet aan
houden. De onbewoonbare eilanden – sommige zijn niet
meer dan een stapel rotsen – worden beheerd door Japan
maar opgeëist door China en Taiwan. Al meer dan een jaar
hebben China en Japan – de tweede en derde grootste economieën ter wereld – een confrontatie over deze kwestie. De
luchtverdedigingszone gaat nog verder in het betwisten van
Japan’s aanspraken door agressief aan te tonen hoe ver China’s macht in de regio kan reiken. Vrijwel onmiddellijk liet de
Amerikaanse minister van Defensie, Chuck Hagel, weten dat
het Chinese optreden “op geen enkele manier zal veranderen
hoe de VS zich in de regio militair opstelt”. Hij herhaalde dat
Amerika per verdrag gebonden is Japan bij te staan als het
wordt aangevallen. Om dit duidelijk te maken voerden daags
later Amerikaanse langeafstandsbommenwerpers wat het
Pentagon omschreef als ‘routine trainingsmissies’ uit in het internationale luchtruim, dat nu door China wordt geclaimd.
Premier Abe gooide nog wat olie op het vuur met de mededeling dat Japan zijn nationale luchtruim zal verdedigen.
De buitenwereld ervaart de huidige crisis als het zoveelste bewijs van de nieuwe assertiviteit van Beijing en een door nationalisme gekleurd fel antwoord van Tokio. Interessant is
het echter om te proberen er achter te komen wat in beide
hoofdsteden de ware redenen achter het optreden zijn:
• In Beijing heeft de regering die sterk is in het uiten van
protestnota’s als het gaat om de Diaoyu eilanden, nu aan
het volk willen laten zien dat het ook tot werkelijke actie in
staat is door het uitroepen van de ‘luchtverdediging identificatiezone in de Oost-Chinese Zee. Voor waarnemers ter
plaatse is echter het voornaamste doel van de zone niet het
geven van een waarschuwing aan Japan, maar het patriottische standpunt dat ermee wordt ingenomen. Al enige tijd
heeft een deel van de publieke opinie in China de regering
verweten zich zwak op te stellen in deze kwestie.
• Toen Tokio 73 jaar geleden de aanval lanceerde op Pearl
Harbor was dat een onverantwoorde en dwaze gok. Reeds
betrokken in één oorlog (met China) stortte het zich nu in
een tweede oorlog (met de VS). Hoe groter het risico, des te
zoeter de overwinning, was kennelijk de gedachte erachter.
Dat gedurfde besluit was het product van een merkwaardige politieke cultuur die werd gedomineerd door een minderheid terwijl het juist op algemene consensus was gericht.
Wie nu naar premier Abe luistert hoe hij de Chinese provocaties beantwoordt kan zich de vraag stellen hoeveel er van
de traditie uit 1941 vandaag nog over is binnen het Japan-

De vraag wie het recht heeft
waar te vliegen heeft voor veel
historische irritatie gezorgd
se leiderschap. Abe heeft doorgevoerd dat informatie geheim kan blijven die de regering van vitaal belang acht voor
de nationale veiligheid. Hij heeft zich ook uitgesproken
voor een herziening van de grondwet, inclusief de artikelen
die een oorlog onmogelijk maken. Begrijpelijke vraag: is
deze harde taal een uiting van hetzelfde ultranationalisme

De Japanse premier Shinzo Abe

dat Japan destijds in een meervoudige oorlog stortte tegen
China en het Westen?
Deze zonekwestie heeft overigens opnieuw de spotlight gericht op de controle van het internationale luchtruim, een
probleem dat voor verwarring heeft gezorgd op andere plekken die te kampen hebben met territoriale conflicten.
De vraag wie het recht heeft waar te vliegen heeft voor veel
historische irritatie gezorgd, bijvoorbeeld tussen China en
Vietnam, Panama en Columbia, Japan en Rusland, om er maar
een paar te noemen. Luchtruimcontrole is wellicht nergens
zo’n acuut probleem als boven Cyprus, het verdeelde eiland
waar rivaliserende luchtverkeersleiders aan Griekse en Turkse
zijde niet of nauwelijks met elkaar communiceren en tegenstrijdige vluchtinformatie aan piloten kunnen doorgeven en
zo het risico van botsingen vergroten.
Er zijn geen verdragen of overeenkomsten die de grootte of
de regels vastleggen van ‘air defense identification zones’
(ADIZ). De zones die aan het begin van WOII ontstonden werden ingesteld door een twaalftal landen met maritieme grenzen, in ’t bijzonder de VS en Canada. De VS was ook verantwoordelijk voor het bepalen van de zones die werden
opgeëist door Japan, Taiwan en Zuid-Korea, een erfenis van
de Amerikaanse militaire rol die het land in de regio speelde
sinds de Koude Oorlog en een voortdurende bron van rancune van China. Dit laatste draagt er wellicht toe bij te begrijpen
waarom Beijing nu zijn eigen zone heeft willen vastleggen. <
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Israël beschikt over gemodificeerde F-16’s voor grondaanvallen

Israël bestrijkt groot deel van
Midden-Oosten met kernwapens
Deel 1: De nucleaire infrastructuur
Jan van den Berg

Israël beschikt al veertig jaar over nucleaire wapens. Armex geeft hiervan een overzicht in twee
artikelen. Dit eerste deel gaat in op de nucleaire explosieven en de gevechtsvliegtuigen en raketten
om deze naar het doel te brengen. In de volgende editie komt de nucleaire strategie aan bod.
Israël heeft altijd de nadruk gelegd op militaire superioriteit.
De centrale gedachte is dat de strijdkrachten de vijand altijd
moeten kunnen overwinnen. Dat is ook gebeurd in reguliere oorlogen, zoals de Onafhankelijkheidsoorlog in 1948, de
Zesdaagse Oorlog in 1967 en de Jom Kippoeroorlog in 1973.
Sindsdien heeft Israël vooral guerillaoorlogen uitgevochten in

ter een redelijk goed beeld geschetst worden van de kernwapenstrijdkrachten van dit land.

Uranium
Binnen een jaar na de vorming van de staat Israël gaan geologen in de Negev woestijn op zoek naar plaatsen waar ura-

Israël heeft altijd de nadruk gelegd op militaire superioriteit
Libanon met organisaties als de PLO en Hezbollah. Ook zijn er
talloze acties geweest in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever.
Over zijn nucleaire bewapening heeft de Israëlische regering
nooit enige mededeling gedaan. Uit publicaties in de media
en rapporten van buitenlandse inlichtingendiensten kan ech-

nium gewonnen kan worden. Niet bekend is of dat gebeurt
met militair oogmerk, of dat het doel is om brandstof te vinden voor toekomstige elektriciteitscentrales. Bekend is wel
dat Frankrijk in 1956 akkoord gaat met de levering van een
kernreactor met een capaciteit van 18 MW. Dit is groot, voor
een installatie die alleen voor wetenschappelijk onderzoek
bedoeld is. De installatie wordt in het grootste geheim gele-
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verd, waarbij Frankrijk ook instemt met de levering van een
grotere reactor dan aanvankelijk is overeengekomen. Het vermogen wordt verhoogd tot 24 MW.
In een reactor kan plutonium-239 gevormd worden uit uranium-238. Dit is het uraniumisotoop dat het meest voorkomt
in ertsen. Plutonium-239 kan worden gebruikt in een nucleair
explosief. Het wordt langs chemische weg gewonnen uit gebruikte brandstof uit de reactor.
De reactor en de installatie voor plutoniumafscheiding worden geplaatst in een complex met de naam Dimona, naar de
gelijknamige stad in het noorden van de Negev. Israël houdt

De nucleaire hulp die het land uit de Westerse wereld krijgt,
duurt nog geen twintig jaar. Landen als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk beginnen zich vanaf 1960 steeds meer zorgen te maken over de verspreiding van kernwapens. Dit leidt
tot het stopzetten van samenwerking op dit gebied. Frankrijk
dringt er in 1960 bij de Israëlische regering op aan om het bestaan van Dimona publiekelijk bekend te maken en de installaties onder internationaal toezicht te plaatsen. Dit gebeurt
niet en de samenwerking wordt beëindigd.
In de jaren zeventig en tachtig werkt het land samen met
Zuid-Afrika. Voor Israël is dit aantrekkelijk, omdat Zuid-Afri-

Er zouden 100 tot 200 explosieven kunnen zijn
het bestaan van Dimona geheim. De Verenigde Staten zijn
echter al in 1958 op de hoogte van het complex.
De Dimona-reactor bestaat uit een bassin waarin de brandstofstaven hangen. Het bassin is gevuld met zwaar water.
Hierin zijn de waterstofatomen van het isotoop deuterium.
Zwaar water is moeilijk verkrijgbaar. In de eerste jaren na de
Tweede Wereldoorlog is het alleen verkrijgbaar uit Noorwegen en de Verenigde Staten. Israël ontwikkelt zelf een productiemethode, waar bijvoorbeeld Frankrijk zeer in geïnteresseerd is. In 1959-1960 ontvangt Israël echter 20 ton zwaar
water van het Verenigd Koninkrijk volgens een overeenkomst
die tientallen jaren geheim is gebleven.
Wanneer Israël over nucleaire explosieven is komen te beschikken, is niet duidelijk. De Amerikaanse inlichtingendienst
CIA publiceert in 1968 een rapport waarin gesteld wordt dat
Israël tien tot twintig kernwapens heeft. In 1973 meldt het
Amerikaanse weekblad Time dat er kernwapens in de hoogste staat van paraatheid zijn gebracht tijdens het begin van
de Jom Kippoeroorlog. Het zag er korte tijd naar uit dat de
legers van Egypte en Syrië Israël onder de voet zouden lopen.

1970
In hoeverre de CIA en Time het bij het rechte eind hadden,
weten we niet. Gezien de technische kennis, de beschikbare
installaties en de grote motivatie is het echter heel goed mogelijk dat Israël sinds rond 1970 een kernwapenstaat is.

ka kan beschikken over uraniumertsen in eigen land en in Namibië. Bovendien beschikt Zuid-Afrika over de ruimte die nodig is voor het testen van nucleaire explosieven en ballistische
raketten.
Het eerste gebeurt nooit, al scheelt het waarschijnlijk weinig.
Amerikaanse en Russische spionagesatellieten ontdekken in
1977 in de Kalahari woestijn een installatie voor een nucleaire proef in aanbouw. Er wordt geen proef gehouden. Wel
neemt een Amerikaanse satelliet in 1979 bij het eiland Marion
een lichtflits waar, die mogelijk afkomstig is van een nucleaire
explosie. Het betreft een Zuid-Afrikaans eiland, dat zo’n 1.500
kilometer zuidoostelijk van het vasteland ligt. Wat de oorzaak
van de flits is, komt nooit met zekerheid vast te staan.
Na de val van het apartheidsregime wordt duidelijk dat Israël
zijn kennis van nucleaire technologie en ballistische raketten
met Zuid-Afrika deelt. Met de komst van het nieuwe bewind
in Zuid-Afrika komt echter een einde aan deze coöperatie.

Vanunu
De grootste openbaring over de Israëlische capaciteiten vindt
plaats in 1986. Een werknemer van Dimona, Mordechai Vanunu, doet zijn verhaal in de Britse krant Sunday Times. Vanunu smokkelt foto’s het land uit, waarop onderdelen van
kernwapens te zien zijn. Minstens zo interessant is zijn mededeling dat de reactor sinds 1976 of eerder een vermogen
heeft van 150 MW. Dit betekent dat de productie van plutonium fors is opgevoerd ten opzichte van de situatie in de jaren zestig.
Mede op basis van de informatie van Vanunu kunnen Westerse experts een completer beeld van de nucleaire explosieven
schetsen. Er zouden 100 tot 200 explosieven kunnen zijn met
een kracht van rond de 20 kiloton, ofwel ruwweg die van de
atoombommen die op Hiroshima en Nagasaki zijn geworpen.
Mogelijk beschikt Israël ook over enkele bommen van 60 tot
100 kiloton. Het zou gaan om explosieven waarin een deel
van de energie die vrijkomt bij de splitsing van plutoniumatomen, wordt gebruikt om lithium-6-atomen te laten fuseren.
Hierbij komt zeer veel energie vrij.

Een satellietfoto van het complex te Dimona

Sinds 1986 komt er geen concrete informatie meer naar buiten. De productie van nucleaire explosieven gaat echter naar
alle waarschijnlijkheid door. Hoeveel dat er nu zijn, is een
kwestie van schatten. Voorzichtige schattingen houden het
op rond de honderd. Maar het is ook mogelijk dat Israël over
drie- tot vierhonderd nucleaire explosieven beschikt. In dit ge-
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Verdediging tegen raketten

val is een deel vermoedelijk in gedemonteerde toestand opgeslagen. Hoe zwaar de explosieven zijn, is ook niet met zekerheid te zeggen. Meer dan 100 kiloton zal het niet zijn,
want het militaire nut daarvan is minimaal. Wapens van enkele tientallen kilotonnen volstaan om steden in de as te leggen. Voor gebruik op het slagveld zijn wellicht explosieven
van enkele kilotonnen beschikbaar.

Ballistische raketten met een bereik van vele honderden
kilometers zijn in het Midden-Oosten wijd verspreid.
Om zich hiertegen te kunnen verdedigen heeft Israël
in nauwe samenwerking met de Verenigde Staten een
uitgebreid stelsel van afweerraketten en radarinstallaties
opgebouwd. De kern hiervan bestaat uit het Arrow 2
systeem, dat een groot deel van het land beschermt.
Daarnaast wordt de Patriot PAC-3 ingezet voor lokale
verdediging.

Vliegtuigen
Voor zover bekend dragen de Verenigde Staten nooit bij tot
de ontwikkeling van nucleaire explosieven. Sinds de jaren zestig is dit land daarentegen wel de vaste leverancier van gevechtsvliegtuigen. Dit begint met de Douglas A-4 Skyhawk,
gevolgd door de McDonnell Douglas F-4 Phantom. Amerikaanse inlichtingendiensten stellen in de jaren zestig vast, dat
A-4’s manoeuvres oefenen die toegepast worden om kernbommen af te werpen.
Momenteel telt de Israëlische luchtmacht 83 Boeing F-15 Eagles en 288 Lockheed F-16 Fighting Falcons. Zestig A-4’s doen
nog altijd dienst als trainers. Interessant is verder dat de luchtmacht twaalf tankvliegtuigen heeft, te weten vier omgebouwde Boeing 707’s en toestellen van het type Lockheed KC130H Hercules. Dat Israël over het modernste materieel wil
blijven beschikken, blijkt uit de bestelling van 19 Lockheed
F-35 Lightning II’s. Het land is in onderhandeling met de Verenigde Staten over een vervolgorder van twintig toestellen.
De Israëlische luchtvaartindustrie heeft een reputatie opgebouwd met de aanpassing van gevechtsvliegtuigen naar de
specificaties van de eigen luchtmacht. Dit is gebeurd met de
F-15 en de FD-16. Een ander goed voorbeeld is de Kfir. Dit is
een zwaar gemodificeerde Mirage IIIC. Dit Franse gevechtsvliegtuig deed begin jaren zestig zijn intrede in de Israëlische
luchtmacht.

Missies
Dat Israël in staat is om op grote afstand bombardementen
uit te voeren, staat buiten kijf. Al of niet ondersteund door
de tankvliegtuigen zijn missies uitgevoerd tot op duizend tot
tweeduizend kilometer afstand. Voorbeelden zijn de aanval
op een Irakese kernreactor in 1981 en een luchtaanval in Soedan in 2009 om wapentransporten te onderbreken, die de
guerrillabeweging Hezbollah in Libanon als eindbestemming
hadden.
Zoals iedere kernwapenstaat wil ook Israël niet afhankelijk
zijn van één methode om nucleaire explosieven over te brengen. De samenwerking met Frankrijk in de jaren vijftig en
zestig omvatte onder andere de ontwikkeling van een ballistische raket met een bereik van 500 km. Deze MD 620, een
product van de vliegtuigfabriek Dassault, staat aan de basis
van de Israëlische ballistische en ruimtevaartraketten.
De eerste in deze reeks is de Jericho 1, die nauw verwant is
aan de MD 620. Volgens Amerikaanse bronnen waren er in
1978 50 gebouwd. De raket kan een lading van 1.000 kg over
een afstand van 600 tot 700 km overbrengen. De Jericho 1
zou gelanceerd worden van mobiele installaties, die normaliter opgesteld zijn in kunstmatige grotten.
Het is waarschijnlijk dat dit type ballistische raket inmiddels
is vervangen door de grotere Jericho 2. In de tweede helft

Het Arrow-systeem moet Israël beschermen tegen
ballistische raketten

32

Armex | januari 2014 | nummer 1

De Dolphin-onderzeeërs hebben waarschijnlijk een nucleaire taak

van de jaren tachtig hebben drie testvluchten boven de Middellandse Zee plaatsgevonden. Het bereik wordt geschat op
1.500 km met een lading van 1.000 kg en maximaal 3.500 km
met een aanzienlijk kleinere lading. Er zijn rapporten die ondergrondse silo’s vermelden, van waaruit de Jericho 2 kan
worden gelanceerd. Maar er is ook sprake van mobiele lanceerinstallaties zoals bij de Jericho 1. Het aantal operationele
raketten ligt vermoedelijk rond de 50.

Shavit
Daarnaast zijn er onbevestigde berichten over de Jericho 3.
Zeker is dat de Jericho-serie als basis heeft gediend voor de
Shavit. Dit is een raket voor de lancering van satellieten. Tussen 1988 en 2010 is er negen maal een Shavit gelanceerd. Dat
deze raket is gebaseerd op de Jericho 2, is door het Israëlische
ministerie van defensie bevestigd.
Volledigheidshalve moeten kleinere ballistische raketten vermeld worden. Dat is in de eerste plaats de Amerikaanse Lance, die ook in Nederland dienst heeft gedaan. Israël heeft zelf
een soortgelijke raket ontwikkeld. Evenals de Lance heeft
deze MAR-350 naar alle waarschijnlijkheid geen nucleaire
taak.

operationele dienst. In 2017 volgt de derde. Opvallend is dat
deze schepen niet alleen beschikken over zes lanceerbuizen
met een diameter van 533 mm, maar ook over vier buizen van
650 mm. Deze zijn vermoedelijk bedoeld voor het lanceren
van kruisraketten van het type Popeye Turbo. In 2000 is een
test waargenomen van een Popeye Turbo, die vanuit een onderzeeër werd gelanceerd. Het bereik bedroeg 1.500 km.
Als een en ander klopt, beschikt Israël over een nucleaire triade bestaande uit gevechtsvliegtuigen, op het land opgestelde ballistische raketten en raketten die vanaf zee worden
afgevuurd. Hiermee houdt het land zijn nucleaire opties zoveel mogelijk open. Dit is geheel in lijn met het beleid om een
kwalitatief hoogstaande en gevarieerde krijgsmacht te hebben. <

Biologische en chemische wapens
Er zijn geen aanwijzingen dat Israël beschikt over biologische of chemische wapens. Wel wordt van oudsher
onderzoek gedaan naar de bescherming tegen deze
wapens. Uit angst voor aanvallen met chemische wapens is er wel een grote voorraad gasmaskers, waarmee de gehele bevolking voorzien kan worden.

Ook de Israëlische marine heeft waarschijnlijk een nucleaire taak. Deze beschikt over drie onderzeeërs van het type
Dolphin. Deze zijn in Duitsland gebouwd en kwamen in 1999
en 2000 in dienst. Twee grotere Dolphin 2’s komen dit jaar in
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Column

Dr. László Marácz

Europese Unie - Rusland 1-1

Er zijn eigenlijk geen mondiale geopolitieke speelvelden waarop de Europese Unie actief is. Een
uitzondering hierop vormt de oostelijke buitengrens van Europa waar de Europese Unie met Rusland
een strijd voert om invloed in de westelijke zone van de voormalige Sovjet-Unie.

slag geven, kan de Unie als eenheid derhalve niet voeren. De
erkenning van Kosovo heeft laten zien dat zelfs als de grote
drie van de Unie, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië het
eens zijn, dit niet hoeft te leiden tot een eensgezinde Europese houding. De onafhankelijkheid van Kosovo wordt nog
steeds niet erkend door vijf lidstaten van de Unie, te weten
Roemenië, Slowakije, Spanje, Griekenland en Cyprus. De EU
kan in een dergelijke context niets anders doen dan terugvallen op de grootste gemeenschappelijke deler. Dat zijn de basiswaarden van de Europese Unie waar alle lidstaten van de
Unie het over eens zijn.

Vooral invloed in het grote land Oekraïne – het heeft de afmeting van Frankrijk - is hierbij de inzet van strijd. Aan het
einde van 2004 werd na een roerige periode met steun van
Brussel de Westerse gezinde kandidaat Viktor Joesjtsjenko
president van Oekraïne; aan het einde van 2013 mislukte een
poging van de Unie om Oekraïne definitief los te weken van
Rusland. De EU werd met haar eigen wapens verslagen. Rusland had Oekraïne simpelweg financieel-economisch meer te
bieden. Als gevolg hiervan zegde Oekraïne een vrijhandelsverdrag met de Unie af. De stand tussen de EU en Rusland op
het speelveld Oekraïne is nu 1-1 met een voordeel voor Rusland.

Een ‘echte’ buitenlandse politiek

EU als normatieve macht
Van de Europese Unie wordt beweerd dat het een ‘normatieve’ macht is. De buitenlandse politiek van de Unie bestaat
vooral uit het promoten van normen en waarden, zoals de
naleving van mensen- en burgerrechten, democratiebevordering, garanderen van vrije verkiezingen en persvrijheid. Merk
op dat de Europese Unie niet anders kan dan een normatief
buitenlands beleid voeren. Er is namelijk geen enkel buitenlandspolitiek dossier te vinden waarover alle lidstaten van de
Unie het eens zijn. De eigen belangen van de individuele lidstaten verhinderen een dergelijke politiek. Een ‘echte’ buitenlandse politiek waarbij macht en eigenbelang de door-

kan de Unie als eenheid niet voeren
Maar in de wereld om de Unie heen is de promotie van normen en waarden nauwelijks van belang in de internationale verhoudingen. Op het globale speelveld wordt een klassieke strijd gevoerd tussen opkomende en grootmachten om
tamelijk traditionele belangen en macht. Er is eigenlijks niets
nieuws onder de zon in de internationale politiek. Het spel
van de invloedssferen, handelsgebieden, handelsvoordelen,
toegang tot energie en andere grondstoffen wordt volop gespeeld. Wel is deze strijd na de val van de Muur veel duidelijker gekoppeld aan geografische vectoren. Vandaar dat de
geopolitiek weer op de agenda is gekomen. De Europese
Unie heeft echter de grootste moeite gezien haar normatieve
houding - hoewel het een formidabele economische macht is
met een markt van een half miljard mensen - om de geopolitieke arena te betreden.

Speelveld Oekraïne
Hoewel de EU niet voorbereid en uitgerust is om de geopolitieke strijd om Oekraïne met Rusland te voeren, wordt
zij toch gedwongen om de geopolitieke arena te betreden.
Het Rusland onder president Vladimir Poetin gaat er namelijk voor het gemak vanuit dat de vroegere invloedssfeer
van de Sovjet-Unie tot de invloedssfeer van het nieuwe Rusland hoort. Het is duidelijk dat Rusland Oekraïne niet wil laten gaan. De grenzen van de EU zouden met een Europees
Oekraïne wel heel dicht bij het Russische hartland komen en
zonder Oekraïne kan Rusland de rol van Euraziatische grootmacht niet echt spelen. Vandaar dat het touwtrekken tussen
de EU en Rusland om invloed in Oekraïne een uiterst delicate zaak is.

Pro-EU demonstranten
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Demonstratie in Kiev. Bron www.voiceofrussia.com

De EU bood Oekraïne in november van het vorige jaar een
associatieverdrag aan waardoor er een soort vrijhandelszone
met de EU tot stand kon komen. Hoewel er in Kiev een volstrekt corrupt regime zit onder leiding van president Viktor
Janoekovitsj, een vertrouweling van de Russische president
Poetin, besloot de EU dit verdrag door te zetten. De Europese
Unie bood Oekraïne dit verdrag aan zonder de politieke gevolgen ervan door te rekenen en stapte verder ook heen over
de omstreden gevangenzetting van de politieke rivaal van Janoekovitsj, de voormalige premier Joelia Timosjenko. De on-

Het touwtrekken tussen de EU en
Rusland om invloed in Oekraïne is een
uiterst delicate zaak
derhandelingen over het vrijhandelsverdrag maakten Moskou
argwanend en Poetin reageerde adequaat. Moskou dreigde Kiev met een blokkade van de import van goederen, zoals treinstellen, stalen pijpen en snoepgoed die onder een
Russisch-Oekraïens vrijhandelsverdrag vallen. Oekraïne, dat
in de tweede helft van 2013 in financiële problemen geraakte, verwachtte dat de EU zou bemiddelen bij het IMF om een
nieuwe lening van 15 miljard dollar los te krijgen. Dit mislukte. Het IMF weigerde Oekraïne een nieuwe lening, gezien de

problematische financiële situatie van het land. Toen vervolgens Rusland die 15 miljard dollar wel bood en daarbij ook
nog eens de gasprijs met een derde wilde verlagen, zag Oekraïne af van de deal met de Europese Unie en sloot een nieuwe verdrag met Rusland. Deze slag op het Oekraïense speelveld had Rusland gewonnen en Europa verloren. De Europese
Unie putte nog hoop uit het feit dat Oekraïne geen lid is geworden van de douane-unie waar Rusland, Wit-Rusland en
Kazachstan inmiddels lid van zijn. Een Oekraïens lidmaatschap
had de deur naar de Europese Unie geheel dichtgeslagen. Het
is echter onduidelijk wat dat precies betekent.

Protest in Kiev
Waar echter niemand rekening mee had gehouden, was dat
de bevolking van het land en vooral in de hoofdstad Kiev, die
het corrupte oligarchenregime van Janoekovitsj meer dan zat
is bij de eerste geruchten dat Oekraïne geen verdrag met de
Unie zou tekenen massaal de straat op zou gaan. De inwoners
van Kiev eisten dat president Janoekovitsj zou aftreden en
dat Oekraïne toenadering zou zoeken tot de EU en niet tot
Rusland. Even dreigde er een vervolg te komen van de Oranjerevolutie maar deze keer kon de EU niet opbieden tegen
Rusland. Bovendien heeft de EU geen andere middelen om
geopolitieke macht uit te oefenen. Het bezoek van de Europese ministers – waaronder ook onze minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans – aan de betogers op de centrale
plein in Kiev was in deze context een misplaatste media exposure, wetende dat de EU niet bij machte is om daadwerkelijk
de bakens van Oekraïne richting Europa te verzetten. <
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Cougar reservespeler
Luchtmobiele Brigade
‘Vooral nu maritiem actief’
Tekst: Gertjan van der Wal. Foto’s: MCD en WPA

Het Defensie Helikopter Commando levert een essentiële bijdrage aan de inzetbaarheid van
de Luchtmobiele Brigade. In een drieluik komen zijn bewapende en transporttoestellen aan bod.
Deel III: de Cougar transporthelikopter (Eurocopter AS-532U2 Cougar MK II).
De Cougar voert sinds 1996 taken uit voor de Air Manoeuvre
Brigade, het samenwerkingsverband tussen rode baretten en
de luchtmacht. Waar in het verleden verplaatsen van troepen
en goederen de hoofdmoot vormde, eist nu vooral het maritieme optreden de meeste aandacht. “Dat komt door een
bezuinigingsmaatregel uit 2010”, verklaart luitenant-vlieger
Tom, goed voor meer dan achthonderd vlieguren op de kist.
Het kabinet besloot toen twaalf van de zeventien Cougars
af te stoten. Na de nodige Kamervragen werd het te verminderen aantal teruggebracht naar acht; deze toestellen staan
voor verkoop in opslag, maar worden ondertussen gekannibaliseerd voor onderdelen. “Met de resterende kisten voeren
we nu meer taken met minder personeel uit, geeft de officier

aan. “Wij vliegen de meest flexibele heli van de Koninklijke
Luchtmacht”.

Wildcats
De Cougars van 300 Squadron zijn net als de Apaches en
de Chinooks gestationeerd op vliegbasis Gilze-Rijen. De eenheid, met callsign Wildcats, verhuisde in 2008 van Soesterberg
naar Brabant. Uitzendingen brachten het squadron als eerste naar Divulje Barracks in Split. Daar maakte het in 2001
en 2002 deel uit van de Stabilization Force (SFOR) in BosniëHerzegovina.
Na deze SFOR-inzet werd in 2004 vanaf vliegbasis Tallil in de
Zuid-Iraakse provincie Al Moethanna gevlogen. Dat gebeurde
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van zich af, bij de AS-532U2 in beide deuropeningen geïnstalleerd. “Daarvan bemant een luchtmobiele boordschutter er
eentje en ik de andere”, legt de loadmaster uit.
Verder is de heli voorzien van een geïntegreerd ISPS-systeem
dat waarschuwt voor hittezoekende en radargeleide raketten. Het advanced counter measures dispenser system werpt
wanneer nodig flares of chaff uit. Dat zijn fakkels tegen hittezoekende projectielen en een wolk van aluminiumsnippers in
geval van radargeleide exemplaren.

Ruime sop

Loadmaster sergeant Michael

onder de noemer Stabilization Force Iraq. Naast transporteren van goederen, materieel en troepen en uitvoeren van medische evacuaties leverde een kist steunverlening aan de eerste vrije verkiezingen in dat land. Stembiljetten werden van
As Salman en Bussaya naar provinciehoofdstad As Samawah
gebracht.
De volgende missie voerde de Wildcats naar Afghanistan.
Daar werd vanaf april 2006 tot medio 2010 wisselend met Chinooks van 298 Squadron vanaf Kandahar Airfield geopereerd.
Deze heli’s ondersteunden eigen en coalitietroepen in Uruzgan,
onderdeel van de International Security Assistance Force (ISAF).

Hotblade
Voor 300 Squadron was dit een erg intensieve en leerzame
periode, weet sergeant Michael. Als loadmaster draaide hij in
2009 een uitzending in het Aziatische land. “Ik had net mijn
laatste certificeringsoefening, Hotblade in Spanje, afgerond
en kon daarna de ISAF-opwerkingsperiode in”, blikt de onderofficier – met zo’n 1.100 vlieguren op de Cougar – terug.
In Afghanistan onderging de loadmaster naar eigen zeggen
een steile leercurve. Bij trainingsvluchten in vredestijd gaat
alles strikt volgens het boekje. “Een landingsplek wordt van
alle kanten bekeken voor je de kist neerzet”. Die luxe van een
grondige verkenning was er in de dagelijkse ISAF-praktijk niet
altijd. “Je knalt er dan gewoon in”.
Een gedegen voorbereiding voor de uitzending is daarbij wel
vereist, stelt de sergeant. Dat gebeurt niet alleen tijdens de
Blade-certificeringen en opwerkperiode, maar ook door de
challenges die het squadron geregeld voor de kiezen krijgt.
“Dat zijn tactische oefeningen om ons niveau op peil te houden”.

Na deze ISAF-periode kiest de Cougar sinds 2012 het ruime
sop voor antipiraterijmissies Ocean Shield (NAVO) en Atalanta
(EU) voor de kust van Oost-Afrika. Gevlogen wordt vanaf schepen van de Koninklijke Marine. Dat is nodig omdat
de Lynx met pensioen is en de nieuwe NH90 vertraging
oploopt. “Met onze heli’s vullen wij daarom tot 2017 het
ontstane gat”.

“Maritiem optreden vergt enige
omschakeling”
De kisten hoeven daarvoor amper te worden aangepast.
“Aanbrengen van opblaasbare drijvers volstaat “, benadrukt
Tom. “De Fransen vliegen er al jaren mee vanaf hun schepen”. Volstaat floating gear voor de toestellen, bij de vliegers
moet een knop om. “Wij zijn altijd land minded geweest en
moeten nu opeens maritiem optreden. Dat vergt enige omschakeling”.
De piloot spreekt uit ervaring, want hij vertrok twee jaar geleden voor het eerst naar de Golf van Aden en de Indische
Oceaan. Inmiddels is hij terug van zijn tweede tour. “Voor de
eerste crew aan boord ging, moesten de procedures en regelgeving van beide krijgsmachtdelen op elkaar worden afgestemd. Onze testvliegers goten onder meer een luchtmachtsausje over een marine-deklading”.

Bewegen op de golven
Dat bleek in het donker op een schip dat vaart en beweegt
op de golven voor veel vliegers een uitdaging, erkent Tom.
“Zeker ’s nachts is dat voor de eerste keer een hele opgave. Ik vond het lastiger dan een white of brown out, waar-

Dankbaar werk
De inzet tijdens zijn tour in Afghanistan omschrijft de loadmaster als dankbaar en afwisselend werk. “Niet alleen ontzetten we eigen troepen, maar we vervoerden ook gewonden
naar het role 2 ziekenhuis op Kamp Holland in Tarin Kowt. Als
je die dan daar afzet, doe je het ergens voor”.
Daarbij kaart Michael aan dat een standaardvlucht in dat gebied niet bestaat. In Nederland krijg je volgens hem opdracht
zoveel mogelijk PAX’s – aan een oefening deelnemende militairen – te vervoeren. Daar werden we er soms op uit gestuurd om twee mensen te halen, maar kwam je met tien
man en twee honden terug”.
Mocht de crew niet met open armen worden ontvangen, dan
bijt de Cougar net als de Chinook met de MAG-mitrailleur

Luitenant-vlieger Tom
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bij sneeuw of stof je het zicht ontneemt. Je hartslag gaat dan
flink omhoog”.
Het soms ontbreken van een referentiepunt noemt de luitenant de zwaarste hindernis. “Je vliegt ‘s nachts met night vision goggles. Maar het komt daar voor dat het zo donker is
en de luchtvochtigheid zo hoog, dat je geen houvast hebt ten
opzichte van het water en ook geen horizon ziet”. De verlichting op een schip is bovendien uit. “Als je de heli dan aan dek
zet, moet je ook nog rekening houden met de hangar en andere opbouw. Die gaan op en neer voor je neus. “
De optie om een marinecollega naast een luchtmachter in de
cockpit te zetten, was geen reële. “Daarvoor geldt het omgekeerde. Die moet dan eerst onze kist en gebruiken leren kennen”, verklaart Tom. “Oefening baart kunst, ook voor ons.
Met trainen krijg je alle fijne kneepjes onder de knie”.
Dat begon voor Tom feitelijk al in 2006 op de KMA in Breda,
waarna de Elementaire Militaire VliegerOpleiding op Woensdrecht wachtte. De PC-7 Pilatus ruilde hij daarop in voor de
TH-67 Creek van de Initial Entry Rotary Wing training in de
Verenigde Staten. Op Fort Rucker stond voor de toekomstige Cougar-vlieger aansluitend de UH-60 Blackhawk op de rol.
Op Gilze-Rijen volgde tenslotte in 2009 omscholing op de AS532U2. “Na de eigen typeopleiding en blade-oefeningen was
ik begin 2011 combat ready”.

Boarding team
De standaard Cougar-crew waarvan hij deel uitmaakt, bestaat
uit twee vliegers en een loadmaster. Die wordt bij uitzendingen uitgebreid met een extra MAG-boordschutter. Verder is
er in de AS-532U2 ruimte voor een boarding team. Behalve
zeesoldaten zijn daarvoor momenteel ook militairen uit Malta van de partij.
Om die in te zetten, is de heli uitgerust met tien zitplaatsen
en een modulaire hoist, evenals een quick release mechanism
om te kunnen ‘fastropen’. “Onderweg naar het inzetgebied
werden alle drills nog doorgenomen en aangescherpt”, zegt
de piloot vlak voor vertrek naar Zr. Ms. Johan de Witt voor
zijn tweede antipiraterijmissie.
Door deze maritieme inzet raakt het groene optreden wat
meer op de achtergrond. Toch stappen nog altijd rode baretten bij oefeningen in een Cougar. “In de cabine is op de troop
seats ruimte voor zestien bepakte militairen”, vertelt Michael.
De loadmaster helpt tegenwoordig rode baretten zijn heli in,
waar het hem voorheen zelf gebeurde. “Ik werkte vier jaar,
tot mijn overstap in 2006, bij de Luchtmobiele Brigade. In Irak
in 2002 vormden deze kisten ons luchttransport”.

Praktijkervaring
Die praktijkervaring ervaart de sergeant als een pluspunt. “Ik
ken de drills van een infanteriegroep en weet wie waar in de
kist zit. Bij de voorbespreking praat dat met de groepscommandanten ook een stuk eenvoudiger”. Nu de sergeant aan
de andere kant zit, snapt hij ook waarom soms helikopters
vanwege het weer of technische mankementen niet komen
opdagen. “Dan moest je weer stekkeren, terwijl het weer bij
ons op de grond prima was”.
Voor hij als loadmaster startte, rondde Michael eerst de KMSL
op Woensdrecht af. Daarna volgde een beroepsvervoeropleiding en in de zomer van 2007 een verkorte technische opleiding op de Cougar. “Na een wachtperiode kon ik maart 2009
de initiële loadmasteropleiding in”.
Daarin was niet alleen aandacht voor vracht in de heli, maar
ook eronder als sling load. Dat gaat in bescheidener mate dan

38

Armex | januari 2014 | nummer 1

bij de Chinook: 3.000 tegen 12.700 kilo. Een ander verschil
wordt gevormd door de verschuifbare deuren aan de zijkant,
waar de CH-47 een grote laadklep heeft. “Door deze deuren is het mogelijk om snel in en uit de kist te stappen of te
‘fastropen’“, licht de loadmaster toe.

Bambi bucket
Aan de haak onder de romp worden niet alleen goederen en
materieel ingevlogen, ook de bambi bucket voor brandbestrijding kan eraan. In deze flexibele zak past 2.500 liter water.
Naast steunverlening aan de brandweer in eigen land reisden
de Wildcats met twee Cougars in augustus 2005 af naar Portugal en twee jaar later in dezelfde maand naar Griekenland.
“Daar heersten toen enorme bosbranden en onze hulp was
meer dan welkom”, vertelt Tom.
Het squadron traint deze brandbestrijdingstaak regelmatig en
heli’s staan in wisselende dienst paraat. Bij een inzet wordt de
bambi bucket intern getransporteerd. “We vliegen dan naar
bijvoorbeeld een parkeerterrein in de buurt van de brand en
hangen de zak er daar onder”, legt de loadmaster uit. “Ons
mobile air operations team heeft die landingsplaats dan al
vrijgemaakt”.
Als opstapper gaat in veel gevallen ook iemand van de brandweer mee. “Mocht dat niet nodig zijn, hebben we radioverbinding met hun mensen op de grond om de actie te coördineren”, gaat hij verder. “Eenmaal weer in de lucht gaan we
water scheppen. De locaties waar dat kan en mag zijn vastgelegd, wat tijd scheelt”.

gen wij waar nodig bij”, verduidelijkt Tom die beslissing. Om
die taak tot de komst van de NH90 te overbruggen, verdwijnen de achterste troop seats uit de cabine.
Deze maken plaats voor een brancard en helemaal achterin komen voor een arts en flight nurse extra call cables voor
de onderlinge communicatie. “Voorin de cabine komen drie
stoelen voor meevliegende familieleden van de patiënt”,
geeft de officier aan. Deze configuratie en een crew staan
daarvoor standby op Gilze-Rijen. “Wanneer nodig worden we
naar Leeuwarden gedirigeerd om vanaf die luchtmachtbasis
te vliegen”.
De diversiteit aan taken is de AS-532U2 op het lijf geschreven. “Dit is een uiterst flexibel platform dat ook nog eens gebruiksvriendelijk is wat betreft vliegen en onderhoud”, moet
Tom van het hart. “Bovendien land je ermee op plekken waar
de Chinook niet komt. Denk aan het afzetten van de Brigade
Speciale Beveiligingsopdrachten van de marechaussee op het
dak van een gebouw. De reden om juist in dit type te snijden
ontgaat mij nog steeds.“ <

Control head mechanisme
Boven de plas aangekomen, laat de loadmaster de bambi
bucket in het water zakken. “Met een druk op de knop open
ik vervolgens het control head mechanisme. Als de bambi

De Cougar is een uiterst flexibel en

Technische gegevens AS-532U2 Cougar MK II

gebruiksvriendelijk platform

Aantal:
Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Rotors:

bucket vol is, geef ik het teken om rustig weg te vliegen”.
Tijdens deze hele vulactie hangt de loadmaster naar buiten.
“Ik kan niet zoals bij de Chinook door een luikje in de romp
naar beneden kijken”.
Het moeilijkst is om gedurende deze klus de hoogte juist in
te schatten. “De bucket hangt maximaal aan een zestig voet
kabel. Hoe langer die is, hoe lastiger. Maar door het vaak te
doen en een beetje feeling lukt dat steeds beter”, verzekert
de sergeant.
Met de volle zak onder de helikopter passen de vliegers de
snelheid aan. Bij de brand aangekomen, bestaat de keuze uit
een spot drop of stroken leggen. “Dat bepalen wij niet, maar
de brandweer”, maakt de loadmaster duidelijk. “Alles in één
worp op de vuurhaard of langzaam vliegend een groter vlak
nat gooien”.

Motoren:
Vermogen:

Gewicht:

Lading extern:
Snelheid:

Patiëntenvervoer
Vliegbereik:

Waar bands en muzikanten al vele jaren tijdens de Bevrijdingsfestivals door de lucht van podium naar podium gaan,
is een nieuwe rol voor het squadron het patiëntenvervoer.
“Door de beperkte capaciteit van de AB-412 reddingshelikopter op Leeuwarden en het uit dienst treden van de Lynx sprin-

Vlieghoogte:
Fabrikant:
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17 stuks, waarvan 8 in opslag voor
verkoop
16,79 meter (zonder rotor)
3,86 meter (zonder rotor)
4,60 meter (4,97 met rotor)
hoofdrotor 4 bladen, diameter 16,20
meter, 265 tpm, staartrotor 4 bladen,
diameter 3,15 meter, 1279 tpm
2 Turbomeca Makila 1A2 Turboshaft
maximaal continu 1.236 KW, maximaal
bij opstijgen 1.376 KW gedurende 5
minuten, maximaal continu bij 1 motor
1.420 KW, in noodgevallen 1.467 KW
gedurende 2 minuten en 1.573 KW
gedurende 30 seconden
7.300 kg inclusief brandstof, maximaal
9.750 kg met interne en 10.500 kg met
externe belading
maximaal 3.000 kilo
maximaal 315 km/uur,
eco cruise 260 km/uur
maximaal 800 km
(zonder brandstofreserve)
maximaal 6.095 meter
Eurocopter France

Diversen

1,8 Miljoen mijnen ruimen
Jan van den Berg

Na de Tweede Wereldoorlog lag Nederland bezaaid met mijnen en andere explosieven. Deze vormden een gevaar
voor de bevolking en beletten het economisch herstel, bijvoorbeeld doordat ze landbouwgrond ontoegankelijk
maakten. Het opruimen van de explosieven was dan ook een prioriteit voor de geallieerde militairen en de civiele
overheid. Dit verhaal wordt verteld in het boek ‘Achtung minen - Danger mines’.
Er gaat vrijwel geen week voorbij of de Explosieven Opruimings Dienst komt in actie om een explosief uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk te maken op het vasteland of op de Noordzee. Hoe belangrijk dit werk ook is, direct na deze oorlog was een
veel grotere inspanning nodig.
Niemand weet hoeveel explosieven er na mei 1945 in de Nederlandse bodem zijn achtergebleven. Wel is vrij nauwkeurig bekend
hoeveel er zijn geruimd. In de twee jaar na de oorlog zijn het er ongeveer 1.800.000 geweest. Ironisch genoeg is het overgrote
deel, bijna 1,4 miljoen, geruimd door Duitse krijgsgevangenen. De meerderheid van de explosieven was overigens van Duitse afkomst. Verder zijn er mijnen en granaten geruimd van Amerikaans, Brits en Frans fabrikaat.
Dat het werk gevaarlijk was, blijkt uit het aantal, veelal dodelijke, slachtoffers van de ruimingsoperaties. Deze hebben het leven
gekost aan 563 mensen in de periode tot eind 1947. Het betreft onder andere 227 Duitse militairen in krijgsgevangenschap, 80
Nederlandse en 34 geallieerde militairen. Het totaal wordt vol gemaakt door burger mijnopruimers, leden van de Binnenlandse Strijdkrachten en Luchtbeschermingsdienst en tot slot gevangen genomen NSB-ers en Nederlandse SS-ers. Om bij hen iedere
gedachte te onderdrukken om hun werk niet goed te doen, moesten ze over de velden of wegen lopen die ze geruimd hadden.
Dit stond bekend als ‘aftrappen’.
De meeste mijnen zijn tot 31 december 1945 geruimd door de Pionierbrigade ‘Dräger’, die onder bevel stond van de Duitse
luitenant-kolonel Rudolf Dräger. Hij had ruim 3.300 Duitse militairen onder zijn bevel, die welgeteld 1.079.857 explosieven
onschadelijk hebben gemaakt. De brigade stond onder bevel van eerst de Britse militaire autoriteiten en later het Nederlandse
burgerlijke gezag, maar werkte verder geheel zelfstandig. De Kriegsmarine droeg ook een steentje bij door het ruimen langs de kust
en op de binnenwateren. Hier waren 3.100 mensen mee belast.
‘Achtung Minen’ geeft een goed en duidelijk overzicht van de inspanningen die zijn verricht om Nederland weer veilig te maken. De tekst is
goed toegankelijk door het uitgebreide register van personen en plaatsen. Indrukwekkend zijn de lijsten met namen van de mensen die zijn
omgekomen bij het ruimen van explosieven.
Qua beeldmateriaal stelt het boek helaas teleur. De kwaliteit van de
afgedrukte foto’s en kaarten is niet al te best. Verder zou een overzicht van technische specificaties van de aangetroffen mijnen en munitie een welkome aanvulling zijn geweest.
Dit neemt niet weg dat ‘Achtung Minen’ in de eerste plaats een
eerbetoon is aan de mannen die Nederland na de Tweede Wereldoorlog veilig en begaanbaar hebben gemaakt.

Achtung minen - Danger mines
Het ruimen van landmijnen in Nederland 1940-1947
Antoon Meijers
Uitgeverij Aspekt
ISBN 9789461533647
240 blz.
e19,95

40

Armex | januari 2014 | nummer 1

Verenigingsnieuws
Excursie regio Oost naar Thales Hengelo

In memoriam

Tijme J. Bouwers, regiovertegenwoordiger Oost

Wij gedenken met eerbied de leden van onze vereniging
die in 2013 zijn overleden:
J.H.M. van Alphen		
Amersfoort
H.A. ten Bras		
Beek Ubbergen
L. Deventer		
Amstelveen
H.J.G. Elbertse		
Wassenaar
H.G.W. Geurts		
Culemborg
S.C. Groendijk		
Nijkerk
G.W. Groeneveld		
Wassenaar
J.M. van Hest		
Hilversum
J.B.P. Hoebé		Rhenen
M.C. van der Hoog		
Den Haag
Mr.A.G. Korbelek		
Heerlen
Ir. C.W. Maris		
Sassenheim
A.P.T. Senden		
Margraten
Ir. J. Sluiter		
Houten
Ir. A.J. Stomp		Rijswijk

Alle goede dingen bestaan in drieën, zo ook
het bezoek van bijna 30 leden en hun introducés aan Thales in
Hengelo. De presentatie van wat het bedrijf doet op drie grote schermen wordt ook
nog eens helder en duidelijk toegelicht. Thales Nederland is met
een omzet van e 500
miljoen in Nederland
een groot bedrijf. Thales heeft wereldwijd
een omzet van e 14,1
miljard. Het bedrijf
in Hengelo was vroeger bekend onder de naam Hollandse Signaal Apparaten. Het
maakt o.a. radarsystemen, radio’s en sensoren voor Defensie.
Het heeft ook een sterke civiele tak. Het tweede deel van het
bezoek is de lunch in het bedrijfsrestaurant. Behalve soep en
een broodje kan er ook worden genoten van een eenvoudige doch voedzame maaltijd. Dan is het tijd voor het bekijken
in twee groepen van de eindcontrole van enkele apparaten
en van de IMast-400. Dat is een aan de basis vierkante toren
die spits toeloopt en op marineschepen wordt geplaatst. Zat
er vroeger een woud van antennes en radars op een dergelijk
vaartuig, de IMast brengt alles in een toren samen. Radar, radio en andere sensoren zijn horizontaal georganiseerd en verticaal boven elkaar geplaatst. De ontvangst op het bedrijf was
met gastvrouw Wendy Grootholt in voortreffelijke handen en
de rondleiders verdienen veel lof voor hun deskundige uitleg.

Dat zij mogen rusten in vrede.

In zijn woonplaats Zoetermeer is na een kort ziekbed op
3 januari jl. op 77 jarige leeftijd overleden onze

oud-voorzitter L. (Leo) A. Louwerse

Ledenadministratie

Hij was waarnemend voorzitter van de vereniging van
1993-1994 en voorzitter van 1994-1998. Met dankbaarheid gedenken wij zijn inzet voor de vereniging en zijn
inspirerende wijze van leidinggeven aan het bestuur.
Doordat het overlijdensbericht ons te laat heeft bereikt,
hebben wij tot onze spijt hem niet de laatste eer kunnen
bewijzen bij de crematie. Dat hij mag rusten in vrede.
Peter Klop/lid hoofdbestuur

Een wisseling van de wacht heeft plaatsgevonden bij de
ledenadministratie. Deze is overgenomen door Luitenant-kolonel b.d. D.J. (Dirk) Vuijk. Voor het nieuwe adres en telefoonnummer wordt verwezen naar het verenigingscolofon. De algemene bereikbaarheid blijft ongewijzigd via info@onsleger.
nl. Daarnaast is de ledenadministratie rechtstreeks te bereiken via ledenadmin@onsleger.nl.

Met schrik namen wij kennis van het overlijden van het
oud-lid van de Algemene Raad,

Algemene Vergadering 2014

Generaal b.d. G.J.H. Huijser

Deze vergadering zal plaatsvinden in de eerste helft van mei
a.s. De juiste datum en agenda worden vermeld in het aprilnummer van ARMEX. Als plaats is gekozen voor de Legerplaats bij Oldebroek, waar naast de vergadering ook een
aantrekkelijk middagprogramma wordt voorbereid door de
regiovertegenwoordiger Oost.

Reeds enige tijd had hij problemen met zijn gezondheid,
maar toch kwam zijn overlijden onverwachts. Wij gedenken hem als een zeer betrokken lid van de Raad, die de
vereniging op diverse punten van goede adviezen heeft
kunnen voorzien.
Zijn overlijdensbericht heeft ons pas bereikt na zijn uitvaart, zodat de vereniging hem niet de laatste eer heeft
kunnen bewijzen. Dat hij mag rusten in vrede.
Peter Klop/lid hoofdbestuur

Website
De website van de vereniging, te bereiken via
www.onsleger.nl, is geheel vernieuwd.
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Defensienieuws
Kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

Een nieuwe middelzware mitrailleur
voor de Bundeswehr
Afgelopen jaar heeft het Duitse Ministerie van Defensie een
proefserie van 65 stuks besteld van de middelzware mitrailleur
type HK 121. Dit type wordt gestandaardiseerd onder de benaming MG5 en verschiet 7,62 NATO patronen. De M5 zal - na een
geslaagde beproeving - worden ingevoerd als aanvulling op de
lichte mitrailleur MG4, die 5,56 mm NATO patronen verschiet en
vervangt de aloude MG3.
Het is de bedoeling dat na de beproeving een raamcontract
wordt gesloten met producent Heckler & Koch voor de levering
van ten minste 7.114 stuks ter waarde van 118,4 miljoen Euro.
Op termijn heeft de Bundeswehr een behoefte aan 12.733 stuks
van de nieuwe mitrailleur. De MG5 kan worden afgevuurd met
gebruik van voorsteunen, een voertuigaffuit of een driepootaffuit. Serieproductie is voorzien vanaf 2015.
Bron: Y

Nieuwe terreinwagens voor
Defensie
De Volkswagen Amarok DC 103kW gaat een groot deel
van de huidige terreinwagens binnen de krijgsmacht
vervangen. De huidige Mercedes Benz en Landrover
terreinvoertuigen maken in de loop van 2014 en 2015
plaats voor 1.667 nieuwe pick-ups. De Defensie Materieel Organisatie sloot hiervoor op 5 december 2013 een
contract met de Nederlandse firma Pon.
Met de keuze voor deze Volkswagen brengt de krijgsmacht het brede scala aan voertuigen voor vredesbedrijfsvoering terug naar één basistype pick-up. Momenteel gebruiken de militairen van de Koninklijke
Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee voor regulier vervoer, oefeningen of
nationale operaties doorgaans Mercedes Benz terreinwagens. Het Korps Mariniers ruilt haar Landrover Defenders ook in voor Amaroks.
Met de keuze voor de Amarok bespaart de krijgsmacht
allereerst op de aanschafkosten. Het is feitelijk een civiel
voertuig, dat in grotere aantallen wordt geproduceerd
dan militaire wagens. De militaire aanpassingen bestaan
uit de toevoeging van onder meer een militaire radio,
wapenklemmen en sjorogen voor lucht- of zeetransport.
Defensie bespaart met de Amarok ook op het onderhoud. Dat besteedt Defensie voortaan uit aan dealers
van Pon, zowel binnen als buiten Nederland.
Bron: Bron: MinDef

De MG5 tijdens een beproeving

Thales gaat de radar- en
elektronicasystemen leveren voor de
Indonesische PKR (SIGMA) korvetten
Afgelopen november kondigde Thales Nederland de ondertekening aan van een contract met Damen Schelde voor de levering en installatie van de radar- en elektronicasystemen van
twee korvetten van de PKR-klasse (SIGMA-klasse), die momenteel worden gebouwd voor de Indonesische Marine.
Thales zal de meest recente versie leveren van het TACTICOS
combat management system, de SMART-S Mk2 rondzoekradar, het STIR 1.2 Mk2 EO vuurleidingssysteem, de KINGKLIP
sonar en de LINK-Y datalink. Daarnaast worden maritieme
communicatie- en navigatiesystemen geleverd. De eerste levering is voorzien aan het einde van 2014 en het programma zal
volgens plan tot 2017 duren.
Door de ondertekening van dit contract neemt het aantal wereldwijd verkochte SMART-S Mk2 radarsystemen toe tot meer
dan 50.

De Amarok met zijn voorganger, de Mercedes Benz.
Bron: MinDef, Ron van der Slik

Bron: Thales Nederland

Pro-EU demonstratie in Kiev. Bron www.voiceofrussia.com

De Amarok. Bron: MinDef, Ron van der Slik
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Nieuwe helm verlicht werk militairen
De firma Protension Composites heeft op 18 december 2013
een nieuwe gevechtshelm gepresenteerd die 35% minder
weegt dan de huidige. Ondanks de gewichtsvermindering beschermt het lichtgewicht exemplaar even goed als de huidige
helm.
Omdat minder gewicht van groot belang is voor militairen te
voet, streefde Protension Composites uit Delft naar een reductie van 40%. Dit is uiteindelijk 35% geworden, met behoud van
de ballistische beschermingseisen. De gewichtsvermindering
komt neer op 400 gram. De gewichtsreductie draagt bij aan de
ontlasting van de hoofd- en nekspieren. Militairen blijven hierdoor langer fit en hebben zo minder kans op blessures.
De nieuwe helm is gemaakt van supervezel Dyneema van DSM.
Protension Composites gebruikt een innovatieve productietechniek waarmee de vezels in een optimaal patroon gelegd
wordt. Hierdoor wordt op materiaal en dus op gewicht bespaard. Er zijn enkele tientallen testhelmen geproduceerd
waarop schietproeven zijn uitgevoerd. De helm is ook voorzien
van een stabieler en comfortabeler binnenwerk. Door deze
ontwikkeling heeft de militair in de toekomst een zorg minder

aan zijn hoofd.
De helm is voortgekomen uit de Defensie Innovatie Competitie van 2011. Het thema was toen ‘Defensie Light’. Het Nederlandse bedrijfsleven werd gevraagd om met gewichtbesparende ideeën te komen.
Bron: Ministerie van Defensie

Colofon Ons Leger
Doelstelling
De KNVOL streeft naar een krijgsmacht die in evenwicht is met de ambities van de Nederlandse regering; een krijgsmacht
die de belangen van ons land moet dienen, zoals handhaving van de internationale rechtsorde en de integriteit van ons
grondgebied. Ook streeft de vereniging naar een breed draagvlak voor onze krijgsmacht in de samenleving. Om dat
te bereiken wordt ons blad behalve aan onze leden, abonnees en begunstigers toegezonden aan onder meer politici,
diverse maatschappelijke instellingen en redacties van dag-, week- en maandbladen.
Ereleden
C.H.C. Janssen. Luitenant-kolonel b.d.
P.R. Klop, majoor (R) b.d.
Algemene Raad
Jhr. dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland
Drs. H.H. Hulshof
Mr. B.J.M. Baron van voorst tot voorst
Hoofdbestuur
P.J.E.J. Striek,
luitenant-generaal b.d., voorzitter
Prof. dr. O.C.K.M. Penn,
kolonel-arts (R) b.d., vice-voorzitter
Drs. P.C. Dijkgraaf,
luitenant-kolonel-arts (R) b.d., secretaris
F.M. Wessels, penningmeester
D.J. Vuijk, luitenant-kolonel b.d.,
2e secretaris/ledenadministratie

Bijzondere leerstoel
vanwege de KNVOL aan de
Rijksuniversiteit Utrecht
Prof. dr. J. Hoffenaar
Secretaris KNVOL
Vogelzand 2311
1788 GE Den Helder
telefoon: 0223 - 691353
Fax: 0223 - 691355
E-mail: info@onsleger.nl
Leden-/
abonnementenadminstratie
Zwaluwstraat 65,
3853 CB ERMELO,
tel: 0341-560 062
E-mail: ledenadmin@onsleger.nl

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

Regiovertegenwoordigers
Noord- en Zuid-Holland
M.M.W. Kasteleyn,
eerste luitenant (R) b.d.
Olympiaplein 77
1077 Cr Amsterdam
tel: 020 - 6715273
Noord en Oost
Drs. T.J. Bouwers,
eerste luitenant (R) b.d.
Willebrordstraat 9
7121 Dr Aalten
tel: 0543 - 471761
Midden
mr. S.H. Steendam,
luitenant-kolonel (R)
Groenekanseweg 79
3732 AB De Bilt
tel: 06 - 5464 3043
Zuid
C.H.J. Veldkamp, kolonel b.d.
Wagenaarstraat 8
4331 CZ Middelburg
tel: 0118 - 650377
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ARMEX
Uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’

Voor een krijgsmacht die ertoe doet!

De zorg voor een deugdelijke krijgsmacht was in
1912 aanleiding om de Koninklijke Nederlandse
Vereniging ‘Ons Leger’ op te richten. De grote
bezuinigingen van de laatste jaren tonen aan
dat we ons nog steeds zorgen moeten maken.
De Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons
Leger’ zet zich daarom ook vandaag in voor een
krijgsmacht die er toe doet!
Zij spant zich in voor een breed draagvlak voor
onze krijgsmacht in onze samenleving en draagt
die boodschap uit naar de politiek, de industrie,
de wetenschap en de media. Daarnaast toont
ze zich betrokken bij families van uitgezonden
militairen.
De vereniging organiseert tal van activiteiten
zoals lezingen en bezoeken aan militaire
locaties. Ook heeft ze een bijzondere leerstoel in
de Geschiedenis van de Veiligheidsproblematiek
aan de Rijksuniversiteit van Utrecht en kent
jaarlijks de Prins Maurits-medaille toe.
Voelt u zich betrokken bij de krijgsmacht en
ondersteunt u onze doelstelling, wordt dan lid
van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons
Leger’ voor € 30 per jaar ( voor jeugdleden vanaf
16 jaar tot 26 jaar € 15 per jaar). U ontvangt dan
zes maal per jaar het blad Armex.

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

