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Defensie-uitgaven worden vaak alleen als 
kosten gezien, maar de investering in mensen 
en materieel heeft een belangrijke opbrengst: 
veiligheid. Bovendien vindt veel defensiegeld 
weer zijn weg in de nationale economie.

Defensie: 
investering in veiligheid en economie 
Luitenant-generaal b.d. P.J.E.J. Striek, 
voorzitter KNVOL

De Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’ (KNVOL) 
is er vanaf haar oprichting in 1912 van overtuigd dat Neder-
land recht heeft op een deugdelijke krijgsmacht. Volgend jaar 
zetten we ons dus al 100 jaar in voor 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 inte-
griteit van ons grondgebied. Een krijgsmacht ook, waarop de 
Nederlandse samenleving moet kunnen rekenen bij een even-
tuele crisis in eigen land. Kortom, Nederland heeft recht op 
een krijgsmacht die er toe doet, niet alleen dicht bij huis maar 
zo nodig ook ver weg.
Maar we moeten ons als militair én als burger van dit land 
opnieuw ernstig zorgen maken over de gevolgen van de be-
zuinigingen bij Defensie, ook al moest er volgens coalitiepart-
ner VVD zelfs geld bij.

Veiligheid
Nederland bevindt zich nu in een veilige regio waar we nog 
rustig kunnen genieten van onze welvaart. De ontwikkelin-
gen in landen zoals Tunesië, Egypte, Libië en wie weet in wel-
ke landen in die regio nog meer, maken echter zonder meer 
duidelijk dat alleen veiligheid in de eigen regio heel betrek-
kelijk is. Wij zijn voor onze welvaart nu eenmaal afhankelijk 
van vrije handel; ook in of met regio’s waar het veel minder 
veilig is. Dat we als klein land niet alleen voor die veiligheid 
zorg kunnen dragen, behoeft geen betoog. Onze veiligheid 
hangt dus ook af van de bereidheid van andere landen om 
met Nederland samen te werken. Daarvoor moet ónze krijgs-
macht ook wat te bieden hebben. Zij moet van voldoende 
omvang en kwaliteit zijn. 

Bij de beoordeling of de krijgsmacht in evenwicht is met wat 
van haar gevraagd kan worden, spelen uiteraard de beschik-
bare middelen een hoofdrol. Op de eerste plaats denken we 
dan aan de mannen en vrouwen in uniform. Zij zijn de ope-
rators van de vaak zeer geavanceerde systemen die we in de 
krijgsmacht aantreffen. Bovendien zijn zij het, die uiteindelijk 
het conflict daadwerkelijk op de grond moeten beslissen: ‘the 
boots on the ground’. 
Om voor de vele verschillende inzetopties gereed te zijn, zijn 
opleiding en training letterlijk en figuurlijk van levensbelang. 

Van de voorzitter

Van levensbelang ook omdat de militairen ‘ver van ons bed’ 
worden ingezet en de kans op overleven dus zo hoog moge-
lijk moet zijn. 
Dat bereik je overigens niet alleen door opleiding en training. 
Daarvoor moet de krijgsmacht ook beschikken over het mo-
dernste materieel. 

Economie
Is dat geld dan weggegooid? Natuurlijk niet! In de eerste 
plaats is Defensie een heel grote werkgever. De lonen van het 
personeel worden weer uitgegeven en dragen bij aan de eco-
nomische groei. Ontslagen leiden overigens tot (werkeloos-
heids-)uitkeringen die ten koste gaan van de beoogde bezui-
nigingen op korte termijn. 

De investeringen in materieel en diensten vloeien voor een 
deel weer terug naar het Nederlandse bedrijfsleven. We den-
ken dan niet alleen aan scheepsbouw en hoogwaardige sen-
sortechnologie maar ook aan innovatieve ontwikkelingen in 
andere disciplines die bovendien bijdragen aan onze kennis-
economie. Verder kan ons bedrijfsleven een belangrijke rol 
spelen in het produceren van subsystemen en in het assemble-
ren van hoofdsystemen. Ook het uitbesteden van niet-kernta-
ken aan het bedrijfsleven wordt steeds belangrijker.
Zo draagt defensiegeld dus ook weer bij aan de economische 
groei.

Conclusie
Investeren in Defensie is niet alleen van belang voor de rol 
die Nederland in de wereld moet spelen, maar heeft ook een 
positieve spin-off voor de arbeidsmarkt en voor het Neder-
landse bedrijfsleven.< 

Lgen Striek op troepenbezoek. Bron: Archief lgen b.d. Striek
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De verkenningen moeten door een gekwali-
ficeerde meerderheid worden vastgesteld en 
leidend zijn voor een visie op de krijgsmacht die 
geldt voor meerdere kabinetsperiodes. Alleen 
nationale belangen, waaronder de territoriale 
veiligheid in NAVO-verband, vormen voor die 
krijgsmacht het bestaansrecht. De PVV gaat dus 
voor ‘veilig blijven’.

De post ‘krijgsmacht’ lijkt in de staatsboekhouding soms op 
de post ‘diversen’: we halen er iets vanaf als we elders te 
kort komen. Het verhaal verzinnen we er later wel bij. Dat is 
al vele nota’s en beleidsbrieven zo gegaan en dat gaat deze 
keer weer zo.
De vorige regering leek met de ‘Verkenning’ nog een poging 
te willen doen om deze voor de krijgsmacht zo desastreuze 
cyclus te doorbreken, maar het eindrapport is in het zwarte, 
Haagse gat verdwenen. De politieke discussies over de krijgs-
macht zullen dus weer bol staan van de gelegenheidsargu-

Territoriale veiligheid en de 
belangen van het Koninkrijk
Daar is volgens Hero Brinkman de krijgsmacht voor

Brigadegeneraal b.d. P.K. Smit
Luitenant-kolonel b.d. C.H.C. Janssen

menten om ieder zijn eigen bezuiniging te gunnen. 
Toch probeert de redactie van Armex bij politici te achterha-
len welke bredere visie schuilt achter de publieke discussies. 
Het ‘Verkenningenrapport’ dient hiervoor als leidraad.
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Landmacht overlaten aan de Duitsers
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In dat kader vonden wij Hero Brinkman van de Partij Voor de 
Vrijheid bereid om zijn visie te geven tijdens een interview 
dat op 31 januari 2011 op zijn werkkamer in het gebouw van 
de Tweede Kamer werd gehouden. 

Aan het Verkenningenrapport hebben alle ministeries 
meegewerkt die relevant zijn voor Defensie. Moet dit 
rapport niet per definitie als basis dienen voor elk vol-
gend defensiebeleid?

Ik heb daar in een debat als eens over gezegd dat de verken-
ning leidend zou moeten zijn voor de visie op Defensie voor 
langer dan één kabinetsperiode. Het is natuurlijk van de zot-
te dat, stel dat we over vier jaar weer een links kabinet krij-
gen, het roer helemaal wordt omgegooid. Ik heb wel eens ge-
opperd, in de fractie hebben we het er nog nooit over gehad, 
dat een dergelijke verkenning moet worden vastgesteld door 
een gekwalificeerde meerderheid voor twee of drie kabinets-
periodes en dus alleen maar door een gekwalificeerde meer-
derheid kan worden veranderd.

Het rapport is nog geen eindproduct van beleid.

Ja, ja maar hoe je tegen de wereld aankijkt en de visie hoe je 
daar als Nederland met Defensie in wilt acteren, is natuurlijk 
wel van cruciaal belang. Daarbij is de belangrijkste vraag voor 
ons of het bevorderen van de internationale rechtsorde in de 
grondwet moet blijven staan. Dat is eigenlijk de eerste vraag 
die je zou moeten beantwoorden.
Kortom, ik wilde wel een stevige discussie met andere partij-
en over het rapport, maar ik had niet de indruk dat andere 
partijen dat echt wilden. Het was natuurlijk wel een beroerde 
periode toen het uitkwam, met onzekerheden over de rege-
ring en een zware verkiezingscampagne daarna.<

Het rapport verbreedt het veiligheidsbegrip naar onder 
meer het onbekommerd kunnen functioneren als maat-
schappij. Dan zijn er meer mogelijke bedreigingen dan al-
leen de territoriale. Deelt u die benadering?

Ik zou om te beginnen het veiligheidsbeleid binnen Neder-
land breder willen trekken. Dat gaat niet alleen de politie 
aan, maar ook Defensie.

En bedreigingen van buiten?

Wij zijn als open economie natuurlijk kwetsbaar voor wat er 
in de wereld om ons heen gebeurt. Als het niet goed gaat in 
Egypte en het Suezkanaal gaat dicht, dan hebben we in Rot-
terdam een probleem. De vraag is wat je daaraan zou moeten 
doen en of Defensie daar een rol in zou moeten spelen.
Ik denk dus dat de bedreiging van de nationale veiligheid in-
ternationaal gezien niet zozeer groter is geworden maar dat 
die is veranderd. We leven natuurlijk in een totaal andere we-
reld, een wereld met bijvoorbeeld cyber crime, maar ook in 
een wereld waarin het communisme niet meer het grote ge-
vaar vormt.

Tegenwoordig, dat is ons standpunt, staan geloofsovertuigin-
gen tegenover elkaar. Hoe je het wendt of keert, negen van 
de tien grote conflicten in de wereld vinden hun basis in het 
islamitisch geloof. Dat is volgens ons het grote gevaar.

Is internationale rechtsorde ook niet belangrijk voor onze 
nationale veiligheid?

Laat duidelijk zijn: ik heb dus helemaal niets met de algeme-
ne verplichting tot bevordering van de internationale rechts-
orde. Als drie landen ergens in ‘Verweggistan’ elkaar de her-
sens in slaan, moeten ze dat vooral doen. Maar door de 
bevordering van de internationale rechtsorde in de Grondwet 
te zetten, laadt Nederland een klein beetje de verdenking 
op zich dat het zich alles aantrekt en daar wat aan wil doen. 
Daarom moet dat uit de Grondwet en kan volstaan worden 
met de vermelding van “…de belangen van het Koninkrijk”.

Iets anders is een (dreigende) verstoringen van de internatio-
nale rechtsorde waarbij de Nederlandse belangen in het ge-
ding zijn. Als het Suezkanaal dicht gaat, raakt dat onze be-
langen direct. Maar bij bijvoorbeeld Zuid-Sudan, nee dat is 
vanwege de olie een slecht voorbeeld, maar bij het conflict in 
Afghanistan is dat maar de vraag, afgezien van de ‘Al-Qaida-
gangers’.
Ik wil dat overigens uitbreiden naar de belangen van onze 
partners binnen de NAVO en daar ook wel economische be-
langen bij betrekken. Bij de NAVO gaat het er immers om dat 
de bedreiging van elk lid als een gezamenlijk probleem wordt 
gezien.
Je moet dus elk conflict op zijn merites beoordelen. Recht-
vaardigt de bedreiging van Nederlandse of NAVO-belangen 
een eventuele ingreep? Daarna moet je naar de mogelijkhe-
den kijken.
Wat dat betreft zitten we nu in een moeilijke tijd en zijn de 
mogelijkheden beperkt. Ik denk dat de missie die we nu gaan 
doen, over een paar jaar een te grote aanslag op Defensie zal 
blijken te zijn en dat de generaals zich de haren uit hun kop 
zullen trekken hoe dan nog de eindjes aan elkaar te knopen. 
Als je kijkt wat er binnen komt en wat er uitgaat, dan is De-
fensie eigenlijk failliet.

Er zijn partijen die menen dat onze territoriale veiligheid 
niet meer bedreigd wordt.

Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Wij zijn NAVO-lid, 
wat de PVV betreft ook uit overtuiging. Het gaat dus om 
de territoriale veiligheid van het NAVO-grondgebied. Dat is 
onze lijn en daar houden wij ons ook aan vast. Wij hebben de 
NAVO hoog zitten.
Dat NAVO-grondgebied wordt inderdaad niet meer bedreigd 
door het grote, rode gevaar, maar je weet niet of dat weer te-
rug komt. Je weet ook niet welke vorm dat andere (islamiti-
sche, red) grote gevaar krijgt.

Verder zul je binnen de komende tien tot vijftien jaar grote 
veranderingen zien in de machtsverhoudingen in de wereld 
en niet alleen op economisch vlak. Denk hierbij aan de gro-
te opkomende machten als Brazilië, India en China, maar ook 
aan wat er nu in de islamitische wereld gebeurt.

De opkomende machten breiden ook hun wapenarsenaal 
uit terwijl Europa de kraan verder dicht draait.

Dat eerste klopt, maar met dat tweede ben ik het niet eens. 
Het is niet zo dat de kraan wordt dichtgedraaid, maar ik denk 
wel dat men wat dat betreft meer de samenwerking moet 
zoeken. Laat ik voorop stellen dat ik tegen een Europees le-
ger ben. Maar ik vind wel dat wij als Nederland moeten bekij-
ken of wij via bilaterale verdragen met betrouwbare partners 
ons defensieapparaat kunnen regelen. Ik kan me bijvoorbeeld 
voorstellen dat we samen met de Duitsers allerlei grondma-
terieel kopen. En zouden we niet samen met de Britten één 
klasse fregatten bouwen en samen gebruiken? En als dat 
vliegkampschip voor de Britten zo duur is, waarom kunnen 
we dat dan niet samen bemannen. Er ligt daar dus nog een 
onontgonnen gebied.

Het rapport beschrijft vier toekomstscenario’s1.
Waar denkt u aan?

Fragmentatie past ons het meest, maar in alle scenario’s zit een 
kern van waarheid. Wij zien bijvoorbeeld ook wel de opkomst 
van economische grootmachten als China, Brazilië en India. 
Maar dat wil voor ons niet zeggen dat we ons moeten aan-

‘… dan is Defensie     

     eigenlijk failliet.’

1 Multipolair en multilateraal als staatcentrische scenario’s; fragmenta-
tie en netwerk als scenario’s die samenhangen met de opkomst van de 
niet-statelijke actoren. 

Het Suezkanaal HMS Ark Royal naast de USS Nimitz in beter dagen

Richten op de marine (Hr. Ms. De Ruyter in de wateren rond Somalie). Bron: Defensie

Maritieme versie van de JSF.
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heb wel eens gezegd dat het dan rendabel kan zijn om twee 
types vliegtuigen aan te schaffen: een paar vijfde generatie-
toestellen en de rest van de veel goedkopere vierde genera-
tie. Daar zou ik wel eens onderzoek naar willen laten doen.
Waar je ook eens naar moet kijken is het volgende. In Neder-
land hebben we vier krijgsmachtdelen en dat zijn allemaal 
aparte koninkrijkjes. Als er bezuinigd moet worden, zit ieder-
een elkaar aan te kijken. 

Is dat niet het directe gevolg van de aanpak om eerst het 
bezuinigingsbedrag te noemen zonder al een inhoudelij-
ke visie te hebben?

Daar ben ik het wel mee eens. Daarom vinden wij dat Verken-
ningenrapport zo belangrijk. Dat zou leidend moeten zijn.
Maar om even door te gaan: ik zou de marine nooit opge-
ven. Dit oudste krijgsmachtdeel heeft een enorme historie en 
heeft echt een taak voor de bescherming van onze handels-
vloot. Op luchtmachtgebied hebben we ook een rijke histo-
rie. Bovendien hebben we nog steeds een belangrijke vlieg-
tuigindustrie ook al bouwen we zelf geen vliegtuigen meer. 
Waarom richten we ons dan niet op een goede marine en een 
goede luchtmacht en laten we de landmacht over aan bij-
voorbeeld de Duitsers? De marechaussee is natuurlijk belang-
rijk voor de binnenlandse veiligheid.

U wilt dus een vorm van taakspecialisatie: een samen-
werking met vaste partners over de inrichting van ieders 
krijgsmacht en over eventuele inzet?

Inderdaad. Let wel: niet Europees maar via bilaterale verdra-
gen. We zouden bijvoorbeeld op marinegebied kunnen sa-
menwerken met de Britten en voor het landoptreden met de 
Duitsers. Maar ook andere landen zijn mogelijk zoals Dene-
marken, Noorwegen en België. Niet met de Fransen, die ver-
trouw ik niet zo. Die samenwerking zou zich dus ook moeten 
uitstrekken tot materieelaankopen.

Het gaat natuurlijk wel moeilijk als ieder parlement zich moet 
uitspreken over individuele missies. Je zult het dus vooraf met 
elkaar eens moeten zijn over de rol van de krijgsmacht, of je 
zult moeten accepteren dat bijvoorbeeld Nederlandse militai-
ren meegaan op een Britse missie, waarvoor je zelf niet zou 
hebben gekozen. Van dat laatste ben ik overigens niet zo’n 
voorstander. 

Dan de beleidsopties?

Voor ons is dat duidelijk de optie ‘veilig blijven’ maar dan in 
NAVO-verband. Wel moet je ook in staat zijn samen met de 
gekozen partners in te grijpen waar directe belangen ern-
stig worden bedreigd. Dat is dus ook een beetje van ‘kort en 
krachtig’: er naar toe gaan, vijand verslaan en weer weg. 
Waar ik niets in zie is de optie ‘veiligheid brengen’. De krijgs-
macht is er niet voor om de ontwikkelingssamenwerking te 

sluiten bij Europa en daar min of meer een provincie van wor-
den. De EU is ongelooflijk verdeeld en wij hebben geen zin om 
straks nettobetaler te worden zonder iets te vertellen te heb-
ben.
Wij zijn Nederland en wat onze buitengrenzen betreft beho-
ren we tot de NAVO. Die zien wij als partner voor onze bui-
tenlandse veiligheid. Verder willen wij waken voor onze ei-
gen identiteit en wat Defensie betreft willen wij het accent 
meer leggen op de binnenlandse veiligheid.

Een onzekere toekomst vereist flexibiliteit. Moet je dan 
niet altijd het beste materieel hebben?

Bij aanschaf van duur materieel, zeker bij de vervanging van 
zo iets belangrijks als de F-16, moet je wel weten welke rol je 
met Defensie wilt spelen de komende vijftien tot twintig jaar. 
Ik zie niet zo snel dat onze luchtmacht meedoet aan operaties 
waarbij ergens ongezien een luchtruim gepenetreerd moet 
worden om vervolgens een bom te gooien en weer heelhuids 
terug te keren. Dat laten we aan de Amerikanen en Engelsen 
over. Onze luchtmacht zal wat ons betreft vooral het grond-
optreden moeten ondersteunen. Dan kunnen we volstaan 
met vierde generatie toestellen die, vergeleken met vijfde ge-
neratie toestellen maar een schijntje kosten.
Er speelt nog wel iets anders. Als die vijfde generatie toestel-
len zo goed voorzien zijn van sensoren en communicatiemo-
gelijkheden dat ze bijvoorbeeld de rol van een AWACS over 
kunnen nemen, moet je de situatie opnieuw beoordelen. Ik 

‘De krijgsmacht is er niet voor 

 om de ontwikkelingssamenwerking  

 te beveiligen’

beveiligen. Wij hebben trouwens een heel eigen visie op ont-
wikkelingssamenwerking. Die maakt de volken lui en ont-
neemt ze de mogelijkheid om eigen beslissingen te nemen. 
Bovendien vloeit een groot deel van het geld weer terug naar 
onze eigen multinationale bedrijven. Het is veel beter om de 
handelsbarrières af te breken en zo de wereldhandel te be-
vorderen.
Kijk nu naar de oorlog in Afghanistan. Dat wordt toch ge-
zien als een voorbeeld van een stabilisatieoperatie. Die oor-
log, ik noem het nog steeds een oorlog, voeren we helemaal 
verkeerd. We bestrijden niet de opiumindustrie, we bestrij-
den niet de corruptie en we onderhandelen met onze vijand. 
Sterker nog: we zetten onze vijanden op bestuurlijk belang-
rijke posten.
Ik denk wel eens dat we die oorlog helemaal niet willen win-
nen maar een goede reden nodig hebben om daar de komen-
de tien tot vijftien jaar vaste voet aan de grond te houden. 
Het is een heel instabiele regio. Onze partner Pakistan is zo 
onbetrouwbaar als de nacht maar heeft wel een atoombom. 
Iran heeft er misschien straks ook een. Er kan dus van alles mis 
gaan en dan hebben we in ieder geval een van de grootste 
militaire vliegvelden, Kandahar Airfield.
Ik vind dat echter geen reden om daar te blijven zitten. Het 
is eigenlijk een vorm van neokolonialisme die wat mij betreft 
niet door de beugel kan. 

Hoe moet het dan wel in Afghanistan?

We zijn goed begonnen door de Taliban het land uit te gooi-
en. Maar die zitten nu in Pakistan samen met Al Qaida. Die 
mogen er dus nooit meer in. Daarom moeten we Pakistan on-
der druk zetten om de Taliban en Al Qiada aan te pakken. 
Doen ze dat niet dan moeten we onze handen er vanaf trek-
ken en bijvoorbeeld de kant van India kiezen. Ze zijn met die 
overstromingen zover achteruit gezet dat ze zich die atoom-
bom eigenlijk niet meer kunnen veroorloven en bovendien 
hun best moeten doen om de bevolking achter zich te hou-
den. Ze hebben dus eigenlijk geen keus.
Daarna moeten we onze handen van Afghanistan afhalen en 
de NGO’s hun werk laten doen. Wij kunnen een land in een 
paar jaar geen democratie brengen dat eigenlijk geen demo-
cratie wil. Democratie en islam gaan in onze visie überhaupt 
niet samen. Bovendien is dat land zo ingewikkeld met al die 
stammen en hun eigen conflicten, dat wij het nooit goed zul-
len begrijpen. Kortom: ze moeten zelf bepalen hoe ze hun 
land willen inrichten.
Wel moeten we goed investeren om inlichten te kunnen blij-
ven verzamelen. Dan kunnen we op tijd ontdekken of er weer 
trainingskampen komen en die dan platbombarderen.

Nog een laatste vraag. Ook tijdens de discussies over de 
politiemissie naar Kunduz leek de zorg voor het eigen ge-
weten: vooral geen militaire inzet, weer de boventoon te 
voeren. 

Dat vind ik flauwe kul. Ze praten over Afghanistan alsof het 
een westers land is waar je het onderscheid ziet tussen een 
politiepet en een groene baret. Complete onzin natuurlijk. 
De Taliban maakt geen onderscheid in uniformen. Vaak is 
het trouwens de politie waarmee ze het eerst in aanraking 
komen. Die zijn het slechts bewapend en dus zijn ze aan de 
beurt. 

Wij hebben wel geprobeerd om ons in die discussie te men-
gen maar die stond te ver van ons af om echt serieus te ne-
men. De politie daar is voor 60% analfabeet en dan gaan wij 
ze de eerste zes weken lezen en schrijven leren. Onzin na-
tuurlijk.
Kijk, ik kreeg ook al de kriebels van het gedoe over vecht- of 
opbouwmissie toen we nog naar Uruzgan moesten gaan. Het 
was gewoon een oorlogsmissie en er moest eerst gevochten 
worden. Er zijn tenslotte vierentwintig militairen gesneuveld.
Hoe het ook zij, we hadden het kabinet wel aan een meer-
derheid kunnen helpen maar hebben dat niet gedaan omdat 
we de hele missie niet zagen zitten. In de eerste plaats omdat 
Defensie het gewoon niet kan betalen en in de tweede plaats 
omdat de oorlog daar in onze ogen verkeerd wordt gevoerd. 
We hebben het daar eerder over gehad en ik heb niet de illu-
sie dat we ooit een missie daarheen zullen steunen.<

CH-47 op Kandahar Airfield. Bron: ISAF

Waarom richten we ons niet op een goede luchtmacht? Bron: Defensie

Veiligheid binnen Nederland
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Column

Bij zijn afscheid in 1961 waarschuwde president Eisenhower 
al voor de ‘unwarranted influence’ (ongerechtvaardigde in-
vloed) van het Militair-industrieel Complex (MIC) op de Ame-
rikaanse politiek en samenleving. Voor het eerst, zo zei Ei-
senhower, is er in vredestijd een grote krijgsmacht die ook 
nog eens nauw samenwerkt met een enorme wapenindu-
strie. De betreffende passages komen echter niet voor in de 
film van zijn afscheidsrede die de US Information Service ver-
spreidde.
Naast de krijgsmacht en de defensie-industrie maakt ook het 
Congres deel uit van het MIC. Senatoren en afgevaardigden 
zijn voor hun herverkiezing immers vaak afhankelijk van de 
wijze waarop ze de belangen van de defensie-industrie in hun 
staat of district behartigen. Een als duif bekendstaande sena-
tor kan zo in een havik veranderen als de defensiebelangen 
in zijn staat op het spel staan. Dat verklaart bijvoorbeeld de 
politieke steun voor de Joint Strike Fighter (JSF) waarvan de 
onderdelen door ongeveer duizend, over het gehele land ver-
spreide firma’s worden geproduceerd.
Het MIC staat tegenwoordig dan ook wel bekend als de ‘ijze-
ren driehoek’.

Gates
Met de komst van Robert Gates als minister van Defensie 
lijkt deze driehoek aan de nodige erosie onderhevig. Al voor 
de financiële crisis verwierf Gates zich met zijn doortasten-
de maatregelen een groot prestige. Zo haalde hij een streep 
door de volgens hem ‘steeds barokkere’ wapensystemen, 31 
in totaal, waaronder de F-22 A Raptor gevechtsvliegtuigen 

Militair-industrieel Complex erodeert
Mr. drs. C. Homan

Congresleden, het Pentagon en de defensie-
industrie hebben een gemeenschappelijk belang 
bij stijgende defensiebudgetten. Nu de bomen 
ook in de Verenigde Staten niet meer tot in de 
hemel groeien, lijken de hoogtijdagen van dit 
Militair-industrieel Complex voorbij.

en de C-17 transportvliegtuigen. Ook beëindigde hij de ont-
wikkeling van de CG(X) marinekruiser. Met de uitvoering van 
deze en andere programma’s was een totaal bedrag van 330 
miljard dollar gemoeid.
Gates staat, op basis van de ervaringen in Irak en Afghani-
stan, ook bekend als voorstander van een geïntegreerde be-
nadering door samenwerking met civiele (overheids)instan-
ties. In een toespraak op de Kansas State University op 26 
november 2007, toen hij nog deel uit maakte van de Bushre-
gering, baarde hij enig opzien door meer geld voor soft pow-
er te bepleiten. Diplomatie, strategische communicatie, bui-
tenlandse hulp, burgerrechtenactiviteiten en wederopbouw 
noemde hij als voorbeelden.
Gates heeft verder naam gemaakt door slecht functionerende 
defensiefunctionarissen de laan uit te sturen, waaronder de 
chef van de luchtmachtstaf en de projectleider van de JSF.
In tegenstelling tot zijn voorganger Rumsfeld, betrok Gates 
de Verenigde Chefs van Staven bij al die vergaande beslissin-
gen. Zijn relatie met de voorzitter, Admiraal Mike Mullen, is 
dan ook uitstekend te noemen.

Niet heilig meer
Mullen constateerde vorig jaar augustus in een voor een top-
militair ongebruikelijk openhartige toespraak, dat het defen-
siebudget verdubbeld is sinds 2000. “En wanneer je in een 
dergelijk trend zit, verlies je sommige van je vaardigheden. Je 
hoeft geen moeilijke beslissingen te nemen, je stelt geen pri-
oriteiten als dat wel zou moeten, je analyseert onvoldoende 
en je hoeft geen compromissen te sluiten”, aldus Mullen. Hij 
vindt dan ook dat veel van deze vaardigheden weer aange-
scherpt moeten worden.
Het defensiebudget heeft inmiddels de status van ‘heilige 
koe’ verloren. Gates heeft voor volgend jaar een budget ge-
vraagd van 553 miljard dollar. Dat is vergeleken met dit jaar 
een bescheiden stijging van 4 miljard. Daarnaast heeft hij nog 
eens 118 miljard dollar aangevraagd voor de operaties in Irak 
en Afghanistan. De Verenigde Staten geven daarmee nog 
steeds meer uit aan defensie dan de daarop volgende 20 lan-
den.

Minister van Defensie Gates en Admiraal Mike Mullen

Mariniers ook reduceren in personele sterkte

Intelligent Security Solutions
START WITH THALES
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Belangrijke maatregelen zijn onder meer de reducties in de 
sterkte van de landmacht en het korps mariniers met 47.000 
militairen. De afgelopen jaren waren deze nog met 92.000 
uitgebreid.
Een hogere prioriteit is weggelegd voor cyber security, eve-
nals in andere westerse landen. Hiervoor wordt 2,3 miljard 
dollar uitgetrokken. Het Amerikaanse ministerie van Defen-
sie opereert met ongeveer zeven miljoen computers en meer 
dan 15.000 verschillende netwerken, verspreid over ongeveer 
4.000 militaire installaties in 88 landen, en is daarmee uiterst 
kwetsbaar voor cyberaanvallen.

Krimppijn
De Amerikaanse defensie-industrie begint al in te spelen op 
de krimpende defensiebudgetten. Er gaan hardnekkige ge-
ruchten dat Northrop Grumman zijn scheepswerf in Virginia 
te koop gaat zetten en Lockheed heeft, evenals de talrijke 
aannemers die hun programma beëindigd zagen, veel werk-
nemers naar huis gestuurd. Het Pentagon verwacht dan ook 
een golf van fusies in de defensie-industrie 
Bij de begrotingsbehandeling in het Huis van Afgevaardig-
den sneuvelde in februari jl. het tweede- motorproject van de 
JSF1. President Obama en minister Gates hadden de tweede 
motor al een ‘onnodige en extravagante uitgave’ genoemd.
Opmerkelijk was trouwens de rol van de voorzitter van het 
Huis van Afgevaardigden, de Republikein John Boehner. Ter-
wijl hij grotendeels voorstander was van de door zijn partij-
genoten voorgestelde bezuinigingen van in totaal 61 miljard 
dollar, verzette hij zich hevig tegen het voorstel om het twee-
de-motorproject te schrappen. Boehner stelde dat de tweede-
motor op de lange termijn de overheid geld zou besparen. De 
vestiging van General Electrics die de motor zou produceren, 
bevindt zich echter nabij het kiesdistrict van Boehner, en de 
bestuursvoorzitter van deze vestiging is recentelijk voorzitter 
geworden van een raad van economische adviseurs van de pre-
sident. Het mocht echter niet baten.
Admiraal Mullen kwalificeerde eerder dit jaar de oplopende na-
tionale schuld als verreweg de grootste bedreiging voor de na-
tionale veiligheid van de Verenigde Staten. Zo wordt de oorlog 
in Afghanistan in feite met een Chinese creditcard betaald.
Kortom, de hoogtijdagen van het MIC lijken voorbij!<

John Boehner voor de ontwikkeling van de tweemotorige JSF

1 Het oorspronkelijk plan was om twee motoren te ontwikkelen, de F 

135 en de F136. De laatste is nu geschrapt

In 2006 was Armex erbij toen Nederland zich 
als lead nation ontplooide in de Afghaanse 
provincie Uruzgan. Eind 2010 was Armex 
weer van de partij, nu om met eigen ogen de 
Redeployment Task Force (RDTF) bezig te zien 
aan een enorme, logistieke operatie. 

Met het strijken van vlag van de Task Force Uruzgan (TFU) op 
1 augustus 2010 droeg Nederland symbolisch de verantwoor-
delijkheid voor Uruzgan over aan het Combined Team Uru-
zgan (CTU), de nieuwe ISAF-eenheid waaraan de Verenigde 
Staten en Australië de voornaamste bijdragen leveren. Daar-
mee leek voor de buitenwereld de missie afgelopen. De va-
derlandse pers verloor zijn belangstelling en wist zelfs in 
oktober 2010 te melden dat koningin Beatrix de ‘laatste’ her-
inneringsmedailles voor de missie had uitgereikt.

Niets was echter minder waar. De Redeployment Task Force 
(RDTF) die al maanden voor de commando-overdracht met 
zijn werk was begonnen, kon pas op 5 februari 2011 de laat-
ste militair uit Kamp Holland laten vertrekken.
De RDTF, vooral samengesteld uit eenheden van het Operati-
oneel Ondersteunings Commando Land (OOCL), stond onder 
leiding van brigadegeneraal Jan Broeks en telde op zijn hoog-
tepunt ongeveer 800 militairen. De RDTF bestond naast een 
staf uit een ‘inamecompagnie’, een ‘logistieke Compagnie’ en 
een transportgroep. Deze ‘verhuisploeg’ moest het overgrote 
deel van het in ruim vier jaar tijd verzamelde materieel weer 
naar Nederland zien te krijgen. ‘Beheerd en beheerst behan-
delen’, was het motto en zorgvuldigheid was leidend.
De hoeveelheid materieel die over de weg, via de lucht en per 

Redeployment uit Uruzgan
Een uitgekiende, logistieke operatie

Beernt Sietsma en Leo van Westerhoven 

schip terug moest, was enorm: het voorraadbeheersysteem 
bevatte ongeveer 17.000 verschillende materieelsoorten.

Eerst beoordelen
Medio oktober 2010 is de RDTF nog volop bezig. Brigadege-
neraal Broeks leidt de operatie vanuit de Multinational Base 
Tarin Kowt (MNB-TK) waar het voormalig verblijf van de Ne-
derlandse special forces van SFTG ‘Viper’ en TF-55 tijdelijk is 
omgedoopt tot Camp Phoenix. De herrijzende feniks is sinds 
de samenvoeging van 101 Gevechtsteunbrigade en 1 Logis-
tieke Brigade in 2009 immers het herkenningsteken van het 
OOCL

De voorhoede van de RDTF bestaande uit het Material Inven-
tory Diagnostic Quartermaster Team (MIDQT) en een Genie 
taakteam, is dan inmiddels teruggekeerd naar Nederland. Het 
MIDQT heeft vanaf april 2010 al het materieel beoordeeld, 
geteld, geregistreerd en er een vervoersprioriteit aan gege-
ven. Dat is een must voor de militaire planners omdat ze ruim 
op tijd vrachtvliegtuigen, vrachtwagens en schepen moesten 
reserveren.
De genisten waren verantwoordelijk voor het bouwen en in-
richten van de ‘innamestraten’ waar al het materieel van de 
TFU werd geregistreerd en ingenomen.

“Een belangrijk aspect in het voortraject is diagnostics ge-
weest: het inspecteren van materieel op slijtage”, vertelt 
Broeks. “Onder meer op basis daarvan kun je uitrekenen wat 
het kost om een uitrustingsstuk in Nederland te reviseren en 
of het dan nog kostentechnisch de moeite waard is om het 
naar Nederland te verschepen. Veel voertuigen en spullen zijn 
immers na vier jaar intensief gebruik in de Afghaanse woes-
tijn zo versleten dat de restwaarde en verwachte levensduur 

‘Beheerd en beheerst behandelen’

Het officiële einde van de missie met de commandooverdracht. 
Bron: Defensie 

In de innamestraat wordt alles geregistreerd. Bron: Defensie



Armex |  April 2011 | nummer 2

16 17

Armex |  April 2011 | nummer 2

17

der. De ‘red box’, een traject dat als gevaarlijk staat aange-
merkt, en het doorkruisen van Kandahar Stad waren wel 
spannend, maar leverden geen kleerscheuren op.
Rond 16.00 uur arriveerde het konvooi veilig op KAF en reed 
door naar de verzamelplaats. De Apaches bogen af. 

Nederland
Nadat vele duizenden containers en honderden voertuigen 
met militaire en civiele transportmiddelen over de weg en 
door de lucht zijn afgevoerd, zit de taak van de RDTF in Uruz-
gan er op. 
Het meeste materieel is via de Eemshaven en Vliegbasis Eind-
hoven Nederland weer binnengekomen. Van daar ging vrij-
wel alles richting een speciaal hiervoor ingericht logistiek 
overslagpunt in Coevorden. In dit zogeheten degroupage-
punt wordt alles uitgepakt en gecontroleerd waarna het 
wordt doorgestuurd naar de eenheden of naar de onder-
houdinstanties van Defensie. Het belangrijkste is om alles zo 
snel mogelijk weer inzetbaar te krijgen voor de operatione-
le eenheden. Die hebben immers het materieel en de uitrus-
tingsstukken nodig om zich weer voor te bereiden voor aan-
komende missies of voor inzet bij rampen en calamiteiten in 
Nederland zelf.
‘Coevorden’ komt in het volgende nummer aan de orde.

Niet zonder logistiek
“De gemeenschappelijke inspanning van de hele keten staat 
garant voor de juiste en beheerste afronding van de mis-
sie in Uruzgan en schept gelijk weer de kaders voor de toe-
komst”, vertelt Broeks. “Nederland wordt internationaal ge-
prezen over zijn inbreng in de ISAF-operatie in Afghanistan. 
De Dutch Approach is een begrip. Dat succes zou niet moge-
lijk zijn geweest zonder het fantastische werk van onze logis-
tieke mensen.”<

“Alles verdwijnt uiteindelijk, voorzien van een zogeheten 
RFID-tag (Radio Frequency Identification) en de juiste docu-
menten, in de gereedstaande containers voor vervoer over de 
weg, of in afsluitbare boxpallets voor transport per vliegtuig. 
Wij stoppen materieelsoort bij materiaalsoort. Werkelijk elke 
vierkante centimeter van de containers wordt benut. Maar 
ze mogen zeker niet overbeladen worden. Om ze juist te be-
laden mag het zwaartepunt niet meer dan 60 centimeter uit 
het midden liggen. De kosten van het transport zouden an-
ders te hoog worden. Een verkeerd beladen container bete-
kent onherroepelijk uitladen. Kortom, een stevige berekening 
is nodig om de containers zo optimaal en zo veilig mogelijk 
beladen te krijgen. Aan de hand van de RFID-tags kan men 
controleren of de inhoud van de pallets overeenkomt met de 
vrachtbrieven. Daarnaast kan via deze chips worden nage-
gaan waar ter wereld de lading zich bevindt.” 

Dan vervoeren
Het soort materieel bepaalt de vervoermodaliteit. “Gevoelig 
materiaal waarvan we zeker niet willen dat deze in handen 
van de Taliban vallen, noemen we essentieel materieel”, ver-
volgt Broeks. “Denk hierbij aan geclassificeerde systemen zo-
als wapens, munitie, radarsystemen, verbindingsapparatuur, 
voertuigen, optische waarnemingsmiddelen en cryptomateri-
aal. Dit materiaal gaat door de lucht, als het past. Anders ver-
voeren we het over de weg in een konvooi naar Kandahar Air 
Field (KAF) in de naburige provincie Kandahar. Op KAF kun-
nen grotere vliegtuigen landen om bijvoorbeeld Bushmasters 
naar Nederland te vervoeren. Zo hebben we de beveiliging 
volledig in eigen hand. Op de weg tussen Kandahar en Kara-

chi, zo bleek aan het begin van de missie, kan veel verdwij-
nen.” 
“Het vervoer van de niet-essentiële stroom goederen wordt 
uitbesteed aan externe logistieke dienstverleners. Die huurt 
Nederland in via een Pakistaanse contractor, met wie al vier 
jaar naar tevredenheid zaken wordt gedaan. De vervoerders 
pikken met zogenoemde jingletrucks de spullen op in TK en 
Kandahar en transporteren deze vervolgens over land naar de 
Pakistaanse havenstad Karachi. Van daaruit gaan ze over zee 
terug naar Nederland. De Pakistaanse logistieke dienstverle-
ners zorgen voor hun eigen beveiliging.”

Een konvooi
Schrijven over de redeployment, kan niet zonder een kon-
vooirit mee te maken. De spannende rit ging over de enige 
geasfalteerde weg van TK naar KAF over een afstand van on-
geveer 180 km. Eenheden van de Amerikaanse 2nd Stryker 
Cavalry Regiment, onderdeel van de CTU, verzorgden de be-
veiliging op de grond. Nederlandse genisten behoorden tot 
het Road Clearance Package dat naar geïmproviseerde ex-
plosieven zocht. Nederlandse Apache gevechtshelikopters en 
F-16 jachtvliegtuigen hielden in de lucht een oogje in het zeil. 

Na de start werd al snel duidelijk dat de infrastructuur in Af-
ghanistan minder goed is geregeld dan in Nederland. De ge-
steldheid van het wegdek is soms redelijk, soms minder dan 
redelijk maar vaker gewoon slecht. Dat dit een aanslag is op 
de voertuigen blijkt wel als er binnen een paar uur de eerste 
van zeven lekke banden wordt gereden en we stil komen te 
staan. Ook het afbreken van een wielas van één van de diep-
laders zorgde voor de nodige vertraging. De Pantserhouwit-
zer die daar op stond, moest een eindje op eigen kracht ver-
der en werd nadien op een buitenpost van de Amerikanen 
geparkeerd. Het stuk werd door een volgend konvooi weer 
opgehaald.

Een gevreesde heuvel in het traject dwars door het onher-
bergzame Afghaanse landschap werd met de nodige krachts-
inspanningen van de machines genomen. Zodra de ronken-
de, zwaarbeladen voertuigen één voor één de top bereikten, 
werd dit gezien als een overwinning. Dat het wegdek nog 
slechter kon, werd later duidelijk. In het traject zit een stuk 
van ongeveer 38 kilometer aan kapot gereden asfalt. Het re-
sultaat is een tergend lage snelheid van ongeveer 5 kilome-
ter per uur.

Na een lange dag hard werken, kwam het konvooi ’s avonds 
aan op de volledig verduisterde Amerikaanse vooruitgescho-
ven post Frontenac. Het is te gevaarlijk om in het donker over 
het onverharde gedeelte te rijden. 
De volgende dag, om 12:30 uur gaat het redelijk soepel ver-

niet meer in verhouding staan tot de hoge transportkosten”. 
“Als een voertuig niet mee teruggaat omdat de staat van het 
voertuig dusdanig slecht is dat reviseren geen zin meer heeft, 
zal dit voertuig wellicht moeten worden vervangen. Volledig 
van onderdelen gestripte karkassen van verschillende voertui-
gen staan om die reden te wachten op hun einde. Overigens 
zijn dit keuzes die door Den Haag gemaakt zijn.” 

“Sommige zaken kunnen worden verkocht aan de nieuwe be-
woners van Kamp Holland. Ik ben hierover voortdurend in 
gesprek met de Amerikaanse en Australische commandan-
ten. Het gaat dan voornamelijk om de ruim 700 gepantserde 
slaap- en werkvertrekken die speciaal voor de missie zijn ge-
kocht, en om de infrastructuur. Eigenlijk staat heel Kamp Hol-
land te koop. Onze aflossers komen er nu pas achter wat Ne-
derland in de afgelopen jaren aan dienstverlening allemaal 
heeft geleverd. Het geld dat wordt verdiend met de verkoop 
van spullen kan weer in mindering worden gebracht op de 
gebudgetteerde vervoerskosten.”

Dan registreren en inpakken
Het personeel van de ‘innamecompagnie’ was razend druk 
met het innemen van allerlei soorten materieel: van laptop-
tassen tot Bushmasters en van printers tot Pantserhouwitzers. 
“Soms nemen we goederen in met mobiele teams, maar 
meestal komen eenheden naar onze innamestraten”, verteld 
Broeks. “Daar gaat alles bijna letterlijk over de balie. Allemaal 
keurig voorzien van de MIDQT-sticker, dus geregistreerd. Hoe-
wel er ook stukken worden ingeleverd die niet op de lijsten 
voorkomen, moeten deze toch ingenomen worden.”

‘Niet-essentiële  

 goederenstroom  

 uitbesteden’

Beladen voor transport over de weg. Bron: Defensie

Vervoer door externe contractors. Bron: Defensie

De colonne staat opgesteld voor vertrek. Bron: Defensie

Essentieel materieel gaat door de lucht.
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Centraal-Azië roept in het Westen een gemengd 
beeld op. Er is veel olie en gas maar ook veel 
onrust en geweld veroorzaakt door etnische en 
religieuze spanningen. Dat beeld vertroebelt het 
zicht op de hoopgevende ontwikkelingen in een 
groot land als Kazachstan.
 
Binnenkort loopt de reguliere, vijfjarige termijn van de 
Kazachse president Nursultan Nazarbayev (70) af. Kazachstan 
ligt in Centraal-Azië en is qua grootte het negende land in de 
wereld.

Nazarbayev, die al sinds 1990 aan de macht is, baarde onlangs 
groot opzien door een voorstel voor een nationaal referen-
dum af te wijzen, waarmee zijn aanhangers hem nog eens 
voor een termijn van tien jaar als president wilden laten be-
noemen. Hij geeft er echter de voorkeur aan om op 3 april in 
heuse verkiezingen zijn voor westerse begrippen ongekend 
hoge populariteit te laten bevestigen door het electoraat in 
Kazachstan. Hij zal vermoedelijk herkozen worden.
Sommige westerse waarnemers verwijten Nazarbayev autori-
tair gedrag. Dat is niet alleen onterecht, maar ook onverstan-
dig. Wat Atatürk voor de Turken was, kan Nazarbayev voor de 
Kazachen worden: een leider die zijn jonge land op het juiste 
spoor van democratisering en modernisering heeft gezet. 

De ‘Kazachse Atatürk’
De belangrijkste bijdrage van de Turkse generaal Mustafa Ke-
mal aan de Turkse geschiedenis is dat hij er in slaagde om op 
de puinhopen van het Ottomaanse rijk de onafhankelijke 
staat Turkije op te richten. Ook effende hij het pad voor het 
moderne Turkije. Atatürk, ‘vader van de Turken’ zoals hij lief-
kozend werd genoemd door zijn Turken, koos een weg die 
voor hem nog niet door anderen was bewandeld. Hij combi-
neerde de binnenlandse, Turkse cultuur waarin ook de gema-
tigde islam een belangrijke rol speelde, met westerse ideeën 
over de rechtsstaat en burgerrechten.
De erfenis van Atatürk mag succesvol genoemd worden. 
Turkije is inmiddels een moderne, welvarende staat waarin de 

Kazachstan op het pad van de democratie 

Column

Dr. László Marácz

gematigde islam de belangrijkste geloofsrichting is. Het land 
grenst als baken van stabiliteit en bondgenoot van het Wes-
ten aan het roerige Midden-Oosten en speelt een belangrijke 
rol bij de handhaving van de stabiliteit in de regio. 

De parallellen tussen Nazarbayev en Atatürk zijn treffend. 
Nazarbayev slaagde er aan het begin van de jaren negentig 
in om de Kazachse onafhankelijkheid veilig te stellen op de 
puinhopen van de desintegrerende Sovjet-Unie. Hoewel het 
land overwegend (47%) islamitisch is, wist Nazarbayev extre-
mistische varianten van de islam buiten de deur te houden. 
Verder slaagde hij erin om een tolerante samenleving op te 
bouwen die ruimte biedt aan het samenleven van verschillen-
de etnische groepen. De Kazachen met ruim 53 procent en de 
Russen met 30 procent vormen de grootste groepen. Etnische 
spanningen werden zo beteugeld. De buurlanden Oezbeki-
stan en Kirgizië zijn op dit gebied minder succesvol getuige 
het geweld, de instabiliteit en de regeringscrises aldaar.
Onder leiding van Nazarbayev is Kazachstan er ook in ge-
slaagd om te moderniseren. Hierbij wordt het land geholpen 
door de gasvoorraden en mineralen die in grote hoeveelhe-
den in de Kazachse bodem te vinden zijn. Het gas uit Kazach-

Kazachstan, qua grootte het negende land in de wereld
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stan levert ook een belangrijke bijdrage aan de door de Eu-
ropese Unie gewenste energiediversificaties. Die moet ervoor 
zorgen dat de afhankelijkheid van Rusland op het terrein van 
energie afneemt. 

Kazachstan heeft een snelle economische en sociale groei 
doorgemaakt. Sinds 1993 heeft het land een zeer fors bedrag 
van 120 miljard dollar aan buitenlandse investeringen aange-
trokken. Een ander groot verschil met de naburige, Centraal-
Aziatische staten is dat de Kazachse bevolking meedeelt in de 
economische groei. Het bnp per hoofd van de bevolking van 
zestien miljoen zielen, is in Kazachstan vijf keer zo hoog als in 
het buurland Kirgizië dat maar vijf miljoen inwoners telt.
Kazachstan is dus een eiland van stabiliteit en economische 
voorspoed in een regio die overwegend gekenmerkt wordt 
door armoede, etnische spanningen en zwakken staten. 

Brugfunctie
Het lukte Nazarbayev ook om Kazachstan een plek te geven 
tussen de drie grootmachten, het Westen, Rusland en China. 
Die probeerden de afgelopen decennia invloed te verwerven 
in Centraal-Azië. Door politiek handig te manoeuvreren func-
tioneert Kazachstan in Centraal-Azië als een brug tussen deze 
grootmachten.
Om die positie te bereiken nam Nazarbayev een aantal ver-
standige beslissingen. Zo stootte hij direct na de val van de 
Sovjet-Unie het kernwapenarsenaal af dat hij erfde. Hiermee 
voorkwam hij dat het land de vierde kernwapenmacht ter we-
reld werd met een arsenaal groter dan dat van China, Frank-
rijk en Groot-Brittannië samen en vormde het zo geen bedrei-
ging meer voor de omgeving en de internationale politieke 

verhoudingen.
Verder heeft Nazarbayev de handel met zowel het China, Rus-
land als het Westen opgevoerd. De rijke voorraden aan gas en 
mineralen spelen hierbij een cruciale rol.
Zo kreeg Kazachstan aansluiting bij zowel de euro-atlantische 
structuren als bij de euro-aziatische structuren.
Deze brugpolitiek bekroonde Nazarbayev in 2010 toen hij als 
voorzitter van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwer-
king in Europa (OVSE) het Kazachse model van een toleran-
te samenleving ook onder de aandacht van het Westen wist 
te brengen. 

Legitimiteit
Voor de zuiverheid en de legitimiteit van de verkiezingen op 
3 april doet de Kazachse leider er verstandig aan waarnemers 
van de OVSE toe te laten. Hiermee kan hij de critici van zijn 
bewind de wind uit de zeilen nemen als hij die verkiezingen 
met overmacht wint. Ook kan dan het Westen de succesvolle 
samenwerking met Kazachstan als strategische partner voort-
zetten. De verdere versterking van de democratische instellin-
gen in het land zou daarbij de inzet kunnen zijn.<

Atatürk
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De groei van de Amerikaanse defensiemacht 
stagneert. Dat heeft niet alleen te maken met de 
financiële problemen waar zelfs de Verenigde 
Staten zich voor geplaatst zien, maar ook met 
de effectiviteit van die macht zelf. Het moet dus 
efficiënter en slimmer. Henry van Loon gaat hier 
dieper op in.

Voor de Verenigde Staten lijkt de tijd van ongebreidelde 
geldsmijterij voorgoed voorbij. De administratie van Barack 
Husein Obama moet gedurende de komende paar jaar het as-
tronomische bedrag van $1500 miljard op de staatsuitgaven 

De tanende macht van

Amerika
Henry van Loon 

bezuinigen. Het Pentagon alleen al dient $78 miljard minder 
uit te geven, een bedrag dat volgens veel Congresleden nog 
veel hoger moet uitvallen. Ter vergelijking: Mark Rutten en 
zijn ploeg zuchten en steunen teneinde een bedrag van €18 
miljard op de rijksuitgaven te bezuinigen. 
Voor het Pentagon is het de eerste keer in 65 jaar, dus sinds 
het einde van de Tweede Wereldoorlog, dat Amerikaanse mi-
litairen de broekriem moeten aanhalen. Tot nu toe ging elk 
jaar hun begroting een stukje omhoog.

Taboe 
Volgens sommige analisten is het de hoogste tijd om dat ta-
boe te doorbreken. Zij baseren zich op een aantal feiten.
De Verenigde Staten geven bijna even veel aan hun militaire 

Een vlucht van (on)bemande helicopters. Bron: US DoD
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apparaat uit als alle andere landen ter wereld bij elkaar. Vol-
gens het Stockholm Research Institute geeft Amerika zes maal 
meer aan zijn defensie uit dan het land dat daarna het hoog-
ste budget heeft: China. Beijing heeft dit jaar overigens Ja-
pan voorbij gestreefd als tweede grootste economische super-
macht en zal in 2020 de Verenigde Staten van de eerste plaats 
verdrijven.
De Verenigde Staten hebben troepen gestationeerd op 560 
bases en andere locaties. Vele daarvan zijn een erfenis van de 
wereldoorlog die in 1945 ten einde kwam. Cynici stellen daar-
bij de vraag: “Vreest Washington nu echt dat, als het zijn ba-
ses in Duitsland opheft, er de volgende dag een Russische in-
vasie zal volgen?”
De militaire inlichtingendiensten zijn zo groot dat er méér 
mensen tot de ‘top secret gemeenschap’ behoren dan er men-
sen in Washington wonen.

Uiteraard heeft de Verenigde Staten een stevig militair ap-
paraat nodig dat essentieel is om de diplomatie van het land 
te ondersteunen. Dat houdt echter in dat er behoefte is aan 
een zeker evenwicht tussen diplomatie en militair apparaat. 
Dat evenwicht is echter zoek. Voorbeeld: er zijn meer men-
sen werkzaam in Amerikaanse militaire muziekkorpsen dan 
het State Department diplomaten in de buitenlandse dienst 
heeft. 
Daar komt bij dat een militair apparaat in deze moderne tijd 
vaak niet bij machte is problemen op te lossen. Denk maar 
aan een nucleair bewapend Noord-Korea of het Iran van de 
ayatollahs dat daarheen op weg is.

Paradoxaal genoeg zijn het nogal eens mensen met militai-
re ervaring die waarschuwen tegen al te grote investeringen 
in wapensystemen. Eisenhower deed dat vlak na de Twee-
de Wereldoorlog en het is de huidige Amerikaanse minister 
van Defensie Robert Gates die gepleit heeft voor meer inves-
teringen in diplomatie en ontwikkelingshulp naast een ade-
quaat militair apparaat. En Amerikaanse militairen in Af-
ghanistan zijn sterke pleitbezorgers van de bouw van meer 
scholen in de overtuiging dat scholing effectiever is tegen 
extremisme dan bommen. En voor hetzelfde bedrag dat één 
Amerikaanse soldaat in Afghanistan gedurende één jaar 
kost, kunnen ongeveer 20 scholen worden gebouwd.

Invloed 
Daar komt bij dat wij gedurende de afgelopen weken zowel 
in Egypte als in het Midden-Oosten en ver daar buiten ge-
tuige zijn geweest van een historisch voorbeeld van tanende 
Amerikaanse invloed. Hoewel het nog steeds de sterkste mili-
taire macht ter wereld is, maakt het steeds vaker een hulpelo-
ze indruk. Als Washington tot actie oproept, lijkt niemand te 
reageren, zelfs niet zijn zogenaamde vrienden. Zo zijn in het 
Midden-Oosten Israël en Egypte de grootste ontvangers van 
Amerikaanse hulp. Maar wat gebeurt er wanneer het Wit-
te Huis er iets voor terug vraagt? Allereerst vroeg Obama aan 
Benjamin Netanyahu om de bouw van verdere Joodse neder-
zettingen op de Westbank uit te stellen teneinde het vredes-
proces een nieuwe kans te bieden. Korte tijd later smeekte hij 
als het ware president Mubarak om direct af te treden ten-
einde tegemoet te komen aan de wil van het Egyptische volk. 
Beide mannen deden of hun neus bloedde. En zelfs toen Mu-
barak daags later aftrad, was dat op aanraden van zijn eigen 
leger, niet van het Witte Huis.

Afgezien van de miljarden die beide landen jaar in, jaar uit 
van de Verenigde Staten ontvingen, zouden beide mannen 
het sarcastische woord kunnen overnemen van een Oosten-
rijkse vorst uit de 19e eeuw die, nadat de Russen hem hadden 
geholpen een Hongaarse opstand neer te slaan, verklaarde: 
“Zij zullen verbijsterd zijn over onze ondankbaarheid”.
Op een ander gebied heeft geen dringend verzoek of verbor-
gen dreiging de Chinese leiding ertoe gebracht de yuan te re-
valueren, noch de Pakistaanse regering om de nauwe banden 
te verbreken tussen haar inlichtingendiensten en de crimine-
le Taliban.
In de verste hoeken van de wereld doen landen wat zij het 
beste voor zichzelf achten in plaats van te doen wat het Witte 
Huis of het Pentagon graag wil.
In de woorden van een analist bevindt Amerika zich momen-
teel in het Midden-Oosten “in een gebied dat het niet naar 

zijn hand kan zetten maar ook niet kan verlaten”. Bovendien 
is de Verenigde Staten er “niet bemind, niet gerespecteerd en 
het boezemt zelfs geen vrees in”.
Hij voegt er aan toe: “De ongemakkelijke waarheid in de Ara-
bische wereld vandaag is, dat in iedere verkiezing daar die 
partijen zullen winnen die zich het meest vijandig ten aanzien 
van de Verenigde Staten zullen opstellen”. 

Nu grootmacht Amerika drastisch moet bezuinigen en dus 
aan invloed inboet, zal het zich gedwongen zien zijn kleine-
re strijdkrachten efficiënter en vooral slimmer in te zetten. Als 
gevolg daarvan kan het bijvoorbeeld robots gaan inzetten in 
plaats van soldaten en gigabytes in plaats van bommen.
Laten we die opties eens wat nader bekijken.

Robots 
Zo is het bijna een erkende waarheid dat oorlog een stuk vei-
liger zou zijn als een aanzienlijk deel ervan door robots werd 
bevochten.
Hoewel robots al een onderdeel vormen van de moderne oor-
logvoering is het Pentagon erop gebrand het aantal ervan te 
vergroten. Nieuwe robots worden ontworpen die een reeks 
nieuwe taken op zich kunnen nemen – van het uitschakelen 
van sluipschutters tot dienst doen als onvermoeibare nachte-
lijke schildwachten. 

In een nagebouwde stad op de legerbasis Fort Benning in 
Georgia, waar Rangers worden getraind in stadsguerril-
la, scharrelt een robot met een videocamera op een verken-
ningsmissie rond een werkplaats waar bommen worden ver-
vaardigd. Er boven cirkelt een vrijwel onhoorbaar onbemand 
vliegtuigje en geeft beelden door van de werkplaats. Even 
verderop rolt een merkwaardig voertuig op rupsbanden ter 
grootte van een flinke grasmaaier, uitgerust met een machi-
negeweer en een granaatwerper.

Elk van deze robots wordt op afstand bediend door een tech-
nicus die een draadloze videocamera laat draaien totdat deze 
een sluipschutter op een dak ontdekt. Het machinegeweer 
draait, richt en geeft twee korte vuurstoten. Was het geen 
oefenmunitie geweest dan zou het doel zijn uitgeschakeld. 
Aldus de New York Times. 
Dergelijke robots worden ook nooit afgeleid en gebruiken 
een digitaal oog dat automatisch zelfs de geringste beweging 
registreert. Evenmin raken zij in een vuurgevecht ooit in pa-
niek.
Groot voordeel van een bewapende robot is dat hij niet als 
eerste hoeft te schieten. De techneut die door het robotoog 
mee kijkt, kan de tijd nemen om de situatie te overzien zon-
der haastig te moeten vuren op een wellicht onschuldige toe-
schouwer.
Tegenstanders van de robottechniek wijzen op tekortkomin-
gen van Predator onbemande vliegtuigjes die, op duizenden 
kilometers afstand gecontroleerd, boven Afghanistan vliegen 
en daar al meermalen burger slachtoffers hebben geëist als 
gevolg van collateral damage of verkeerde identificatie. 

Robots hebben echter onvermoeibare voorstanders onder mi-
litaire strategen. Zoals één van hen zegt: “Veel mensen zijn 
bevreesd voor kunstmatige intelligentie. Ik durf echter kunst-
matige intelligentie het elke dag van de week te laten opne-
men tegen de menselijke variant”. 

Nu al gebruiken Amerikaanse militairen meer dan 6000 op af-
stand bestuurde robots – vaak niet groter dan een speelgoed 
autootje – om voertuigen bij een checkpoint te onderzoeken 
of een bermbom op te sporen.
Het Amerikaanse Congres heeft het Pentagon opgedragen 
om tegen 2015 één derde van de landstrijdkrachten met ro-
bots uit te rusten. Dat lijkt onbereikbaar maar er worden wel 
de nodige stappen in die richting gezet. 
Begin dit jaar is in Afghanistan een soort flinke bolderkar ge-
test die munitie, voedsel, water en alles wat soldaten anders 
zelf moeten sjouwen, mee torst en automatisch een patrouil-
le volgt met een topsnelheid van 27 km/uur. Boston Dynamics 
ontwerpt voor moeilijk terrein een lopende robot die spullen 
vervoert en automatisch achter een soldaat aan loopt. Met 
vier poten kan hij steile hellingen beklimmen en over bevro-
ren oppervlakten lopen. Het ‘hoofd’ van de robot, die al de 
bijnaam ‘Grote Hond’ heeft gekregen, bevat een reeks 

‘Scholing effectiever 

 dan bommen’

‘één derde van de 

 landstrijdkrachten met 

 robots uitrusten’

Tanende invloed in het Midden-Oosten. Bron: Witte Huis

De Grote Hond, het 
pakdier van de nabije 
toekomst. 
Bron: US DoD

De MAARS, raakt in het vuurgevecht nooit in paniek. Bron: US DoD

Het Iraanse Busher.
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sensoren.
Vorig jaar hebben Amerikanen en Australiërs microrobots 
ontworpen die in een zwerm een potentieel vijandelijk ge-
bied kunnen afzoeken en een verscheidenheid aan gevaren 
kunnen rapporteren. 
Computerdeskundigen van US Navy zouden bezig zijn met 
een minionderzeebootje dat teams dolfijnen kan controleren 
om onderwatermijnen op te sporen en zo schepen in een ha-
ven te beschermen.
De nodige aandacht wordt ook besteed aan het veroorzaken 
van minder slachtoffers onder de burgerbevolking wanneer 
robots worden ingezet. Zo wordt de Predator uitgerust met 
kleinere, lichtere wapensystemen dan de traditionele Hellfire 
raketten, waarmee ook de Apache heli is uitgerust.
Special Forces en Amerikaanse eenheden in Afghanistan heb-
ben om tientallen van de eerder genoemde ‘grasmaaiers’ 
gevraagd teneinde dienst te doen als schildwachten tegen 
nachtelijke infiltraties van de Taliban op militaire bases. Zij 
staan bekend als Modular Advanced Armed Robotic Systems 
(MAARS). Uitgerust met een infraroodkijker blijft de op bat-
terijen lopende MAARS onzichtbaar, het heeft niet het warm-
tebeeld van een mens, en kan een insluiper neerschieten zon-
der zelf ontdekt te worden. 

Gigabytes
STUXNET heet het computervirus dat een machtig wapen 
vormt in de nieuwe wereld van informatieoorlogvoering. Een 
half jaar geleden zaaide het chaos in de gascentrifuges die 
het hart vormden van Iran’s nucleaire programma. Daarvoor 
hadden Amerikaanse en Israëlische experts zich het hoofd ge-
broken over de mogelijkheden om, in het uiterste geval, de 
Iraanse atoomfabrieken met bommen uit te schakelen. In de 
jaren ’80 hadden Israëlische jachtbommenwerpers ook al een 
Iraakse nucleaire faciliteit gebombardeerd. 
De nieuwe vorm van oorlogvoeren door middel van com-
puters heeft implicaties die nu pas duidelijk worden. Deze 
zullen de aard bepalen van wat waarschijnlijk de volgende 
wapenwedloop zal worden – zij het dan gemeten in compu-
terkracht in plaats van in vuurkracht en bommen.

De geslaagde aanval op het Iraanse nucleaire programma 
werpt een schril licht op de onduidelijke grenzen van natio-
nale soevereiniteit in cyber space. Voor veiligheid zorgen in 
het informatie tijdperk zal onvermijdelijk en bij tijd en wijle 
moeilijk te voorspellen schade berokkenen aan onschuldige 
mensen, bedrijven en landen.
STUXNET was mede in staat zijn aanval te lanceren dankzij 
het feit dat zijn ontwerpers – naar gezegd word zowel Ame-
rikanen als Israëli – ook gebruik konden maken van com-
merciële softwareproducten die wereldwijd door westerse 
bedrijven worden verhandeld. Aangenomen wordt dat als 
‘bijproduct’ van de aanval ook een paar duizend computers 
werden geïnfecteerd in diverse landen, waaronder Australië, 
Engeland, Indonesië en, ironisch genoeg, zelfs de Verenigde 
Staten. 
Dit soort collateral damage van het civiele leven zal eer de 

‘onduidelijke grenzen van 

 nationale soevereiniteit in 

 cyber space’

norm worden dan de uitzondering en de meest ontwikkelde 
economieën, die extra afhankelijk zijn van geavanceerde in-
formatiesystemen, zullen extra grote risico’s lopen.
Daar komt bij dat offensieve en defensieve informatieoorlog-
voering nauw met elkaar verbonden zijn, wat relaties tussen 
militairen en de industrie ernstig zal bemoeilijken.
De expertise die nodig is om zich te kunnen verdedigen te-
gen een cyberaanval is niet te onderscheiden van die wel-
ke nodig is om die aanval te lanceren. De STUXNET-program-
meurs zouden gebruik hebben gemaakt van informatie die 
de Duitse firma Siemens vrijwillig aan de Amerikaanse rege-
ring zou hebben afgestaan. Siemens maakt data en contro-
leprogramma’s waarvan gebruik wordt gemaakt in atoomin-
stallaties – die van Iran inbegrepen.
Het Duitse bedrijf deed dit teneinde Washington te helpen 
bij het afweren van cyberaanvallen en de vraag is nu of dit 
en andere bedrijven zich zullen bedenken wanneer de Ver-
enigde Staten weer om hun hulp vraagt.
Feit is dat de Verenigde Staten zich nu op het vlak begeeft 
van offensieve informatieoorlogvoering, samen met landen 
als China, Israël en Rusland.
Een probleem voor deze landen is dat deze nieuwe vorm van 
oorlogvoering veel minder te controleren valt dan traditione-
le militaire operaties en allerlei ingewikkelde vragen oproept 
met betrekking tot privacy en commerciële integriteit.
Volgens experts staat één ding buiten kijf :“Hoe kwalijk deze 
nieuwe wapenrace ook mag zijn, haar verliezen zou nog kwa-
lijker zijn...”<

Het is de VS ernst met cyber war. Bron: US DoD

De discussie over de bezuinigingen op de Nederlandse krijgs-
macht heeft de vraag opgeworpen op welke gronden Neder-
land deelneemt aan internationale missies. Dit hangt samen 
met de vraag wat het eigenbelang van Nederland is. Neder-
land is de 16de economie ter wereld en staat in de top tien 
van exporteconomieën. Om deze op handel gebaseerde wel-
vaart te behouden is Nederland gebaat bij een stabiele we-
reld. Nederland is zowel economisch als militair afhankelijk 
van bondgenootschappen om dit te bewerkstelligen. 

Die bondgenootschappen scheppen verplichtingen waar Ne-
derland aan moet voldoen. In de tweede plaats probeert Ne-
derland een stabiele wereld te bevorderen door het altruïsti-
sche uitgangspunt mensen wereldwijd te helpen en te zorgen 
dat ze niet naar de wapens grijpen. Dit krijgt vorm via ont-
wikkelingshulp en politiemissies en wordt het beschermen 
van de internationale rechtsorde genoemd. Het debat over de 
Kunduzmissie laat zien dat deze twee uitgangspunten op ge-
spannen voet staan. 
Bijna een eeuw geleden werd Nederland voor een verge-
lijkbaar dilemma gesteld. De vraag is hoe het directe Neder-
lands belang zich verhoudt met het belang van de regio c.q. 
‘de mensen daar’? Zowel in de jaren ’20 van de vorige eeuw 
als anno 2011 blijkt dat de politiek niet eerlijk is over die af-
weging.

De Volkenbond
Nadat Nederland ruim 75 jaar een buitenlandse politiek had 
gevolgd van strikte neutraliteit, zorgde veranderingen op 

De Vilniusmissie 
en de Kunduzmissie
Een politiek dilemma in historisch perspectief

Michiel Stadhouders

het internationale toneel ervoor dat Nederland de neutrali-
teitspolitiek moest heroverwegen. Na de Eerste Wereldoor-
log werd in 1919 de Parijse Vredesconferentie georganiseerd. 
Op instigatie van de Amerikaanse president Woodrow Wilson 
werd de Volkenbond opgericht als basis voor een nieuwe we-
reldorde. De Volkenbond moest een internationaal orgaan 
worden voor de collectieve veiligheid van lidstaten met als 
voornaamste doel een zekere mate van stabiliteit in de we-
reld en in het bijzonder in Europa te bewerkstelligen.

‘blijkt dat de politiek niet 

 eerlijk is over die afweging’

President Woodrow Wilson, ‘initiator’ van de Volkenbond

Waarom stuurt Nederland militairen en 
politiemensen naar onrustige gebieden? Is dat 
louter altruïsme of puur eigenbelang? Naar 
het antwoord op die vraag blijft het gissen. De 
auteur onderzocht de besluitvorming over de 
Vilniusmissie in de jaren ’20 van de vorige eeuw 
en concludeert dat net als bij de missie naar 
Kunduz, de echte overwegingen onder tafel 
blijven.
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1 De huidige naam van de stad is Vilnius. Omdat de stad in de jaren ’20 
betwist gebied was en bovendien bezet is geweest door verschillende 
landen, werd in Nederland zowel de Poolse naam Wilno gebruikt als 
ook de Duitse naam Wilna. In dit artikel is gemakshalve gekozen voor 
de huidige naam Vilnius om verwarring te voorkomen.

2 Definitie: ‘Plebiscites may be defined as the consultation of a peop-
le by means of a vote as to its wishes on an important public question’ 
in: Yves Beigbeder, International monitoring of plebiscites, referenda 
and national elections; Self-determination and Transition to Democracy 
(Dordrecht 1994) 19.

3 Van Hamel was een voorstander van de Volkenbond. Hij was echter 
van mening dat wanneer een kwestie politiek gevoelig lag, Nederland 
beter terug kon vallen op zijn oude strikte neutrale positie. In: Martin 
Kraaijenstein en Paul Schulten, Wankel evenwicht: neutraal Nederland 
en de Eerste Wereldoorlog (Soest 2007) 80.

4 Nationaal Archief Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken, A-dos-
siers 1919-1940. Inventarisnummer 2.05.21: A 257 invoernummer 1795: 
Volkenbondsplebisciet Vilna Brief van Karnebeek aan Secretaris-gene-
raal Buitenlandse Zaken 3 december 1920

De Nederlandse regering besloot op 9 maart 1920 lid te wor-
den van de Volkenbond. Aan toetreding was een intensie-
ve binnenlandse discussie vooraf gegaan. Voortzetting van 
de neutraliteitspolitiek leek moeilijk verenigbaar met een lid-
maatschap dat inhield dat Nederland verplicht zou kunnen 
worden mee te helpen aan het oplossen van internationale 
conflicten. Nederland kon na de oorlog niet bepaald op veel 
sympathie van de geallieerden rekenen. Het was de regering 
er daarom veel aan gelegen dit negatieve beeld bij te stellen. 
Toetreding tot de Volkenbond paste bij de bewustwording 
dat een actievere buitenlandse politiek nodig was. Ondanks 
dat Nederland teleurgesteld was over het feit dat de Volken-
bond een instrument leek van Frankrijk en Groot-Brittannië, 
kon Nederland zich een internationaal isolement niet veroor-
loven en moest het wel lid worden.

De kwestie Vilnius
Enkele maanden na toetreding tot de Volkenbond ontving 
Nederland een verzoek van de bond een contingent militai-
ren te leveren als onderdeel van een internationale troepen-
macht. Na de Eerste Wereldoorlog was er een conflict uitge-
broken tussen Polen en Litouwen om de stad Vilnius.1 Omdat 
beide landen onderling niet tot een oplossing kwamen, werd 

er een beroep op de Volkenbond gedaan. Deze ondernam 
verwoede pogingen dit conflict op te lossen. De belangrijkste 
poging was het organiseren van een plebisciet, ook wel volks-
stemming.2 In deze volksstemming moest de plaatselijke be-
volking zich uitspreken over de vraag tot welk land zij wilde 
behoren. Een internationale troepenmacht moest dit plebis-
ciet in goede banen leiden. Nederland was één van de landen 
waaraan door de Volkenbond een bijdrage werd gevraagd. 
Het beleid van de Volkenbond was erop gericht bij precai-
re, politieke kwesties, zoals de Vilniuskwestie, kleine, min 
of meer neutrale, landen in te zetten. Dit zorgde niet alleen 
voor een ‘ware internationale en neutrale missie’, ook zouden 
de grote mogendheden hun handen zo niet vuilmaken.

Het verzoek
Op 10 november 1920 schreef de hoge ambtenaar Philip John 
Noel-Baker aan Joost van Hamel, hoofd van de juridische sec-
tie van de Volkenbond, of Nederland geïnteresseerd zou zijn 
in het leveren van een bijdrage. Omdat Nederland in de ogen 
van Noel-Baker neutraal stond ten opzichte van het conflict, 
was het uiterst geschikt een bijdrage te leveren. Van Hamel, 
die van mening was dat deze kwestie politiek te gevoelig lag, 
zag voorlopig geen rol voor Nederland weggelegd.3 

Uiteindelijk kwam er op 22 november wel een verzoek van se-
cretaris-generaal Eric Drummond bij minister van Buitenland-
se Zaken, Herman Adriaan van Karnebeek binnen. Naast hon-
derd militairen vroeg Drummond om vier tot vijf officieren die 
bekend waren met de Poolse of Russische taal en administratie-
ve ervaring hadden. Het verzoek werd door Van Karnebeek in 
eerste instantie matig enthousiast ontvangen. Van Karnebeek 
vroeg Drummond om aanvullende informatie over de precieze 
invulling van de missie. Het feit dat hij het verzoek niet direct 
van de hand wees, impliceerde echter wel interesse. Van Kar-
nebeek benadrukte dat de Volkenbond dit plebisciet zorgvul-
dig moest organiseren omdat het een delicate, politieke kwes-
tie was.

Van Karnebeek vermoedde dat de gevraagde medewerking in 
eigen land niet populair zou zijn en dat hoogstens van vrijwil-
ligers sprake kon zijn. Daar kwam bij dat deze militairen, on-
danks het politiekarakter, wel eens blootgesteld konden wor-
den aan ‘allerlei ellende en onaangenaamheden in ginds 
ontredderde streken’. Ook de Scandinavische landen waren ge-
vraagd een bijdrage te leveren omdat van deze landen in de in-
ternationale verhoudingen een objectief en neutraal standpunt 
werd verwacht. Instemming van deze landen was voor Van 
Karnebeek een belangrijke graadmeter. Dit zou betekenend 
dat het zou gaan om een actie van de Volkenbond in plaats 
van een optreden in het belang van enkele grote mogendhe-
den.

Het besluit
Van Karnebeek kon dus weinig geestdrift opbrengen voor het 
verzoek. Toch vond hij het minder verstandig aan deze eer-
ste oproep geen gehoor te geven. Hij was overtuigd van het 
feit dat Nederland weinig anders kon dan toezeggen. Neder-
land was nu eenmaal lid geworden van de Volkenbond en 
had daarom de plicht een bijdrage te leveren. Zeker gezien 
de positie die Nederland op het internationale toneel innam. 
De neutraliteit kon immers alleen gewaarborgd worden wan-
neer Nederland als serieuze partner werd gezien in de inter-
nationale verhoudingen. Van Karnebeek vatte de kern van de 
zaak als volgt samen:

“In de gegeven omstandigheden is er uit een internationaal 
oogpunt met het oog op onze positie wel aangelegen geen 
weigering te stellen tegenover de ontvangen uitnoodiging. 
Mijn voorloopig advies zoude zijn, dat de Regering zich bereid 
verklaarde…” 4

In de tussentijd had de kwestie ook de landelijke dagbladen 
en de Tweede Kamer bereikt. Voordat de kwestie in de Twee-
de Kamer aan de orde werd gesteld, kwam de Raad van Sta-
te met een advies. De Raad was van mening dat het risico van 
een weigering veel groter zou zijn dan de moeilijkheden die 
Nederland in Vilnius zou kunnen tegenkomen. Het inwilli-
gen van het verzoek was een logisch gevolg van het lidmaat-
schap van de Volkenbond. Op 8 december besloot de minis-
terraad het verzoek in te willigen. Diezelfde dag schreef Van 
Karnebeek aan Drummond dat de Nederlandse regering, on-
der voorbehoud van goedkeuring door de Tweede Kamer, be-
reid was mee te werken aan het verzoek.

Verhullen eigenbelang
Ondanks dat het de minister duidelijk was dat deelname in 
het eigenbelang van Nederland was, gebruikte hij het altru-

Het missiegebied (boven) en een blik op de oude stadskern van Vilnius.

Secretaris-generaal van de Volkenbond, Eric Drummond. 
Bron: Archief Volkenbond
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istische argument om de Tweede Kamer te overtuigen. In de 
eerste plaats legde hij nadruk op het internationale karak-
ter van de troepenmacht. Hij wees daarmee op de bijdrage die 
de andere neutralen leverden. De Raad van de Volkenbond wil-
de een troepenmacht vormen waaruit zou blijken dat de Vol-
kenbond unaniem was in de moeilijke taak die de ‘internatio-
nale gemeenschap’ stond te wachten. Ondanks dat de regering 
besefte dat de gehele missie wel eens niet kon voldoen aan de 
hooggespannen verwachtingen, woog dit niet op tegen het ri-
sico afzijdig te blijven. Van Karnebeek speelde hiermee de hu-
manitaire kaart.

“Maar daartegenover meent zij te mogen stellen, dat het niet 
op den weg van Nederland schijnt te liggen zich afzijdig te hou-
den, nu zijne medewerking wordt ingeroepen om het aan de 
bevolking van een tusschen twee staten betwist gebied mo-
gelijk te maken zich geheel vrijelijk te uiten over de vraag, bij 
welken dier staten zij zich wenscht aan te sluiten, een doel dat 
door al wie voorstander is van de beginselen waaraan de Vol-
kenbond het aanzijn dankt, niet anders dan met sympathie kan 
worden begroet.” 5

Hij legde de nadruk op het politiekarakter van de troepen-
macht en ging vooral in op het belang van de regio en de men-
sen daar. Van Karnebeek die van binnen misschien twijfelde 
over het verzoek, wist dat het gevaar van een internationaal 
isolement nog steeds aanwezig was. Er was hem dus alles aan 
gelegen te laten zien dat deelname aan de internationale troe-
penmacht niet in strijd was met de neutraliteit. Het leek hem 
verstandiger dit gevaar niet te benoemen, maar in te spelen op 
het positieve, humanitaire karakter van de missie.

Reacties 
Op 23 december, vlak voor het kerstreces, behandelde de Twee-
de Kamer het wetsontwerp ‘Wilna’. Achter de schermen was er 
zowel door Van Karnebeek als de secretaris-generaal van Bui-
tenlandse Zaken flink druk gezet om het wetsontwerp zo snel 
mogelijk te behandelen. Het ARP-Kamerlid V.H. Rutgers noem-
de het verzoek van de Volkenbond een innovatie in de Neder-
landse buitenlandse politiek. Ook S.B.L.C.CH. de Wijkerslooth de 
Weerdesteyn (RKSP) noemde de kwestie een mogelijk keerpunt 

van de Nederlandse internationale politiek waarbij enerzijds 
het belang van het eerste verzoek van de Volkenbond stond, 
maar aan de andere kant de gevaren van een dergelijke inter-
nationale missie. Het socialistische Kamerlid P.J. Troelstra stelde 
dat er naast het belang van Nederland goed nagedacht moest 
worden over de verhouding met de Volkenbond. Troelstra vond 
dat Nederland de vrijheid moest hebben het onderwerp te be-
discussiëren, zonder daarmee de schijn te wekken de Volken-
bond minder belangrijk te vinden.

De Kamer was in eerste instantie kritisch. In het Voorlopig Ver-
slag, dat opgesteld werd door de Commissie van Rapporteurs, 
kwam deze kritiek naar voren. In de eerste plaats betreurde de 
commissie het feit dat het wetsvoorstel zo laat was ingediend. 
Een breed gedragen kritiekpunt was de vraag in hoeverre dit 
verzoek in strijd was met de verplichtingen die uit het lidmaat-
schap van de Volkenbond voortvloeiden. Men twijfelde ernstig 
of het contingent wel in het belang was van de Volkenbond, en 
belangrijker, in het belang van Nederland. Bovendien was het 
goed mogelijk dat Nederland in de toekomst alleen nog maar 
meer troepen moest sturen en dat kon niet de bedoeling zijn. 
Toch was er een groep die onderschreef dat Nederland, nu het 
lid was van de Volkenbond, zijn medewerking moest verlenen. 
Dit moest dan wel onder de juiste voorwaarden gebeuren. 

De discussie in de pers richtte zich zowel op het gevaar dat de 
Vilniuskwestie met zich meebracht als ook op de relatie van Ne-
derland tot de Volkenbond. Verschillende kranten waren hui-
verig voor het uitzenden van Nederlandse militairen. De angst 
bestond dat in het vervolg de Volkenbond elke keer kon aan-
kloppen, zonder dat Nederland een dergelijk verzoek kon wei-
geren. Kon Nederland zich afzijdig houden van een dergelijke 
positieve volksstemming die ten doel had het zelfbeschikkings-
recht te laten gelden? Daarbij werd ook aan de orde gesteld in 
hoeverre het nodig was dat juist Nederlandse troepen die kant 
op werden gestuurd en welk risico zij zouden lopen. Toch wil-
den de meeste commentatoren gehoor geven aan het verzoek 

van de Volkenbond. Daarmee gaven zij aan een actieve invul-
ling van het lidmaatschap van de Volkenbond te laten prevale-
ren boven een strikte afzijdigheid.

Conclusie
Uiteindelijk ging de missie naar Vilnius niet door. De Sovjet-
Unie had grote bezwaren tegen Volkenbondstroepen aan haar 
grenzen en dreigde met een militaire reactie. De Volkenbond 
zwichtte voor deze dreigementen. Nederlandse jongens gingen 
dus niet naar de Vilniusregio. Als het aan Van Karnebeek had 
gelegen, was dit wel gebeurd.

Zowel bij de behandeling van het wetsvoorstel voor de Vilnius-
missie als bij de Kunduz-missie is er de afweging gemaakt tus-
sen enerzijds het directe eigenbelang van Nederland, namelijk 
bondgenootschappelijke steun (Kunduz) en het voorkomen van 
een isolement en opvijzelen van het imago (Vilnius), en ander-
zijds het altruïstische argument waarbij het belang van de regio 
en haar bevolking centraal stond.
Het was Van Karnebeek duidelijk dat meedoen aan de missie 
het directe eigenbelang van Nederland diende. Het was Neder-
land er alles aan gelegen zijn internationale positie te verster-
ken. Bovendien kon, nadat duidelijk was geworden dat ook de 
andere voormalige neutralen een bijdrage zouden leveren, Ne-
derland weinig anders doen dan instemmen met het verzoek 
vanuit de Volkenbond. De veranderde internationale verhou-
dingen vroegen een actievere buitenlandse politiek. 

De Nederlandse neutraliteit kon alleen maar gewaarborgd wor-
den wanneer er bij de andere landen een vertrouwen bestond 
in de Nederlandse bereidwilligheid. Ondanks dat de argumen-
ten verschilden, reageerden zowel de Scandinavische landen 
als Nederland positief op het verzoek van de Volkenbond. De 
voormalige neutralen hadden elk hun eigen redenen een bij-
drage te leveren. Duidelijk werd dat geen van de vier landen 
uit idealisme positief reageerden op het verzoek. Van Karne-
beek bediende zich echter wel van het idealistische argument 

door te wijzen op het zelfbeschikkingsrecht van de mensen in 
de Vilniusregio omdat hij wist dat deelname aan een dergelij-
ke missie niet op veel steun in Nederland kon rekenen.

En Kunduz?
De overeenkomst met de huidige besluitvorming over Kunduz 
is opvallend. De regeringspartijen zijn van mening dat de po-
litiemissie naar Kunduz het directe eigenbelang van Neder-
land dient. Om voldoende steun te krijgen voor de missie 

wordt dit argument echter niet gebruikt. De regering appel-
leert echter aan de idealistische, internationale politiek die 
GroenLinks voorstaat. GroenLinks, sleutelpartij in de discussie, 
doet alsof de idealistische internationale politiek de belang-
rijkste reden is om in te stemmen. Terecht heeft zij veel kritiek 
gekregen uit eigen gelederen. GroenLinks heeft de exit-stra-
tegie van de NAVO afgewezen, maar heeft nu wel ingestemd 
met een, hetzij gewijzigde, missie die onderdeel van die exit-
strategie uitmaakt.
Dit is een schadelijke gang van zaken en het lijkt of zowel re-
gering als oppositie symboolpolitiek bedrijft. Als de situatie 
in Kunduz slachtoffers eist, zal juist GroenLinks uiteindelijk 
de stekker uit de missie trekken. Dat Van Karnebeek door ge-
brek aan ervaring met internationale missies oneerlijk was is 
begrijpelijk. Dat het kabinet Rutte ook niet eerlijk is over zijn 
beweegredenen, is een kwalijke zaak.<

Dit artikel is gebaseerd op de Masterscriptie ‘Nederland en de Vol-
kenbond 1919-1921. De Vilniuskwestie en de rol van minister van 
Buitenlandse Zaken H.A. van Karnebeek’ van de auteur. Zowel 
scriptie als artikel is gebaseerd op literatuuronderzoek en archie-
fonderzoek in het Nationaal Archief te Den Haag, het archief van 
de Volkenbond in Genève en het Rijksarchief in Stockholm. 

5 Handelingen van de Staten-Generaal 1920-1921 Bijlagen 322-373, 361/3 
Memorie van Toelichting

‘Dit is een schadelijke 

 gang van zaken’

Joost van Hamel. Bron: Archief Volkenbond Politiewerk in Kunduz. Bron: ISAF

Herman Adriaan van Karnebeek in 1936
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De Chinezen benadrukken voortdurend dat zij 
een ‘vreedzame opkomst’ nastreven, maar ze 
verklaren niet waarom ze zo fors investeren in 
defensie. Velen vragen zich dan ook af hoe China 
zich als supermogendheid zal gaan gedragen. 
Zal samenwerking (multilateralisme) of zullen 
competitie en concurrentie (multipolariteit) 
domineren? 

China blijft de Verenigde Staten op militair gebied verrassen. 
Zo bleek dit land enkele jaren geleden geheel onverwachts 
in staat met een raket een satelliet te vernietigen. De 
meest recente verrassing is het nieuwe, vijfde generatie 
gevechtsvliegtuig, de J-20, die tijdens het bezoek van de 
Amerikaanse minister van Defensie, Robert Gates, zijn 
eerste testvlucht maakte. Gates was in China om de militaire 

De Verenigde Staten en China
Samenwerking of rivaliteit?

Mr. drs. C. Homan

banden aan te halen. Een eerdere afspraak was begin 2010 
door de Chinezen afgezegd vanwege de aankondiging van 
een Amerikaanse wapenleverantie aan Taiwanter waarde van 
6,4 miljard dollar. 

De opkomst van China
De opkomst van China als grote mogendheid gaat terug tot 
de markthervormingen van Deng Xiaoping aan het begin van 
de jaren ’80 van de vorige eeuw. Die leidden tot een jaarlijk-
se groei van acht à negen procent en een verdrievoudiging 
van het bnp in de laatste twee decennia van de vorige eeuw. 
Goldman Sachs verwacht dat de Chinese economie die van de 
Verenigde Staten in 2027 voorbij zal streven. Wel zal het uit-
gebreide platteland voorlopig onderontwikkeld blijven en zal 
China demografische problemen krijgen met de gevolgen van 
het één-kind beleid.
Aanvankelijk stonden de Verenigde Staten vrij positief tegen-
over de opkomst van China na het einde van de Koude Oor-
log. Toenmalig onderminister van Buitenlandse Zaken Robert 

Zoelick deed wel een beroep op China een ‘responsible stake-
holder’ te worden: China zou een bredere interpretatie van 
zijn nationale belang moeten hanteren door ook mondiale 
belangen te behartigen. 

Amerikaanse misvattingen
Vanaf het begin bestonden er echter belangrijke misverstan-
den in het Amerikaanse beleid. Zo zou economische groei on-
vermijdelijk en vrij snel tot democratisering leiden. En nieuwe 
democratieën zouden meer vriendelijk en coöperatief tegen-
over de Verenigde Staten staan. Dat bleek tot nu niet waar.
Ook de veronderstelling dat China onvermijdelijk zou moe-
ten kiezen tussen politieke liberalisering en economisch falen, 
bleek onjuist. Een strak geleide, eenpartijstaat zou immers 
geen succes kunnen boeken in een tijdperk van mobiele tele-
foons en World Wide Web. De confrontatie tussen de Chinese 
overheid en Google bleek op dit punt leerzaam. Google, de 
icoon van het digitale tijdperk, dreigde zich terug te trekken 
uit China uit protest tegen de censuur, maar haalde uiteinde-
lijk bakzeil in ruil voor symbolische concessies.
China slaagt er dus in een eenpartijbewind met censuur te 
combineren met (economische) successen. Voorbeelden zijn 
de geslaagde organisatie van de Olympische Spelen, de hoge 
snelheidstreinprojecten en het succes bij het stimuleren van 
de economie om zo snel mogelijk van de mondiale financiële 
crisis te herstellen.
De ideologie van het communisme is al lang verleden tijd en 
de legitimiteit van de regerende partij berust vooral op eco-
nomische groei en op etnisch Hannationalisme. Maar het is 
niet ondenkbaar dat wanneer China de grootste economie 
is geworden, het nog steeds een eenpartijstaat is die geleid 
wordt door de Communistische Partij. 

De Chinese strategisch denker, Yan Xuetong, meent dat het 
zogenoemde ‘Chinese model’ in toenemende mate een stem-
pel op de internationale betrekkingen zal drukken. Chinese 
politieke, culturele en economische waarden zullen volgens 
Yan aan belang winnen ten koste van het westerse begrip van 
democratie. Dat uit zich bijvoorbeeld in de verschillende wij-
zen waarop de Verenigde Staten en China de economische 
ontwikkeling in Afrikaanse landen benaderen. De zogenoem-
de Washingtonconsensus ziet een belangrijke rol voor de par-
ticuliere sector weggelegd en is voor democratie en liberali-
sering. De Beijingconsensus daarentegen vindt dat overheden 
een belangrijke rol moeten spelen in de economie en dat 
vooral politieke stabiliteit belangrijk is.
De prominente rol die Yan de komende twee decennia voor 
China op economisch en politiek vlak voorziet, steekt echter 
af tegen de bescheiden rol die het land zich aanmeet op het 
terrein van de internationale veiligheid. Terwijl de Verenigde 
Staten zich volgens Yan mengen in conflicten die ze niet kun-
nen winnen, onthoudt China zich van militaire avonturen. 

Vergelijking militaire macht
Het Chinese defensiebudget al geruime tijd jaarlijks met meer 
dan tien procent verhoogd. Die continue verhoging is vooral 
het gevolg van de Golfoorlog in 1991, de spanningen rondom 
Taiwan in 1995-1996 en de Kosovocampagne in 1999. Deze 
conflicten deden de Chinese leiders beseffen hoe ver hun land 
achterliep op het gebied van moderne militaire capaciteiten 
en informatietechnologie. 
Het Chinese Volksleger telt momenteel 2,2 miljoen militairen 
en is daarmee qua personeel de grootste krijgsmacht ter we-
reld. Er wordt beweerd dat China de krijgsmacht ook nodig 
heeft om binnenlandse onrust de kop in te drukken maar dit 
is een taak van de paramilitaire, gewapende politie. Officieel 
zijn er ongeveer 260.000 agenten die dagelijks bewakingsta-
ken uitvoeren. Andere bronnen melden dat het er 660.000 

USS Abraham Lincoln (CVN 72) in Pearl Harbor.

Bereik Chinese ballistische raketten

Het voormalige Russische vliegkampschip Varyag wordt omgebouwd 
tot de Shilang
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zijn.
Hoewel de Amerikaanse krijgsmacht met 1,4 miljoen actief 
dienende militairen beduidend kleiner is, zijn er wel 700.000 
burgers werkzaam bij de Amerikaanse defensie, naast nog 
eens een groot aantal contractanten. In Irak en Afghanistan 
samen zijn dat er ongeveer 250.000.
De geografische reikwijdte van de Chinese krijgsmacht is 
vooralsnog veel beperkter dan die van de Verenigde Staten. 
Er zijn ongeveer 286.000 Amerikaanse militairen wereldwijd 
ontplooid, terwijl de Chinezen niet over overzeese bases be-
schikken en er slechts een handjevol militairen op ambassa-
des werken, studeren met een beurs en aan VN-vredesopera-
ties deelnemen. 
Het Chinese defensiebudget is aanzienlijk kleiner dan het 
Amerikaanse, maar wordt het komende jaar met 12,7 procent 
tot 91,5 miljard dollar verhoogd. Deze verhoging wordt ge-
zien als een reactie op de nauwere militaire samenwerking 
tussen de Verenigde Staten, Japan, Zuid-Korea en andere lan-
den in de regio. De werkelijke Chinese uitgaven voor Defen-
sie zijn overigens veel hoger. Zo worden onder meer defensie-
onderzoek, buitenlandse wapenaankopen en de inkomsten 
van ondernemingen van de strijdkrachten niet tot het defen-
siebudget gerekend. De Amerikaanse regering schat de feite-
lijke militaire uitgaven van China dan ook twee tot drie keer 
hoger dan officieel wordt gepubliceerd. 
De Verenigde Staten geven in totaal meer dan 700 miljard 
dollar aan defensie uit. Dat is bijna even veel als de rest van 
de wereld samen. Wel komt het Amerikaanse defensiebud-
get onder druk te staan. De Amerikaanse afhankelijkheid van 
buitenlandse leningen maakt het land kwetsbaar. De totale 
federale schuld bedraagt niet minder dan 1,2 biljoen dollar. 
Niettemin blijft de Amerikaanse krijgsmacht vooralsnog on-
vergelijkbaar sterker dan die van enig andere rivaal. 

Intenties
De hoogste prioriteit voor China op veiligheidsgebied is de 
hereniging met de 'afvallige provincie' Taiwan. De militaire 
krachtsverhoudingen tussen China en Taiwan verschuiven de 
laatste jaren duidelijk in het voordeel van China. Het aantal 
in de Chinese kuststrook gestationeerde raketten (900) en ge-
vechtsvliegtuigen (490) die Taiwan kunnen bereiken, wordt 
ieder jaar groter. Volgens de in 2005 aangenomen anti-af-
scheidingswet valt hereniging met geweld niet uit te sluiten. 
In dat geval moet het Volksleger wel in staat zijn een inter-
ventie van de Verenigde Staten te voorkomen.
Verder moet het Chinese Volksleger in staat zijn een groot-
schalige, conventionele of nucleaire aanval van de Verenigde 
Staten af te schrikken. De Chinese ontwikkeling van nieuwe 
raketten en antisatelliettechnologie vormt in dat kader een 
bedreiging voor het Amerikaanse militaire overwicht in de Pa-

cific. Het lijkt in het nucleaire tijdperk echter onwaarschijnlijk 
dat de strijdkrachten van de Verenigde Staten en China met 
elkaar een conventionele strijd zullen aangaan.
De Amerikanen houden in hun beleid vooral rekening met 
asymmetrische dreigingen van Chinese zijde, in het bijzonder 
cyberaanvallen. China heeft namelijk veel vooruitgang ge-
boekt in het ontwikkelen van asymmetrische conflictcapacitei-
ten op het gebied van cyberspace. 
China schat waarschijnlijk in dat de Verenigde Staten zich op 
den duur niet langer hun dominante militaire positie in de Pa-
cific kunnen veroorloven.
De Verenigde Staten trachten echter vooral door partner-
schappen met Japan, Zuid-Korea, Vietnam en in toenemende 
mate India, de opkomende Chinese macht te neutraliseren. 
Uit hun nationale defensiedocumenten blijkt dat vooral India 
en Japan en in mindere mate Zuid-Korea en Vietnam de mili-
taire opkomst van China als een potentiële dreiging beschou-
wen. Recentelijk heeft India aangekondigd het defensiebud-
get met 12 procent te verhogen.
Maar als de Verenigde Staten om budgettaire redenen hun 
aanwezigheid in de Pacific moeten terugschroeven, is niet uit-
gesloten dat deze landen zichzelf aanpassen aan een groei-
end China. De invloed van Beijing zal dan expanderen, en de 
Azië-Pacificregio – het opkomend centrum van de mondiale 
economie – zal de achtertuin van China worden. 

Pacific
Vooralsnog zijn de Amerikanen dominant aanwezig in de Stil-
le Oceaan. De hoeksteen van de Amerikaanse militaire pre-
sentie is het Pacific Command (PACOM), het grootste van de 
zes Amerikaanse regionale commando’s. PACOM heeft per-
manent marineschepen ontplooid in de regio en beschikt in 
totaal over 120.000 militairen op verschillende strategisch lo-
caties zoals Hawaï, Guam, Japan en Zuid-Korea. Daarnaast 
hebben de Amerikanen overeenkomsten getekend voor faci-
liteiten in zeven andere Aziatische landen. De kern van de Pa-
cificvloot bestaat uit zes nucleaire vliegkampschepen met 500 
vliegtuigen, 31 nucleaire aanvalsonderzeeboten, 12 geleidera-
ketfregatten, 29 geleideraketjagers en 12 fregatten. 
China beschikt op dit moment niet over vliegkampschepen en 
geleideraketkruisers en heeft slechts acht geavanceerde ge-
leideraket jagers en vijf nucleaire aanvalsonderzeeboten. Chi-
na beschikt wel over 59 conventionele onderzeeboten. Voor-
al de Chinese DF-21 raket, die met een bereik van meer dan 
1500 kilometer vanaf land tegen schepen kan worden inge-

zet, baart de Verenigde Staten grote zorgen. 
De modernisering en uitbreiding van het Chinese Volksleger 
zal de Amerikaanse militaire vrijheid van handelen in de Paci-
fic steeds meer beperken. China is haar hoofdaccent van kust-
verdediging aan het verschuiven naar afschrikking op zee en 
van uitsluitend asymmetrische afschrikking naar de ontwikke-
ling van conventionele, maritieme middelen om macht te pro-
jecteren. Volgens de plannen moet de Chinese marine aller-
eerst kunnen opereren in een eerste keten van eilanden, die 
zich uitstrekt van Japan, via Okinawa en Taiwan naar de Filip-
pijnen en de Zuid-Chinese Zee. Uiteindelijk moet dit gebied 
uitgebreid worden met een tweede keten van eilanden die 
loopt van Japan naar het zuiden voorbij Guam en naar Au-
stralië. 

Indische Oceaan
Maar China wil met zijn marine tevens de economische belan-
gen en de energieveiligheid op grotere afstand beschermen. 
De mondiale aanvoer van grondstoffen, energie en goederen 
wordt immers voor een belangrijk deel via enge zeestraten in 
de regio rondom de Indische Oceaan vervoerd. Zo komt meer 
dan 50 procent van de Chinese import van ruwe olie uit het 
Midden-Oosten en 32 procent uit Afrika, alles via de Straat 
van Malakka. Dit verklaart ook de deelname van drie Chine-
se marineschepen aan de antipiraterijoperaties in de Indische 
Oceaan bij Somalië. Deelname van India aan deze operaties 
heeft overigens een zelfde achtergrond. 
Het gebied rondom de Indische Oceaan is zo het toneel van 
groeiende maritieme wedijver tussen China, India en de Ver-
enigde Staten. Vanuit een geopolitieke invalshoek meent de 
gerenommeerd Amerikaanse strategische deskundige, Ro-
bert D. Kaplan, dat in de nieuwe wereldorde niet alleen Azië, 
maar tevens de Indische Oceaan een centrale plaats inneemt. 
De Indische Oceaan wordt volgens hem hét geostrategische 
brandpunt van de 21e eeuw. In het tijdperk van mondiali-
sering blijft scheepvaart veruit de belangrijkste manier om 
goederen te verplaatsen. Met de opkomst van de Aziatische 
economie concentreert het mondiale handelsnet zich op de 
Indische Oceaan. Aziatische landen zijn in belangrijke mate 
van de Indische Oceaan afhankelijk, niet alleen voor de aan-
voer van olie, grondstoffen en productiemiddelen, maar ook 
voor hun afzetmarkten. 
Aangezien de nieuwe welvaart van de Aziatische landen dus 
nauw samen hangt met veilige zeeroutes, zullen zij hun ver-
worven macht vooral op zee projecteren. Zich beroepend op 
de geschriften van Alfred T. Mahan, ligt volgens Kaplan de 
wereldmacht bij de staat die de eigen handelsvloot het best 
kan beschermen. Mahan beschouwde de internationale poli-
tiek als een voortdurende strijd tussen naties, waarin het ver-

werven van zeemacht beslissend is. Vooral China, India en 
Japan zijn hun zeestrijdkrachten dan ook snel aan het uitbrei-
den. Ze richten daarbij hun aandacht in toenemende mate 
op maritieme knooppunten als de Straat van Malakka en de 
Straat van Hormoez. 

Maar…
Hoewel zeker de laatste decennia de Verenigde Staten de 
wereldzeeën domineerden, lijkt de Amerikaanse maritie-
me vrijheid van handelen vooral in de Pacific maar ook in de 
Indische Oceaan in toenemende mate aan beperkingen on-
derhevig, vooral door de opkomst van China als militaire mo-
gendheid. Deze hangt nauw samen met de steeds toenemen-
de wereldwijde economische belangen en invloed van China. 
De toekomstscenario’s voor China variëren van een intern 
sterk land, dat een actieve, betrokken rol speelt in de inter-
nationale politiek tot een land dat zich intern zwak voelt, dat 
directe internationale tegenwerking ervaart en waarin natio-
nalisme een grote rol speelt. 
Maar ondanks het nut van toekomstscenario’s, zijn er altijd 
ontwikkelingen die men moeilijk kan voorzien. Zo had nie-
mand de revolutie in Perzië in 1979 zien aankomen en even-
min de val van de Berlijnse Muur in 1989. Befaamd zijn dan 
ook de woorden van de toenmalig Amerikaanse minister van 
Defensie Donald Rumsfeld: “There are known knowns. The-
se are things we know that we know. There are known un-
knowns. That is to say, there are things that we know we 
don't know. But there are also unknown unknowns. There are 
things we don't know we don't know”.
Van dit laatste is de recente Arabische lente een treffend 
voorbeeld.< 

Lancering DF-21 raket

Chinese inzet tegen de piraterij

Chinese Awacs Beriev A-501 uitgerust met het Israelische Phalcon AEW-systeem.

De Chinese J-11, een kopie van de Su-27SK.
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Italië gaat 25 van zijn Panavia Tornado gevechtsvliegtuigen op-
waarderen. Het betreft hier 10 Interdiction Strike en 15 Elec-
tronic Combat and Reconnaissance vliegtuigen van de Aero-
nautica Militare Italiana (AMI). Het project wordt uitgevoerd 
door Alenia Aeronautica en BAE Systems en er is een totaal be-
drag van 161 miljoen euro mee gemoeid. Er was sprake van 
de upgrade van alle 35 Tornado’s, maar het aantal is terugge-
bracht naar 25. De toestellen worden voorzien van nieuwe de-
fensieve middelen en dezelfde network centric capaciteit als 
die van de Eurofighter Typhoon. Het project wordt afgerond in 
2015 en hierdoor blijft deze vloot tot 2030 operationeel.

Bron: Jane’s Defence Weekly

Foto: Een Tornado van de AMI, de Italiaanse luchtmacht.

Italië waardeert zijn Tornado’s op

De Euro Hawk UAV maakt zijn eerste vlucht

In april/mei dit jaar vliegt de eerste Northrop Grumman/EADS 
RQ-4E Euro Hawk high-altitude long-endurance signals intel-
ligence unmanned aerial vehicle vanaf de Duitse luchtmacht-
basis Schleswig-Jage aan de Baltische kust. Vanaf december zal 
de operationele inzet plaatsvinden. In 2017 zullen vijf van deze 
toestellen opereren vanaf deze basis bij het Duitse squadron Im-
melmann. De toestellen zullen de zeer verouderde Breguet At-
lantic patrouillevliegtuigen, die sinds 1972 in dienst zijn, gaan 
vervangen.
Een Euro Global Hawk heeft een spanwijdte van 35 m, een 

Defensienieuws

Bij het Instandhoudingbedrijf Landsystemen (IBL) in 
Leusden zijn veertig van de honderd CV90 ontdaan van 
hun zware bepantsering. Reden is het besparen van kos-
ten onder vredesomstandigheden. Het zes ton wegend 
pantser wordt in pakketten opgeslagen en bij uitzen-
ding herplaatst. Bij proeven is gebleken dat de voertui-
gen minder brandstof verbruiken en dat ook de slijtage 
afneemt. In 2012 zijn alle CV90’s omgebouwd.

Bron: Defensiekrant

Foto: CV90

CV90 wordt uitgekleed.

Modular, Combat Proven Survivability
System with Highest Mobility
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vliegduur van 30 uur, weegt 16 ton en opereert op een hoog-
te tussen de 15 en 20 km. EADS ontwikkelde het nieuwe SIGINT 
mission system en een grondstation voor de analyse van de ge-
gevens. Het toestel en het grondcontrole systeem voor de UAV 
werden ontwikkeld door Northrop/Grumman. In Europa zal Eu-
roHawk GmbH de joint venture company van eerder genoemde 
bedrijven alle vormen van logistieke ondersteuning uitvoeren.

Bron: Y-Das Magazin der Bundeswehr

Foto: RQ-4E Euro Hawk Northrop Grumman 
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Op 11 januari maakte China’s vijfde generatie gevechtsvlieg-
tuig zijn eerste vlucht. Bepaalde bronnen betwijfelen of het echt 
een vijfde generatie gevechtstoestel is. Het heeft wel een stealth 
ontwerp en de mogelijkheid om zijn wapens intern te dragen. 
Veel landen in de regio zijn bezorgd en zien het toestel als een 
game changer. 
Taiwan voelt de dreiging vooral vanwege de huidige sterkte aan 
J-10’s en J-11’s (een kopie van de Russische Su-27SK) en de be-
vriezing van de order voor 60 F-16 C/D Block 50’s.
Japan overweegt een eigen ontwikkeling van een vijfde gene-
ratie gevechtstoestel of eventueel de aanschaf van de Lockheed 
F-35, die dan waarschijnlijk in licentie zal worden geproduceerd. 
Een poging om de Lockheed F-22 Raptor te kopen, werd geblok-
keerd door de Verenigde Staten.
De Russen zijn sceptisch op grond van hun ervaringen bij de be-
geleiding van de bouw van de J-11. Het technische niveau van 
de Chinese industrie doet vermoeden dat de J-20 niet voor 2020 
operationeel is.

Bron: Diverse

Foto: J-20

China presenteert zijn next generation 
gevechtsvliegtuig de Jian-20 (J-20).

Defensienieuws

Munitieafspraak met Duitsland bespaart geld.

De Defensie Materieel Organisatie (DMO) en de Duitse 
evenknie, het Bundesamt fur Wehrtechnik und Beschaf-
fung, gaan nauwer samenwerken op het gebied van muni-
tie. Door samen meer munitie te ontwikkelen, te beproe-
ven, in te kopen en op te slaan, maar ook door kosteloos 
gegevens uit te wisselen en faciliteiten te delen, bespaart 
DMO veel geld. Het gaat om munitie die beide landen ge-
bruiken: zoals de 120mm voor de Leopard tank en de mu-
nitie voor de Panzerfaust 3. De samenwerking is vastgelegd 
in een Memorandum of Understanding (MoU) en geschiedt 
met gesloten beurzen.

Bron: Landmacht

Foto: De Panzerfaust 3 

Japan overweegt een extra aanschaf van F-2 
gevechtsvliegtuigen.

Japan overweegt de aanschaf van 24 extra Mitsubishi Heavy 
Industries (MHI) F-2 gevechtsvliegtuigen, om het gat ontstaan 
als gevolg van de vertragingen in de ontwikkeling van het ei-
gen next generation F-X gevechtsvliegtuig, op te vullen. 
De beslissing zal dit jaar moeten vallen. Redenen zijn de toene-
mende sterkte van de Chinese luchtmacht en de uitfasering van 
de nu verouderde F-4EJ Phantoms. Ook van belang is het feit 
dat de huidige productielijn operationeel kan worden gehou-
den. Japan beschikt over 61 MHI F-2’s, 118 F-4EJ Phantoms en 
178 F-15 Eagles.

Bron Jane’s Defence Weekly

Foto: De MHI F-2 

Technical Data

Muzzle velocity

L44 tank gun approx. 970 m/sec

L55 tank gun approx. 1,000 m/sec

Shrapnel range

roirepuS11MD

evisnetxEQS

Insensitive explosive

Very high number of design fragments

gk9 .xorppastnemgarffothgieW

Maximum e�ective range

m000,511MD

m005,3QS

Climate zones up to and including A1

120 mm he dm11/sq
Tank ammuniTion

120mm he dm11/sq – he-Family

Traditionally used primarily for engaging enemy armour, the role of modern main 
battle tanks has widened considerably, keeping pace with the altered mission 
spectrum of today’s armed forces. For example, tanks are often called in to sup-
portthe infantry during operations in built-up areas. In such cases, their task is 
to destroy dismounted enemy forces and longrange antitank weapons, especially 
when occupying field fortifications, buildings and other forms of cover.

The earlier DM12 family of multipurpose shaped charge fragmentation ammuni-
tion is now only partially able to meet contemporary operational requirements.

This led Rheinmetall to develop a new family of 120mm HE ammunition that can 
be fired from any tank with a 120mm smoothbore gun. 

The cartridge is a modular design, consisting of propulsion, warhead and fuse. 
The full-calibre projectiles features a retractable fin tail assembly. The round has 
been designed to successfully engage soft and semi-hard targets even at long 
ranges.

A mixture of steel and heavy metal fragments, coupled withhigh-performance 
explosives, assures massive destruction in the target zone.

When fired in airburst mode, the new round can be used to take out a wide 
variety of different targets. In this case, an electronic time-delay fuse detonates 
the warhead at a predetermined distance from the target.

Alternatively, the fuse can be programmed to detonate the warhead upon impact 
or after a programmable delay. When the delay mode is selected, the warhead 
detonates after penetrating a building wall or roof. 

The fuse timer is set once the cartridge is loaded, giving the tank crew maximum 
flexibility when engaging targets.

120mm he dm11

key Characteristics

 Optimum effectiveness in the tar 
 get zone due to tactical alteration  
 of fuse function when cartridge is  
 already loaded
 – Airburst mode
 – Time delay
 – Impact

 Broad range of applications
 – Antitank positions
 – Targets behind walls/in defilade
 – Targets in bunkers/field fortificati 
  ons
 – Area targets/dismounted units 
  in the open
 – Light- and medium-weight 
  armou red vehicles

 Very safe to handle and transport  
 due to use of insensitive explosives

status
 Development concluded
 Official qualification

120mm he sq

For customers who would prefer a 
system retrofit for programmable am-
munition at a later point in time, HE- 
SQ (Super Quick) is available. These 
cartridges are identical to the DM11,
but are fitted with a cheaper non-pro-
grammable impact fuse. Thanks to the 
cartridge’s modular design, the “Super 
Quick” has growth potential, and can 
be upgraded to match the design sta-
tus of the DM11.

key Characteristics

 Inexpensive
 Highly effective against masonry, 

 structures and field fortifications
 Ground impact results in massive  

 area effect
 Safe to handle and transport due 

 to use of insensitive explosives

status
 Development concluded

Rheinmetall Waffe munition Gmbh · Heinrich-Ehrhardt-Strasse 2 · 29345 Unterluess · Germany
Phone +49 5827 80-01 · Fax +49 5827 1090 · info-wm@rheinmetall.com · www.rheinmetall-defence.com
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herdenking op de Grebbeberg en daar een krans gelegd bij het 
monument.
Op 10 februari werd met 37 deelnemers een excursie gehouden 
bij het Korps Commandotroepen in de Engelbrecht van Nassau-
kazerne in Roosendaal.

Themadag 2010
De bijeenkomst was dit jaar gewijd aan Afghanistan en werd 
gehouden op dinsdagavond 16 november in de Senaatszaal van 
de Universiteit Utrecht. Nadat drie gerenommeerde sprekers 
het onderwerp vanuit telkens een ander perspectief hadden be-
licht (hun bijdragen werden afgedrukt in het februarinummers 
van Armex in 2011), volgde een levendige paneldiscussie waar-
bij ook de volle zaal zich niet onbetuigd liet.
Aansluitend werd door Ir P. Schouwenburg de tweejaarlijkse 
masterscriptieprijs uitgereikt aan Michiel J. Stadhouders. 

Den Helder, februari 2011.

P.C. Dijkgraaf,
Secretaris KNVOL.

Oproep
Het hoofdbestuur en vooral het secretariaat en de leden-
administratie willen sneller met de leden/abonnees in con-
tact kunnen komen en daarbij tevens portokosten uitspa-
ren. Er wordt u dan ook gevraagd om uw e-mail adres te 
mogen gebruiken voor diverse berichten m.b.t. de vereni-
ging, bijvoorbeeld de jaarlijkse contributiebrief, maar ook 
uitnodigingen voor excursies en de themadag.
Als u daarmee kunt instemmen, wordt u verzocht uw e-
mail adres bekend te stellen bij de secretaris en de leden-
administratie. U kunt dat melden op: info@onsleger.nl
Met dank voor uw medewerking,

De secretaris.

Ons Leger
Doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel bij de Nederlandse samenleving de 
overtuiging ingang te doen vinden dat voor het behoud van vrede, veiligheid 
en vrijheid een deugdelijke krijgsmacht noodzakelijk is. 
Om dat te bereiken wordt ons blad behalve aan onze leden, abonnees en 
begunstigers toegezonden aan onder meer politici, diverse maatschappelijke 
instellingen en redacties van dag-, week- en maandbladen.

Ereleden
J.H.M. van Alphen, L.J. Broeksma, Ing. J.Th.E. Schut, P.G.M. van Even, 
P.R. Klop en G.J.H. Heezen

Hoofdbestuur
P.J.E.J. Striek, voorzitter
Prof.dr O.C.K.M. Penn, vice-voorzitter
drs. P.C. Dijkgraaf, secretaris
F.M. Wessels, penningmeester

Leden:
C.S.D. Bijl de Vroe
G. van Empelen
Mr. G.F. Hovestad
M.E. Jansen
P.R. Klop
R.H. Koornstra MSc

Algemene Raad
Jhr. dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland
G.J.H. Heezen
G.L.J. Huijser
Drs. H.H. Hulshof
Mr. B.J.M. Baron van Voorst tot Voorst

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

Regiovertegenwoordigers

Zuid-Holland
vacature
Noord-Holland
M.M.W. Kasteleyn
Olympiaplein 77, 1077 CR Amsterdam
Tel: 020-6715273
Noord
Prof. dr. J.L.N. Roodenburg (reslkol-tandarts)
Postbus 30.001, 9700 RB Groningen
e-mail: j.l.n.roodenburg@kchir.azg.nl
Tel: 050-3612567, Fax: 050-3611136
Oost
drs. T.J. Bouwers, 
Willebrordstraat 9, 7121 DR Aalten
tel: 0543 - 471 761
Midden
drs.E.H. Haitsma,
Dantelaan 81, 3533 VB Utrecht
tel: 030 - 293 9454.
Zuid
F.M. van Hoek
Dagpauwoog 17, 5691 NW Son
Tel: 0499-473187

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

Leden-/abonnementenadminstratie
Franz  Lisztlaan 4
2253 HL Voorschoten
Tel/fax: 071-5610658
E-mail: info@onsleger.nl
Postgiro : 1516639

Bestuursvergaderingen
Het hoofdbestuur kwam acht maal in vergadering bijeen. We-
gens de op handen zijnde sluiting van de Knoopkazerne te 
Utrecht moest in oktober en november worden uitgeweken 
naar de Prinses Julianakazerne te ‘s-Gravenhage ingang van de-
cember 2010 wordt gastvrijheid genoten in de nieuwe Krom-
houtkazerne te Utrecht.
De regiovertegenwoordigers hebben hun taak naar tevreden-
heid vervuld.
De regiovertegenwoordiger Zuid, dhr. F.M. van Hoek, zag zich 
na bijna 25 jaar om gezondheidsredenen gedwongen zijn func-
tie neer te leggen. Dhr. C.H.J. Veldkamp werd bereid gevonden 
de functie over te nemen.

Leerstoel
In het academische jaar 2009/2010 heeft onze bijzondere hoog-
leraar, prof. dr. J. Hoffenaar, zijn werkzaamheden aan de Uni-
versiteit Utrecht naar volle tevredenheid verricht. Het cura-
torium heeft bij de jaarlijkse beoordelingen zijn positieve 
waardering uitgesproken voor de inzet van de hoogleraar. Het 
verslag van het curatorium is afgedrukt in Armex van februa-
ri 2010.

Armex
Ook in 2010 zijn zes nummers van ons magazine verschenen en 
werd voor de inhoud en de uitstraling weer alom lof geoogst. 
Het aanbod aan artikelen was steeds voldoende. Helaas wer-
den signalen ontvangen dat vanwege de bij Defensie door te 
voeren bezuinigingsmaatregelen de opmaak van het blad in de 
loop van 2011 niet meer bij de AVDD zal kunnen geschieden.
De advertentieopbrengsten waren teleurstellend. Overleg werd 
gestart om de advertentie-exploitatie tegen een tevoren over-
een te komen vaste jaarlijkse vergoeding te gunnen aan een 
advertentiebureau.

Herdenkingen / excursies
De vereniging heeft op 4 mei acte de présence gegeven bij de 

Uitnodiging algemene vergadering 2011

Het hoofdbestuur nodigt de (jeugd-)leden en hun 
introducés uit tot het bijwonen van de algemene 
vergadering 2011 op

Donderdag 26 mei 2011

Wij genieten gastvrijheid in de Dumoulinkazerne te 
Soesterberg bij het Opleidings- en Trainingscentrum 
Logistiek (OTCLog).
In de middag staat een bezoek aan de historische verzame-
lingen van Intendance, Militaire Administratie en Technische 
Dienst op het programma. Deze musea zijn de laatste tijd ge-
heel opnieuw ingericht. Het is de moeite waard deze dag bij te 
wonen.

Programma
09.45 - 10.15 uur: Ontvangst (koffie/thee) in gebouw D25/ 
  K103B
10.15 - 12.15 uur: Algemene vergadering 2011
12.15 – 12.45 uur: Lezing over het OTCLog
12.45 - 13.45 uur: Gezamenlijke lunch in gebouw D5
13.45 - 16.30 uur: Bezoek musea (indeling in 3 ploegen)
16.30 - 17.00 uur: Afsluitend drankje in het TD-museum/
  afscheidswoord/sluiting

Er is gelegenheid om op eigen kosten de warme maaltijd in het 
bedrijfsrestaurant te nuttigen om circa 17.30 uur. Opgave op de 
dag zelf bij de secretaris. Betaling met chipknip

Aanmelden
U dient zich aan te melden door een bijdrage in de kosten over 
te maken van .10,- per persoon naar rekening ING 17 00 55 
t.n.v. P.R. Klop te Voorschoten. Zorg dat naast uw naam 
ook uw adresgegevens worden vermeld. Het te betalen be-
drag moet uiterlijk op zaterdag 22 mei a.s. zijn bijgeschreven. 
Houdt u rekening met een verwerkingstijd bij de bank van cir-
ca 5 dagen.
Mocht u te laat zijn, dan kunt u zich nog tot uiterlijk 23 mei a.s. 
aanmelden per e-mail op peter.klop@casema.nl. Betaling volgt 
dan later bij de penningmeester ter plaatse.
Circa één week voor de vergadering wordt uw aanmelding be-
vestigd met het toesturen van de vergaderstukken, een reisad-
vies c.q. een routebeschrijving en de brief die toegang tot de 
kazerne zal verlenen (denk wel aan een legitimatie).
Het hoofdbestuur hoopt op een grote opkomst en zal samen 
met de organisatie ter plaatse u een fijne en leerzame dag be-
zorgen, waarbij ook aan de inwendige mens aandacht wordt 
besteed.
Wij hopen u in Soesterberg te mogen begroeten.

Agenda

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

2. Goedkeuren verslag AV-2010
 (afgedrukt in Armex 2010-5)

3. Goedkeuren jaarverslag 2010
 (afgedrukt in dit nummer)

4. Financiële zaken
•	 Toelichting	exploitatie	2010	door	de	penningmeester

Verenigingsnieuws

•	 Verslag	van	de	kascontrolecommissie	2010
•	 Goedkeuren	exploitatie	2010
•	 Decharge	hoofdbestuur	en	penningmeester
•	 Toelichting	op	de	begroting	2011
•	 Goedkeuren	begroting	2011
•	 Aftreden	kascontrolecommissie	2010
•	 Benoemen	kascontrolecommissie	2011(namen	volgen	nog)	

5. Armexzaken
•	 Toelichting	door	de	hoofdredacteur
•	 Vragen	aan	de	hoofdredacteur

6. Personele mutaties
•	 In	de	Algemene	Raad	zijn	er	geen	mutaties	te	melden
•	 Aftredend	en	niet	herkiesbaar	is	dhr.	R.H.Koornstra
•	 Aftredend	en	herkiesbaar	is	de	plaatsvervangend	
 voorzitter prof. dr. O.C.K.M. Penn
•	 Voorgedragen	als	lid	van	het	hoofdbestuur	voor	de		 	
 functie van juridisch adviseur, mr. M.A. Dierckx
•	 Voorgedragen	als	lid	van	het	hoofdbestuur	voor	de	
 functie van lid/studentenvertegenwoordiger, dhr. P.P.B. 
 Greup

7. Mededelingen van de voorzitter.
 (incl. informatie m.b.t. jubileumviering in 2012)

8. Rondvraag

9. Sluiting

Secretarieel Jaarverslag 2010

Algemeen
Voor de viering van het 100-jarig bestaan van de vereniging 
werd een plan van aanpak gemaakt en verder uitgewerkt, in 
samenwerking met Green Paper Association (voorheen: Naber 
Media Exploitatie). Met de implementatie werd begonnen.
Het ledental is door overlijden en opzeggingen ook in 2010 
weer iets teruggelopen.
De automatisering van de financiële en ledenadministratie was 
een voortdurend punt van aandacht.
Het verenigingsarchief bleek niet langer te kunnen worden ge-
huisvest in de Frederikkazerne en werd tijdelijk elders onderge-
bracht.

Algemene Vergadering
Voor deze vergadering werd op 23 juni 2010 gastvrijheid geno-
ten bij het Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre (OTC-
Man) in de Bernhardkazerne te Amersfoort.
In het hoofdbestuur hebben de volgende mutaties plaatsge-
vonden.
a. Aftredend wegens het verstrijken van de benoemings-
 termijn en statutair niet herkiesbaar was de penning-
 meester, dhr. F.M. Wessels.
b. Aftredend waren voorts de heren drs. C.S.D. Bijl de Vroe,  
 mr. G.F. Hovestad en mr. D. van Zuidam.
c. Aftredend wegens het verstrijken van de benoemingster- 
 mijn waren voorts de voorzitter, dhr. P.J.E.J. Striek en dhr. 
 P.R. Klop, erelid van de vereniging. Beiden werden bij 
 acclamatie herkozen.
d. Als nieuwe penningmeester werd in het hoofdbestuur 
 gekozen dhr. J.L.M. Reijnen.
Het voorstel tot een bescheiden contributieverhoging werd 
aanvaard.
De kascontrolecommissie werd herbenoemd.
Het middagprogramma bestond uit een bezoek aan het TAC-
TIS-gebouw, waar tijdens een rondleiding kennis kon worden 
genomen van het TACTical Indoor Simulation-project. 
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De zorg voor een deugdelijke krijgsmacht was in 
1912 aanleiding om de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging “Ons Leger” op te richten. De grote 
bezuinigingen van de laatste jaren tonen aan 
dat 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!
Daarom spant ze zich in voor een breed 
draagvlak voor onze krijgsmacht in onze 
samenleving. Zij draagt die boodschap uit naar 
de politiek, de industrie, de wetenschap en 
media. Daarnaast toont ze zich betrokken bij 
families van uitgezonden militairen.
Ook organiseert de vereniging tal van 
activiteiten zoals lezingen en bezoeken aan 
militaire locaties. Ook heeft de vereniging 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

Voor een krijgsmacht die ertoe doet!

ARMEX
ONAFHANKELIJK DEFENSIEMAGAZINE

Uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’




