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Making a difference in the line of duty

Gevechtstroepen hebben de beste en meest geavanceerde bescherming nodig. Tactieken van terroristen
veroorzaken niet alleen veel slachtoffers, maar hebben ook impact op militaire operaties en logistiek. 

Het TenCate ABDS™ active blast countermeasure systeem is een innovatieve beschermingsoplossing tegen tal van 
Improvised Explosive Devices. Deze actieve voertuigbescherming gaat effectief de verwoestende effecten van IED’s 
tegen door vermindering van de opwaartse versnelling van het voertuig en behoud van de rompstructuur. Dit systeem 
is onderdeel van totaaloplossingen waarmee TenCate het verschil wil maken in de bescherming van militairen.

www.tencateadvancedarmour.com
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Commentaar

“Dat is aan de politiek”, is tegenwoordig een veel gehoorde uit-
drukking. Het onderwijs loopt te hoop tegen kortingen op de 
‘rugzak budgetten’, de politie vindt dat er op arbeidsvoorwaar-
delijk gebied recht gedaan moet worden, de psychiatrie moet 
volstaan met een goed gesprek en de kunst- en cultuursector kan 
het helemaal wel schudden. Je kunt er als organisatie of burger 
van vinden wat je wilt, gekort wordt er.
En als er gekort moet worden, weet de politiek de krijgsmacht al-
tijd te vinden. Dat is heel vervelend, maar er is formeel niets aan 
te doen. We leven, gelukkig, in een land waar dit soort besluiten 
democratisch gesanctioneerd worden.
Bevoegdheid is echter een, de verantwoordelijkheid ervoor ne-
men is twee. Daarover is de politiek veel minder stellig. vaak valt 

dan te horen dat het toch wel efficiënter kan, dat de gevolgen 
wel meevallen en, heel venijnig, bepaalde zaken toch overbodig 
of niet meer van deze tijd zijn. 
Dat laatste is een veel gehoord geluid als de gevolgen van de
defensiekortingen aan de orde komen. Dat geluid wordt echter 
nauwelijks van inhoudelijke kanttekeningen voorzien. De rege-
ring kijkt wel uit om het eigen besluit te ondergraven en de
coalitiepartijen in de tweede Kamer hebben andere belangen.

Commandanten
En de commandanten dan? In dit krachtenveld zijn het de Com-
mandant der Strijdkrachten en de commandanten van de opera-
tionele commando’s die het bestuurlijke gelag betalen. Zij moe-
ten voor hun rekening nemen dat de hele organisatie op zijn 
kop gaat op basis van niet meer dan 42 pagina’s aan opgesomde 
maatregelen, dat aan ca. 6000 medewerkers ontslag moet wor-
den aangezegd, dat belangrijke operationele capaciteiten moe-
ten worden afgestoten en dat er, althans volgens de regering, 
in 2014 toch een veelzijdig inzetbare krijgsmacht staat. Wat dat 
laatste precies inhoudt, weet overigens nog niemand.
Hebben die commandanten dan geen inbreng? Ik denk dat hun 
inbreng te vergelijken is met die van een veroordeelde misdadi-
ger in een land waar men nog aan lijfstraffen doet. Het vonnis 
staat vast: er moet een lichaamsdeel worden afgehakt. De ver-
oordeelde mag zelf bepalen welk lichaamsdeel.

De politiek bepaalt 
De commandant betaalt

Brigadegeneraal b.d.
P.K. Smit

De politieke defensiewind wordt steeds guurder en blijft maar waaien in een bezuinigingsrichting. 
Dat is voor de commandanten van de operationele commando’s en de Commandant der Strijdkrachten 
lastig laveren, in de wetenschap dat zij uiteindelijk de bestuurlijke rekening gepresenteerd krijgen. 

Anders valt niet echt te verklaren dat de landmacht zijn tanks 
weg doet en toch met behulp van Duitsland de operationele 
kennis in huis probeert te houden; dat de marine voorstelt om 
twee, nog niet afgebouwde patrouilleschepen af te stoten
(dit besluit is overigens later teruggedraaid) en dat de lucht-
macht zegt verder te kunnen zonder de Cougar helikopters.

Interviews
tegen deze achtergrond meende de redactie dat zij het de com-
mandanten maar eens zelf moest vragen. Hoe gaan zij ermee om 
dat zij hun personeel toekomstperspectief moeten bieden, dat zij 
min of meer zelf een ontwikkelingsrichting moeten aangeven, 
dat zij binnen bijna onmogelijke randvoorwaarden de publieke-

lijk gedane belofte van de minister moeten waarmaken?
Wat Commandant Landstrijdkrachten ervan vindt, kunt u verder-
op lezen. voor het volgende nummer is al een afspraak gemaakt 
met Commandant Zeestrijdkrachten. Daarna hoopt de redac-
tie afspraken te kunnen maken met de commandanten van de 
overige operationele commando’s en met de Commandant der 
Strijdkrachten.

Kanttekeningen
De Koninklijke Nederlandse vereniging ‘Ons Leger’ wil op de bres 
staan voor de hele krijgsmacht. Met slimme vragen de een pro-
beren uit te spelen tegen de ander, past daar niet bij. Al was het 
maar om derden niet de gelegenheid te geven daar publicitair 
en politiek goed ‘bezuinigingsgaren’ bij te spinnen.
In de Nederlandse politiek zijn voorstellen voor verbeteringen 
bij de krijgsmacht, immers minder kansrijk dan bezuinigings-
voorstellen. De redactie wil daarom de geïnterviewde comman-
danten vooral de gelegenheid geven zich uit te spreken over de 
nood-zakelijke kwaliteit en wat de risico’s zijn die de noodzake-
lijke kwaliteit kunnen bedreigen. 
Een derde kanttekening betreft de publicitaire ruimte van de
geïnterviewde commandanten. Pal tegen de ministeriële wind in 
varen, lost niets op. Uit de gegeven antwoorden moet echter wel 
blijken hoe scherp zij aan die wind willen en kunnen zeilen. 
Of dat scherp genoeg is, moet de lezer zelf beoordelen. <

Als er gekort moet worden, weet de politiek de krijgsmacht altijd te vinden
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MULTIPLY 
YOUR COMBAT FORCE 
CAPABILITIES

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

Hoe ga je daar als commandant van een operationeel commando mee om: er moet veel geld vanaf 
zonder dat echt duidelijk is waarom zo veel bezuinigingen juist bij het eigen commando gevonden 
moeten worden. Strategie of beleid ontbreekt immers. Toch moet hij het aan zijn personeel uitleggen 
en bovendien richting geven aan de reorganisatie. Dat maakt nieuwsgierig naar de opvattingen van, 
in dit geval, Commandant Landstrijdkrachten.

Gevechtsbereid, hoogwaardig 
en expeditionair
Dat blijft de Koninklijke Landmacht ook na de reorganisatie

Brigadegeneraal b.d. P.K. Smit
Afbeeldingen van Defensie

De beste stuurlui staan aan de wal. Dat geldt zeker voor de 
publieke discussies over de krijgsmacht en het heeft er alle 
schijn van dat ook de politieke stuurlui vanaf de waterkant 
staan toe te kijken hoe de krijgsmacht zich er bij de zoveel-
ste bezuinigingen weer uit redt. De interviews die de redac-
tie heeft gehouden met enkele politici, bieden op dat gebied 
weinig hoop.
Om toch het geluid van de professionals te laten horen, heeft 
de redactie ervoor gekozen om, in het jaar dat de Koninklijke
Nederlandse vereniging ‘Ons Leger’ honderd jaar bestaat,
de commandanten van de operationele commando’s en de 
Commandant der Strijdkrachten te vragen of zij hun inzichten 
met de lezers van dit blad willen delen. In dit kader heeft uw 
hoofdredacteur op 20 januari 2012 gesproken met de Com-
mandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal de Kruif.

Het kabinet kiest voor een veelzijdig inzetbare krijgs-
macht met het daarbij behorend ambitieniveau zoals 
uitgewerkt in het eindrapport Verkenningen. Herkent 
u daarin de landmacht zoals die nu moet worden uitge-
werkt?

Ja. Overigens met enkele kanttekeningen. Het ambitieniveau 
is mij duidelijk. Maar de maatregelen hebben wel invloed op 
het voortzettingsvermogen. verder hebben we om financiële
redenen het systeem tank moeten uitzetten. Niet omdat het
operationeel niet meer nodig is. Daarom kijken we naar 
Duitsland om in ieder geval de kennis van het optreden met 
tanks te kunnen behouden voor het bataljonsniveau en hoger 
en onderzoeken we of we Duitse tanks kunnen integreren in 
het eigen oefenprogramma.
Ik vind overigens dat je ambities moet definiëren in effecten,
niet in wapensystemen. De eerste vier hoofdstukken van het 
rapport ‘verkenningen’ met onder meer de scenario’s zijn 
goed, maar de verdere uitwerking ervan in eenheden en in-
frastructuur had volgens mij anders gekund. Je moet tegen 
een commandant van een operationeel commando zeggen: 
dit zijn je taken, dit moet je bezuinigen, dit zijn de randvoor-
waarden, kom met een plan. Waarom? Omdat wij de experti-
se hebben om die opdracht zo doelmatig mogelijk uit te voe-
ren. Daarmee creëer je draagvlak en gebruik je bovendien 
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Imagine a complete warfighter system for your troops and field tested by them. A human-centric, open, scalable system that keeps 
pace with your evolving needs, systems and services. Sagem gives you the tailored warfighter solutions you need, with full support 
from concept to deployment. Sagem is the prime contractor for the FELIN soldier modernization program, combat proven, and a major 
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mensen. Dat staat voorop. Daarom is het belangrijk aan te
geven waar de Koninklijke Landmacht heen moet, en dat
heb ik intern meegedeeld in een aantal sessies in de maand 
november van 2011.

Dat is geen echt antwoord op de vraag

Laat ik het zo zeggen: Mij is duidelijk waar ik met de land-
macht heen wil.

Dat heeft u ook duidelijk uitgesproken in het blad 
Landmacht. Maar het blijft natuurlijk lastig om op basis 
van eigen veronderstellingen en bij gebrek aan een
hoger kader een richting te kiezen.

De essentie is, als je zo ver terug moet als bij de Koninklijke
Landmacht het geval is, concentreren op de kerntaak.
En dat is vechten. Niet omdat wij dat willen, maar wij (de 
krijgsmacht) zijn de enige die het ook kunnen als het moet.
En omdat we dat kunnen, het vechten, hebben we men-
sen die de missie boven hun eigen veiligheid stellen en het 
groepsbelang boven het eigen belang. Ze zijn gewend
om in moeilijke omstandigheden hun eigen fysieke en
psychische grenzen op te zoeken om toch de opdracht uit
te kunnen voeren.
Dat is niet alleen van toepassing bij een conflict hoog in het 
geweldspectrum. De eigenschappen die je nodig hebt om 
te vechten komen ook van pas bij andere operaties dan ge-
vechtsoperaties. Dus er zit geen discrepantie tussen kunnen 
vechten en alle andere taken kunnen uitvoeren. Nee, het ver-
mogen om te kunnen vechten en de fysieke en mentale ei-
genschappen die daar bij horen, plus de organisatie, leveren 
het vermogen om al die andere dingen te kunnen doen.
Concentreren op de kerntaak houdt ook in dat we kiezen 
voor tanden en zo min mogelijk staart. Een voorbeeld. We 
hadden de staven hier in Utrecht bij een vorige reorganisatie 
al teruggebracht naar ongeveer 800 functies en we gaan nu 
terug naar ongeveer 370 functies. We snijden dus meer dan 
de helft!

Dat stelt hoge eisen aan het personeel. Gaan voor
kwaliteit en niet voor behoud, zoals u hebt gesteld, 
is dan logisch. Ik kan mijn echter voorstellen dat daar 
niet iedereen zo over denkt.

alle creativiteit die er in de organisatie zit. Daar maak ik mij 
in ieder geval sterk voor.

Mensen wonen op het land, dus daar zijn de con-
flicten en daar moet de veiligheid gebracht worden. 
Toch is na de reorganisatie het relatieve aandeel van de 
Koninklijke Landmacht uitgedrukt in functies, kleiner 
geworden. Dat is verder alleen de Defensie materieel 
Organisatie overkomen, maar die moest een aantal be-
drijven overhevelen. Zelfs het aandeel van de bestuurs-
staf neemt niet af. Dat lijkt niet logisch.

De ‘8 aprilbrief’ heeft tot allerlei emoties geleid bij het perso-
neel van de Koninklijke Landmacht, zoals woede, boosheid, 
verlatenheid en het gevoel er geweldig slecht vanaf te zijn 
gekomen. Deze gevoelens zijn nu nog steeds aanwezig,
maar het vizier moet echt gericht zijn op de toekomst en dat 
gebeurt ook. We kunnen niet in het verleden blijven hangen, 
maar moeten zorgen dat we deze reorganisatie zo snel moge-
lijk afronden en daarmee ook duidelijkheid geven aan onze 

De essentie is concentreren op de kerntaak. En dat is vechten.

Moderne commandovoering met ISIS/BMS
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Hoe dan ook: het is zaak om tijdens de reorganisatie voort-
durend de balans te zoeken tussen zorgvuldig omgaan met 
personeel, financiën en operationele kwaliteit.
In ieder geval zijn de volgende drie dingen van belang bij de 
overgang naar de nieuwe situatie.
In de eerste plaats leidt de numerus fixus (aantallen per rang 
of schaal) tot een fundamenteel andere leeftijdsopbouw dan 
in de huidige situatie. Dat betekent een grote ingreep in 
vooral de bovenbouw bij officieren (majoor en hoger) en
onderofficieren (sergeant-majoor en hoger) en vereist een
sturing die verder gaat dan alleen een sturing op aantallen.
In de tweede plaats moeten we rekening houden met de ont-
slagbescherming van militairen die enkele jaren voor hun 
functioneel leeftijdsontslag staan. Dat zijn relatief dure men-
sen, vaak in de hogere rangen. We moeten nog exact defini-
eren hoe we dit personeel in de categorie ‘ontslagbescher-
ming’ zodanig in de organisatie kunnen wegzetten dat we 
toch ruimte creëren voor ander personeel om alsnog te kun-
nen blijven. 
Een volledig ander probleem is dat het CLAS ‘van onder af’ 
leeg loopt. De soldaten en korporaals die uitstromen, kan ik 
momenteel niet vervangen. En juist deze militairen zijn hard 
nodig om de organisatie van onder af langdurig te voorzien 
van goed personeel. Inmiddels zijn de wervingsactiviteiten 
weer opgestart en hopen we voor het einde van het jaar de 
vulling weer op gang te hebben. 

Overtolligheid bij soldaten en korporaals is dus niet 
het probleem. Eerder het tegendeel. Maar hoe zorg je 
er nu voor dat, bijvoorbeeld bij kolonels, de overtollig-
heid wordt opgeheven.

Ik moet twee factoren met elkaar in evenwicht brengen. Dat 
is het toegestane personeelsplaatje, vastgelegd in de numerus 

fixus en de toekomstige organisatie. Die laatste is het meest 
ingewikkeld en moet tot stand komen via 117 reorganisatie-
trajecten. We beginnen nu wel een beeld te krijgen van de 
aantallen per rang en schaal die overtollig zullen raken, maar 
daaraan heeft het individu nog onvoldoende. Daarvoor heb 
je de toekomstige functies nodig waarop gesolliciteerd kan 
worden. 
De individuele overtolligheid wordt bepaald in het functie-
toewijzingsproces. Wie krijgt de functie en wie niet. Dat is 
aan de commandanten. Hierbij tellen een aantal elementen 
mee in kans of personeel kan blijven of niet. Je moet willen 
blijven, flexibel zijn in standplaats en functie en bij voorkeur 
hebben voldaan aan de gestelde algemene eisen, zoals de
defensie conditie proef, sanering, immunisaties, militaire
 basisvaardigheden en de fysieke inzetbaarheidstest. 

Ik las in de Landmacht dat het vertrouwen in u prima
was maar dat men zich zorgen maakte over de toe-
komst van de landmacht en de eigen plaats daarin.

Dat is het enige waar ik slapeloze nachten van heb, de onze-
kerheid voor het personeel. Omdat je natuurlijk alles voelt:
de woede, de onzekerheid en vooral de vraag wat het voor 
betrokkenen zelf betekent. Maar je weet dat als je het goed 
en zorgvuldig wilt doen, het twee jaar duurt. Daar wordt
keihard aan gewerkt.
We moeten ook wel loopbaanmogelijkheden blijven bieden 
voor onze jonge mensen. Dat is essentieel. verder moeten we 
als organisatie altijd inzetbaar blijven. We kunnen de winkel 
niet sluiten.
Maar we moeten ook kunnen laten zien dat we, ondanks het 
reduceren, toch kunnen verbeteren. Denk hierbij aan de op-
richting van de deltacompagnieën bij de pantserinfanterie, de 
formering van een zwarewapenscompagnie bij de luchtmo-

rivieren blijven in de weg zitten

Effecten bereiken overal ter wereld, ook met de Panzer houwitzer
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wijze beproefd om complexe situaties te analyseren. Eigenlijk, 
door op een heel aparte wijze te kijken naar een probleem, 
leren we om een probleem anders te analyseren dan tot nu 
toe. Zo hebben we geïnvesteerd in onze mensen. Ik vind dat 
het nog een stap verder moet. Ik vind dat een deel in het En-
gels moet, en ik zou heel graag veel meer joint willen en veel 
meer inter agency.
We moeten dus ook het succes in het innovatieve vermogen 
van de Koninklijke Landmacht tijdens de reorganisatie laten 
zien. Dat maakt het nog uitdagender, maar het is wel onze
levenslijn. 

Hebt u tot slot nog een boodschap voor ‘de bv Neder-
land’?

Laat een ding duidelijk zijn: de Koninklijke Landmacht gaat 
door een majeure reorganisatie die heel diep snijden noodza-
kelijk maakt, maar doet nooit concessies aan de kwaliteit. En 
die kwaliteit van ons wordt bepaald door onze mensen. Wij 
hebben fantastische mensen in de Koninklijke Landmacht!
Die Koninklijke Landmacht is bovendien een hoogwaardige, 
expeditionaire organisatie die overal ter wereld in het hele 
geweldspectrum de belangen van Nederland en de Nederlan-
ders op een uitstekende wijze kan dienen.
En de unieke capaciteiten die wij hebben om expeditionaire 
operaties mogelijk te maken, worden ook steeds meer natio-
naal ingezet.
Iedereen die zich van de kwaliteiten van de landmacht wil 
overtuigen, moet van 11 t/m 13 mei maar naar Oirschot ko-
men! <

biele bataljons (red: zie elders in dit nummer), onderzoek of 
en hoe we met Duitsland intensiever kunnen samenwerken.
Een voorbeeld is ook het laatste operationele seminar: een 
schoolvoorbeeld van een aanpak waarbij het topkader van 
een krijgsmachtdeel bijgeschoold kan worden in het eigen 
vakgebied, maar dan wel op politiek en militairstrategisch ni-
veau. Zo hebben we bij het laatste seminar een andere denk-

Een damespatrouille in Afghanistan

Wij hebben fantastische mensen in de Koninklijke Landmacht!

rivieren blijven in de weg zitten
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De zwarewapenpelotons vormen de slagkracht van de Luchtmobiele brigade. Waar het met de LSV 
in de antitankrol vroeger hit en run was, kiezen de rode baretten met hun MB-softtops niet meer het 
hazenpad. “We beantwoorden nu het vuur en delen flinke klappen uit”, vertelt korporaal I Rogier de 
Jong. 

Zwarewapenpelotons
ballen vuist
Gertjan van der Wal
Foto’s: WPA en 11LMB

De drie luchtmobiele antitankcompagnieën zijn voltooid ver-
leden tijd. recente operaties in Irak en Afghanistan vroegen 
om een andere aanpak en materieel: zwarewapenpelotons. 
Dit concept en de daarvoor ingedeelde voertuigen worden 
nu aan de tand gevoeld. “Onze Delta-compagnieën zijn bre-
der inzetbaar en zwaarder bewapend”, geeft eerste luitenant 
Mark van rooijen van 12 Infanterie bataljon Luchtmobiel
(regiment van Heutsz) aan. 
De rode baretten ruilden daarvoor het Luchtmobiel Speci-
aal voertuig (LSv) in voor de MB-softtop. Deze omgebouwde 
Mercedes-Benz ziekenauto’s (ZAU) en lijnbakken torsen een 
flink arsenaal mee. Dat zijn naast de antitankwapens Gill-
en Panzerfaust een 40 millimeter granaatwerper, .50 zwaar 
machinegeweer op een ringaffuit en mitrailleur MAG op een 
zwenkarm aan de bijrijderkant.

Frontlinie
Waar de LSv met transporthelikopters werd ingevlogen, rijdt 

de 10kN – zoals het wapenplatform in vakjargon heet – van-
uit een verzamelgebied naar de frontlinie. “tijdens oefening 
Falcon Autumn in september en oktober verleden jaar ver-
plaatsten wij ons over de weg van Arnhem naar het tt-circuit 
Assen”, blikt van rooijen terug. “voor de LSv vormde een 
dergelijk rit een flinke uitdaging. De kans op kokende mo-
toren was reëel. Dat voertuig is echt bedoeld voor in het ter-
rein.”
Naast een groter bereik bijt de jeep stevig van zich af. “Met 
zijn voorganger zocht je na de landing direct de bosrand op”, 
herinnert De Jong zich. vanuit die positie nam de tweekop-
pige bemanning eerst met draadgeleide tOW en later de fire-
and-forget Gill-raketten gepantserde doelen op de korrel. 
“Na lancering gingen we er gelijk vandoor. De middelen om 
de reactie van de vijand af te wachten, ontbraken.”
De aanwezige Minimi mitrailleur was enkel bedoeld voor na-
bijverdediging. “Met dat lichte geschut ging je echt de tegen-
standers niet te lijf”, verzekert de plaatsvervangend groeps-

Deze omgebouwde Mercedes-Benz ziekenauto’s en lijnbakken torsen een flink arsenaal mee
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commandant. Niet alleen richtte je weinig uit, als één van 
beide bemanningsleden gewond raakte, waren de rapen 
gaar. “Met een driekoppige bezetting is dat in de huidige
opzet wel anders.”

Extra vent
Een standaard MB-crew bestaat uit een chauffeur, boord-
schutter en groepscommandant dan wel plaatsvervanger.
Iedere compagnie beschikt over twee zwarewapenpelotons 
met daarin acht voertuigen. “Afhankelijk van de opdracht
bestaat de mogelijkheid om niet acht, maar zes wagens te
gebruiken. Op elke softtop komt dan een extra vent”, legt de 
luitenant uit. “In de bak achterop is voor hem een plekje vrij.”
De chauffeur is verantwoordelijk voor het voertuig. Hij kiest 
samen met de boordschutter ook de vuurposities. Laatstge-
noemde bedient bovenop de 10kN de .50 of de Gill. verder 
is hij meester op alle andere wapens. Met uitzondering van 

de op een deuraffuit geplaatste MAG. Hiermee brengt de 
(plaatsvervangend) groepscommandant vuur uit. “verder
verzorgt die sergeant of korporaal de commandovoering en 
verbindingen”, vult van rooijen als commandant van het 
tweede peloton aan.
De brigade streeft er bovendien naar alle bestuurders combat 
life saver geschoold te krijgen. Behalve als genezerik is een 
aantal chauffeurs tevens als pionier inzetbaar. “Alle beman-
ningsleden zijn daarnaast los op de Gill en .50. Gaan we lan-
ger in stelling dan wisselen wij elkaar af”, verklaart De Jong.
 
Groter gebied
Een crew gaat nooit alleen de poort uit. “Wij treden mini-
maal met twee MB’s op. Beide voertuigen beveiligen en vul-
len elkaar aan”, stelt de luitenant. “Je kunt bijvoorbeeld één 
bemanning op de harde doelen zetten en de ander op per-
soneel”, kaart de korporaal aan. “In vergelijking met de LSv 
nemen we ook een veel grotere sector voor onze rekening. 
Daarbij moeten we zelfstandig minimaal 72 uur kunnen ope-
reren, inclusief een verkennende taak.”
Als rijdende vuurbasis is de 10kN uitermate geschikt voor
konvooibegeleiding. “Met deze softtop beveiligen we echt 
360 graden. Het zicht rondom is perfect.” van rooijens voor-
keur gaat daarbij uit naar de inzet van acht jeeps met elk drie 
bemanningsleden. “Je beschermt de eigen troepen dan met 
maximale vuurkracht.”
trekken de rode baretten met hun MB’s een oord binnen, 
kan de compagniesstaf er voor kiezen dat met zes wagens
te doen. “De vierde man levert dan de boots on the ground. 
Hij houdt de plaatselijke bevolking bij ons voertuig vandaan”, 
zegt De Jong. De Delta-compagnieën zijn ook prima in staat 
een buitenring te verdedigen en vuursteun te geven, terwijl 
rode baretten daarbinnen hun klus klaren. “Onze kracht is
samen optreden met de infanterie”, benadrukt van rooijen.

De Softtop in vol ornaat

Het Luchtmobiel Speciaal voertuig
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Lijnbakken
Hoe groot het voordeel van de overstap naar de softtop ook 
is, de ongepantserde MB werd oorspronkelijk niet als wapen-
platform geleverd. Het zijn ziekenauto’s en lijnbakken met 
weinig kilometers op de teller die in een MOB-complex ston-
den. “De opbouw is vervangen door een open platform,
inclusief affuit. verder maakte het stuur plaats voor een com-
pacter model en kwam er een zonnedak”, verduidelijkt ser-
geant-majoor onderhoudsdiagnosticus (smod) richard Dros. 
Deze beschermplaat weert behalve de koperen ploert ook 
hete hulzen van de .50 uit de nek van de chauffeur en de bij-
rijder. “De ambulancebakken zijn ten slotte nog voorzien van 
een trekhaak, aangezien daar eerst het trapje naar de cabine 
zat”, somt Dros op.
De metamorfose betekent dat de Delta-compagnieën tijdens 
de praktijk in de beproevingsfase tegen beperkingen aanlo-
pen. “De wagen weegt vol beladen ongeveer 4.500 kilo, een 
groot rijbewijs is verplicht. De 95 pk motor komt soms wat 
vermogen te kort”, weet de smod inmiddels uit ervaring. Ook 
de huidige 10kN-as is wat te licht voor het zware werk. “Daar 
zou eigenlijk een 12kN-exemplaar onder moeten. Die vangt 
de deining in het terrein beter op.” 

Bandenspanning
Een ander pijnpunt dat de gebruikers bij de Defensie Mate-
rieel Organisatie op tafel legden, was de bandenspanning. 
“Onze MB heeft 3 bar druk in de achterbanden, waar de hui-
dige ziekenauto’s op 5 atmosfeer rijden.” Dat merk je volgens 
Dros direct bij het manoeuvreren. “We hebben daarom DMO 
gevraagd dit aan te passen. De rookpotten zijn bijvoorbeeld 
op ons verzoek al anders geplaatst.” 
De smod duidt erop dat deze MB’s aangeschaft zijn voor het 
optreden in de Noord-Duitse Laagvlakte tijdens de Koude 
Oorlog. “Het rode gevaar is geweken. Uitzendingen brengen 
ons nu naar landen als Irak en Afghanistan. Daar moeten we 

ook de bergen in. Deze MB is voor die opgave motortechnisch 
minder geschikt.”
De 10kN heeft naast overgewicht ook een grotere draaicir-
kel dan de LSv, maar ook groter dan de 5 en 7kN softtops die 
al bij de brigade in gebruik zijn. “Het is een wat lomper voer-
tuig en daar houd je bij de planning en inzet rekening mee”, 
erkent Dros. De korporaal onderschrijft die mening. “In het 
bos komt hij minder tot zijn recht, mede door de affuit en 
rekken met raketten aan de zij- en achterkant.” 

Opleiding en training
Dat minpuntje beschouwt de luitenant echter niet als pro-
bleem. “Deze voertuigen zijn in eerste instantie bedoeld voor 
opleiding en training. Bij daadwerkelijke inzet ruilen we ze 
om voor de moderne CDI-variant.” Dat MB-type heeft een
automaat, zwaardere motor, degelijk pantserpakket, bredere 
banden en daarmee stabielere wielbasis. Groot pluspunt
bij het accuraat vuren met de .50. “Onze militairen in Kunduz 
rijden er ook mee rond, net als destijds in Uruzgan.” 
Omscholingsproblemen verwacht de korporaal niet. “Na een 
paar rondjes weet je al niet beter.” Bijkomend voordeel is dat 
deze CDI in undersling mag. Die toestemming voor de 10kN is 
er nog niet. “Er volgen eerst nog diverse proeven. De noodza-
kelijke haken daarvoor zitten standaard al aan het voertuig. 
De brigadestaffocus voor de Delta-compagnieën – ieder van 
de drie bataljons heeft er één – ligt hoofdzakelijk op ground 
assault”, vertelt van rooijen.
De luitenant wijst er daarbij op dat de zwarewapenpelotons 
nog in de beproevingsfase zitten. De luchtmobiele brigade is 
druk doende het handboek te schrijven. Wanneer dit klaar is 
en de bemanningen volwaardig inzetbaar zijn, durft hij niet 
te voorspellen. Dat maakt voor de korporaal weinig uit. “De 
softtops en het nieuwe optreden bieden zo veel meerwaarde 
voor zowel mij persoonlijk als de brigade dat ik daar wel op 
wil wachten.” <

Inzet 24/7
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Het Nieuwe Werken 
werkt met de juiste ICT
Maar wie maakt
de verbinding?

Informatie speelt een centrale rol bij de uitvoering van uw 
werkzaamheden. Het is van cruciaal belang altijd te kunnen 
beschikken over relevante en secure informatie en deze op een 
veilige manier te kunnen delen. Ongeacht locatie (thuis, op 
kantoor of in het operationele veld), op elk gewenst tijdstip en 
met de beschikbare hardware. Wij noemen dit Het Nieuwe Werken. 

Om dit mogelijk te maken, wordt veel verlangd van informatie- 
en communicatietechnologie. Wij zijn de ICT-dienstverlener 
die data, video en telefonie op unieke wijze combineert. 
En zo Defensie met onze dienstverlening ondersteunt bij het 
realiseren van de doelstellingen.

Kijk voor meer informatie op kpn.com/corporatemarket
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Opleiden en trainen vormen de basis voor de gereedstelling van landstrijdkrachten; de kennis-
productie de kern van het innovatieve vermogen. Toch ontkomen ook deze sectoren niet aan belang-
rijke ingrepen. En die gaan veel verder dan overal een beetje van af.

Opleiden en trainen in de 
kleiner wordende landmacht
Kolonel b.d. drs. ing. t.J.J. de vries
Luitenant-kolonel H.M.C. Dijkhoff BC
Afbeeldingen: Defensie

Honderd miljoen euro moet er met de herziening van de sec-
toren opleiding, training en kennisproductie (OtK) bespaard 
worden. Dat komt onder meer neer op een vermindering met 
circa 900 functies en 2000 leerlingenplaatsen. Om deze om-
vangrijke reductie te kunnen realiseren, moeten betrokken 
sectoren zich opnieuw ‘uitvinden’.
De impact van alle veranderingen beperkt zich overigens niet 

alleen tot het Opleidings en trainingscommando (OtCo)1; ook 
alle andere eenheden van het Commando Landstrijdkrachten 
(CLAS) gaan de gevolgen merken.
Ondanks de reducties hoeft dit niet per se negatief te zijn. 
Onder het motto ‘never waist a good crisis’ kan een nieuw
en modern Opleidings- en trainingsconcept (O&t-concept)
gerealiseerd worden: een manier van opleiden en trainen

Instructie op de Minimi op de heavy weapon range, Afghanistan, tarin Kowt

1 Het OtCo is de opleidings- en trainingsorganisatie van het CLAS en is samengesteld uit een aantal Opleidings- en trainingscentra (OtCa) die ieder 
  een bepaald vakgebied vertegenwoordigen. voorbeelden zijn het OtC-Operatiën, het OtC-Manoeuvre en het OtC-Genie. Deze OtCa hebben ook   
  een kenniscentrum voor het vakgebied waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
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die aansluit bij de professionele landmacht van vandaag en 
morgen. In dit artikel gaan we in op de achtergronden van 
het nieuwe concept. 

Leidraad Opleiden en Trainen
Het nieuwe concept komt niet uit de lucht vallen en vormt ei-
genlijk een volgende fase in een continu veranderingsproces. 
De opschorting van de dienstplicht, de noodzaak om te ope-
reren in een hoog geweldscenario, het steeds geavanceerdere 
materieel en de steeds hogere kosten waren daar onder meer 
debet aan.
In 2005 werd de Leidraad 
Opleiden en trainen (LOt) 
gepresenteerd met daar-
in een O&t-systematiek 
passend bij een professi-
oneel leger. De kern van 
deze nieuwe systematiek 
was dat het ambitieniveau van het CLAS per niveau werd ver-
taald naar taken die vervolgens, in relatie tot de beschikbare 
materiële en personele middelen, werden vertaald naar O&t-
doelen. Deze O&t-doelen vormden dan weer de basis voor de 
inhoud van individuele opleidingen (niveau I) en van onder-
deeltrainingen (niveau II t/m vI)2. Het koppelvlak tussen de in-
dividuele opleiding en de onderdeeltraining werd bij niveau II 
(de groep) gelegd. Competenties opgedaan in een individuele 
opleiding konden immers steeds opnieuw worden beoefend 
tijdens de uitvoering van de onderdeeltraining op niveau II.

Niveau I was een zaak van het OtCo, de onderdeeltraining 
van de operationele commandanten. De samenhang en de 
consistentie van het totale pakket aan opleiding en training 
werd toebedeeld aan de commandant van het OtCo (C-OtCo) 
en zijn OtC-commandanten. 
De LOt ging ook in op de wijze waarop opleiding en training 
vorm moest worden gegeven. Individuele opleidingen moes-
ten zich op het gehele geweldspectrum richten, praktijk-
georiënteerd zijn, afgesloten worden met een certificaat en 
daar worden uitgevoerd waar dat het meest effectief en doel-
matig was. Dat laatste betekende dat opleidingen niet meer 

per definitie bij of door het OtCo 
hoefden te worden verzorgd. Ook 
het civiele onderwijs, de opera-
tionele eenheden en zelfwerk-
zaamheid (denk hierbij aan Erken-
ning van verworven Competenties 
(EvC)) kwamen nadrukkelijk in 

beeld.
voor de onderdeelstraining schreef de LOt voor dat alle aan-
wezige kennis en ervaring moest worden benut, dat de kracht 
lag in de herhaling van oefen- en leerstof en dat de kwali-
teitsbewaking moest gebeuren door testen en evalueren. Dat 
betekende onder meer dat ook de ervaren soldaat of korpo-
raal kon worden ingezet bij de training van zijn groep of pe-
loton. 

Nieuwe impulsen
De LOt was een uitstekend stuk werk, maar in de praktijk 
bleek het heel moeilijk om handen en voeten aan het nieu-
we beleid te geven. Dat had niet alleen te maken met de in-
grijpende gevolgen voor bijvoorbeeld de opleidingsontwik-
keling, maar werd ook bemoeilijkt door de zware last die de 
missie in Afghanistan met zich meebracht. vanzelfsprekend 
had die prioriteit. 
Binnen het OtCo was het overduidelijk dat het nieuwe beleid 
met kracht moest worden ingevoerd. En meer dan dat. De 
overtuiging had post gevat dat een goede opleiding en trai-
ning in de toekomst alleen nog maar kon worden gegaran-
deerd als de koers drastisch werd verlegd.
Begin 2010 gaf C-OtCo daarvoor een aanzet en bracht hij 
twee documenten uit. In het eerste document, ‘Concept 
Blauwdruk Aansturing Kennisproductie Landoptreden’, 
deed hij voorstellen om het innovatievermogen3 van het CLAS 
te verbeteren. voor de versterking van de kortcyclische inno-
vatiekracht stelde hij voor om het doctrinaire landoptreden 
in te delen in functiegebieden en voor de regie in elk functie-
gebied een kennisautoriteit aan te stellen (de Senior Logisti-
cian, de Senior Engineer etc.). Door in elk functiegebied korte 
communicatielijnen te verzekeren tussen de kennisfunctie, de 
operationele eenheden, de opleidingsorganisatie en de we-
tenschappelijke instellingen als de Nederlandse Defensie
Academie (NLDA) en tNO, kon het kortcyclische innovatie-
vermogen worden bevorderd en geborgd. Dat dit werkte, 
had het OtCo uit de praktijk in Uruzgan geleerd4.
Om de langcyclische innovatiekracht van het CLAS te verster-

…een vermindering met circa 900 

functies en 2000 leerlingenplaatsen

Cursisten volgen op de Bernhardkazerne te Amersfoort een Cv90
opleiding. Bron: De Onderofficier

2 Het gaat hier om de operationele organisatieniveaus, variërend van niveau I (het individu) tot niveau vI (de brigade)
3 Onder innovatie verstaan we in dit verband het vermogen om doctrine, opleiding en training snel te kunnen aanpassen en op elkaar afgestemd 
  te houden.
4 Een treffend voorbeeld van deze werkwijze is de ontwikkeling van Search. De genie had altijd een adequaat antwoord op de tactieken van de
  taliban klaar omdat ervaringen van de ene rotatie op het OtCGenie vrijwel online werden verwerkt in de training van de volgende rotatie.
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ken, werd voorgesteld om alle Seniors de taak te geven om 
voor het eigen functiegebied, gevraagd en ongevraagd,
ontwikkelingen te signaleren en adviezen uit te brengen.
Om de regie op het gebied van innovatie te waarborgen, 
moest een centraal kenniscentrum voor geïntegreerd land-
optreden worden opgericht, het Land Warfare Centre (zie 
hierna).
Het tweede document had als titel: ‘Aanzet Visie Oplei-
den en Trainen CLAS’. Kern van het betoog van C-OtCo was 
dat de explosieve groei van de behoefte aan O&t dwong tot 
het beleggen van meer taken op dat gebied bij de operati-
onele eenheden. Natuurlijk speelde het tekort aan voldoen-
de instructiecapaciteit en instructiematerieel in zijn eigen 
OtCo een rol, maar dat was niet de belangrijkste reden voor 
dit pleidooi. tijdens de voorbereiding voor de missie in Uruz-
gan was een zeer sterke focus op onderdeelstraining name-
lijk essentieel gebleken voor succes. Alleen door heel veel en 
herhaald trainen, raakten de bouwstenen en individuen van 
eenheden goed op elkaar ingespeeld. Bovendien was duide-
lijk geworden dat een belangrijk deel van de vereiste vaardig-
heden niet door middel van opleidingen op een opleidings-
centrum bijgebracht hoefden te worden, maar vaak beter al 
doende geleerd konden worden bij de eenheid. 
C-OtCo noemde in zijn nota nadrukkelijk drie randvoorwaar-
den waaraan moest worden voldaan om met succes meer 
O&t bij de operationele eenheden te beleggen. De eerste 
randvoorwaarde betrof de sturing van het O&t-proces. Om-
dat de uitsplitsing van O&t-taken over min of meer heel het 
CLAS zou leiden tot een substantiële toename van de coördi-
natie tussen de diverse schakels in de O&t-keten, zou die co-
ordinatie gecentraliseerd moeten worden. De tweede rand-
voorwaarde betrof het OtCo zelf. Dat zou kleiner moeten 
worden. Een leaner and 
meaner OtCo zou boven-
dien als hoofdtaak moeten 
krijgen om het O&t-pro-
ces bij de operationele een-
heden van het CLAS zoda-
nig te ondersteunen, dat de 
eenheden zich volledig op 
de uitvoering zouden kunnen concentreren. De derde en laat-
ste randvoorwaarde was dat er geïnvesteerd moest worden in 
E-learning en Simulatie, in een goede opleiding en aansturing 
van O&t-ontwikkelaars en -begeleiders en in trainingsonder-
steuning, dat laatste zowel kwalitatief als kwantitatief.

Niet nieuw
Ondanks deze drie duidelijke randvoorwaarden, leidde de 
laatste nota tot de nodige kritiek vanuit de operationele een-
heden. De brigadecommandanten voorzagen een terugtre-
dend OtCo met als gevolg meer taken voor de operationele 
eenheden zonder dat ze daar extra personeel voor kregen. In-
middels is deze discussie achterhaald. Het aantal leerlingen-
plaatsen dat na de bezuinigingen resteert, laat geen andere 
keuze.
Op dit moment is vooral de vraag hoe er meer O&t bij de 
operationele eenheden uitgevoerd kan gaan worden. Een 
blik in het verleden kan dan geen kwaad, onder het motto 
“wie zijn verleden niet kent, kan zijn toekomst niet bepalen”. 
toen de landmacht nog dienstplichtigen kende, vond een 
groot deel van de O&t ook al plaats bij de groepen en in het 
pelotons van de operationele eenheden. Daar gebeurde ook 
de aansturing en kwaliteitsbewaking.

toegegeven: het militaire vak is vandaag de dag complexer. 
Daar staat echter tegenover dat de landmacht over professio-
nele soldaten en korporaals beschikt die vrijwillig voor het
militaire vak hebben gekozen en die dat vak jarenlang en met 
heel veel inzet en enthousiasme willen uitoefenen.

Het is personeel waar veel 
werkgevers in de civie-
le maatschappij jaloers op 
zijn. Wij hebben dan ook 
de overtuiging dat, mits het 
zodanig voor dat personeel 
georganiseerd wordt dat al 
de aandacht naar O&t kan 

gaan, meer O&t bij de operationele eenheden niet alleen mo-
gelijk is, maar ook tot succes en arbeidsvoldoening zal leiden.

Terugdringen behoefte 
Dit alles is nog niet genoeg. Ook de O&t-behoefte moet ver-
antwoord worden teruggebracht. Dat kan door een goede in-
vulling van de principes Just in time, just enough en functio-
nalisatie. Personeel doet in dat geval alleen nog de specifieke 
kennis en ervaring op die relevant is voor de eerstvolgende 
functie. Bovendien krijgt het de mogelijkheid om gedurende 
lange(re) tijd binnen één functiegebied werkzaam te zijn. Het 
gevolg daarvan is dat de loopbaan van een militair vaker, kor-
tere opleidingsmomenten kent en dat het rendement van die 
opleidingsmomenten toeneemt. Bovendien kan het betrok-
ken personeel een verdiepingsslag in het gekozen functiege-
bied maken met alle gunstige gevolgen voor de ervaring en 
kwaliteit van dien; een bepaald niet onbelangrijk effect voor 
een krijgsmacht die met steeds geavanceerdere apparatuur, 
technieken en methodes moet werken. 
Een andere manier om de O&t-behoefte te verminderen is 
om zoveel mogelijk personeel in te nemen dat al is voorzien 
van een groot deel van de vereiste startkwalificaties. Loop-
baanlint biedt in dat verband, mits goed georganiseerd, veel 

Cursisten van de opleiding veiligheid & vakmanschap, een van de loop-
baanlintopleidingen

Het is personeel waar veel werkgevers in 

de civiele maatschappij jaloers op zijn
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perspectief. De landmacht en de regionale Opleidingscentra 
hebben onder deze noemer samen een opleiding tot begin-
nend (zelfstandig) beroepsbeoefenaar opgezet. De betreffen-
de opleidingen bevatten voldoende elementen om, bij een 
keuze voor het beroep van militair, de initiële opleiding aan-
zienlijk te kunnen bekorten. Het is een prestatie van formaat 
dat de projectorganisatie Loopbaanlint er de afgelopen ja-
ren in is geslaagd om de samenwerking tussen het CLAS en 
de rOCa van de grond te krijgen. De komende reorganisatie 
biedt de kans om de organisatie rond Loopbaanlint nog ver-
der te verbeteren door naast de doorlopende leerlijn ook een 
doorlopende vormingslijn te realiseren. Goede inpassing van 
Loopbaanlint in de nieuwe O&t-organisatie zal de wervings-
resultaten via dit spoor verder doen toenemen.
Het zou in onze ogen overigens onverstandig zijn om voor de 
instroom op dit ene paard te wedden. De doelgroep ‘spijker-
broeken’5 blijft volgens ons van belang. Wat niet wil zeggen 
dat we ervoor pleiten om de samenwerking met het civiele 
onderwijs te beperken. Er zijn op dat gebied nog veel moge-
lijkheden die op exploratie wachten!

De nieuwe aanpak
De bezuinigingen zijn zo fors, dat we uiteindelijk veel breder 
hebben moeten kijken dan alleen de verschuiving van O&t 
naar de operationele eenheden en het terugdringen van de 
behoefte. Het voert echter te ver om hierop in dit artikel in te 
gaan. We volstaan met het noemen van de belangrijkste ken-
merken van het model waarbij we benadrukken dat de be-
sluitvorming erover nog niet helemaal is afgerond.
Het veld van de opleiding, training en kennisproductie be-
slaat geheel CLAS. Het grootste deel bevindt zich in een aan-
zienlijk verkleind OtCo. Dat bestaat uit het Land trainings-
centrum (LtC), het Land Warfare Centre (LWC), de Koninklijke 
Militaire School (KMS; opleiding onderofficieren en tegen-
woordig ook soldaten), vier OtCa en de LO/S organisatie. Het 
LtC is zodanig georganiseerd dat het de operationele eenhe-
den geïntegreerd op niveau III (peloton) t/m v (bataljon) ke-
tentraining kan geven. Het LWC doet de coördinatie van de 
kennisproductie van het CLAS en heeft daarbij de focus op 
het geïntegreerde landoptreden. De kleine OtCo-staf, het LtC 
en het LWC worden ondergebracht op de Bernhardkazerne te 
Amersfoort. Het OtCo wordt een ‘groene’ organisatie.
De OtCa zijn gereorganiseerd volgens een opgedragen refe-
rentiemodel. Structuur, procesgang en normering zijn strikt 
voorgeschreven. Buiten de OtK-elementen van het OtCo be-
schikt CLAS ook over OtK-elementen in de (zelfstandige) 
commando’s6. voor hen gelden alleen de relevante delen van 
het referentiemodel. Doel hiervan is eenduidige koppelpun-
ten voor de coördinatie te creëren.
Het geïntegreerd landoptreden wordt verdeeld in zeven 
functiegebieden: Manoeuvre, Inlichtingen, vuursteun, Logis-
tiek, Military Engineering, Luchtverdediging en Commando-
voering. voor elk functiegebied wordt een Senior Functiona-
ris aangewezen die verantwoordelijk is voor de afstemming 
van de verschillende disciplines binnen het functiegebied. Per 
functiegebied wordt één coördinerend kenniscentrum inge-
richt.
De Seniors en C-LtC zijn verantwoordelijk voor het ontwikke-
len en uitvoeren van een operationeel kwaliteitszorgsysteem. 

Operationele commandanten blijven verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van hun eenheden. Zij maken daarbij gebruik van 
de testresultaten en de adviezen van de Seniors en C-LtC.
De besturing van het OtK-veld wordt verbeterd door per 
functiegebied een coördinatiemechanisme genaamd ‘Drie-
hoeksoverleg’ in te richten. Kern van dit mechanisme is dat 
er de kortst mogelijke lijnen komen tussen de besluitvormers 
in Staf CLAS en de werkvloer. Zowel de afnemers (de opera-
tionele eenheden) als de leveranciers (OtCa, scholen van de 
commando’s en het LtC) spelen de rol van adviseur. Staf CLAS 
geeft leiding aan de afstemming en stelt het afgestemde ad-
vies vast.

Afsluiting
Het model heeft kenmerken van een zogenaamd Operating 
Adhocracy, een organisatievorm die het mogelijk maakt om 
snel en flexibel vanuit de samenstellende onderdelen en disci-
plines ad hoc teams te formeren die snelle aanpassingen aan 
de omgeving mogelijk maken. Het is onze overtuiging dat het 
OtK-veld met behulp van dit organisatiemodel, ook na de be-
zuinigingen, haar belangrijke bijdrage aan het succesvol ope-
reren van het CLAS kan blijven continueren. Mits goed geïm-
plementeerd uiteraard. We spreken in dat verband onze zorg 
uit over het besluit om geen functionarissen vanuit het OtCo 
bij de operationele eenheden te plaatsen, zoals oorspronke-
lijk was voorzien. Deze keuze bergt volgens ons het risico in 
zich dat de projectdoelstellingen uiteindelijk niet geheel dan 
wel niet tijdig worden gehaald. De tijd zal het echter leren. <

De auteurs zijn vanaf november 2010 tot eind 2011 betrokken 
geweest bij de invulling van de bezuinigingen in het OTK-
veld, laatstelijk als projectmanagers van project 2.09 “Her-
structurering OTK-veld CLAS”.

5 De term wordt binnen defensie gebruikt om het wervingspotentieel te benoemen dat nog geen militaire ervaring heeft.
6 Een voorbeeld hiervan is het vuursteuncommando

Werkplek systeembedienaar (l) en Observer trainer tactische Indoor
Simulator (tACtIS). Bron: De Onderofficier
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Defensie vervangt de komende jaren duizenden terreinwagens en trucks. De multirole Eagle van 
Mowag is een interessante optie. Op de Waalsdorpervlakte sloeg het voertuig de vleugels alvast uit.

Eagle allround 

KRACHTpATSER
tekst: Gertjan van der Wal - Foto’s: Attema en Mowag

Eagle is de naam van het basiswielvoertuig dat de Zwitserse 
fabrikant Mowag levert. via een modulair systeem is de op-
bouw eenvoudig door de gebruiker te verwisselen. In enkele 
uren van ambulance naar verkenner of special forces wapen-
platform, shelterbak, troepentransport dan wel flatrack/open 
laadbak of commandovoeringvariant. De wagen is leverbaar 
in 4x4 en vanaf eind dit jaar ook in een 6x6-versie.
voor de Duitsers en Denen is deze alleskunner al jaren geen 
onbekende. Militairen van beide NAvO-partners opereren er-
mee in Afghanistan. Mowag, onderdeel van General Dyna-
mics European Land Systems, voegt daar Nederland het liefst 
aan toe. Mocht het kabinet tot aanschaf overgaan, krijgt De-
fensie de beschikking over een gepantserde all-wheel-drive. 
Een krachtpatser met bovendien uitstekende terreinvaardig-
heden. 

Vijfpuntsgordels
Een hoge bodemvrijheid, krachtige motor, gepatenteerde 
dubbele De Dion wielophanging en flexibele assen zorgen 
daarvoor. “De cabine blijft door laatstgenoemde handigheid 
praktisch altijd recht. De rolstabilisator voorkomt daarnaast 
dat de wagen omkiepert, zelfs bij scherp zwenken”, geeft re-
gionaal verkoopleider Arnaud de Pechy van Mowag aan. 
De schokabsorberende stoelen zijn voorzien van vijfpuntsgor-
dels, wat de veiligheid verder verhoogt. Om de communicatie 
tussen de tweekoppige crew en de maximaal 9 volledig be-
pakte soldaten in de troepentransportuitvoering te bevorde-
ren, staat het manschappenverblijf in open verbinding met de 

bestuurderscabine. Dat is eveneens bij de ziekenwagen het 
geval.
In de 4x4 is naast de chauffeur, bijrijder en ‘genezerik’ ruim-
te voor één patiënt op een stretcher. Bij de 6x6 zijn er maxi-
maal vijf zit- en twee ligplaatsen. “De exacte invulling hangt 
af van de verwondingen en het aantal geneeskundige verzor-
gers dat mee gaat. Een optie is bijvoorbeeld twee ambulance-
broeders, twee liggende patiënten en één zittende”, licht De 
Pechy verder toe.

Dubbele V-vorm
ter bescherming van de inzittenden en het motorblok kreeg 
de Eagle niet alleen een dikke olifantshuid. De platte bodem 
heeft over de volle lengte in het midden een dubbele omge-
keerde v-vorm boven elkaar, met tussen beide lagen een lege 
ruimte. “Die techniek vangt de klap van een onder het voer-
tuig ontploffende mijn of improvised explosive device (IED) 
op.” 
Deze methode kiest De Pechy boven voertuigen met een ech-
te v-onderkant als de Bushmaster. Nederlandse troepen in Af-
ghanistan karren in deze Australische ‘battlefield limousine’ 
rond. Net als bij de Eagle gaat de schokgolf van bermbom-
men langs de zijkanten in plaats van er doorheen. “Maar die 
van ons bezit een lager zwaartepunt, waardoor hij minder 
snel kantelt. Dus wel de voordelen, maar niet de nadelen van 
de v-vorm.”
Mowag vergat de rest van het voertuig niet. Over de exacte 
dikte en samenstelling van het harnas doet de fabrikant geen 
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uitlatingen. De manager verzekert dat deze IED’s en raket-
aanvallen weerstaat. “De elektrisch verwarmde ramen zijn ge-
pantserd en bestand tegen klein en middelzwaar kaliberwa-
pens”, vult hij aan.

Hekwerken
Het standaard jasje is uit te breiden met een dikke sjaal. “te 
denken valt aan zwaardere ramen en een hekwerk – inclusief 
geïntegreerde deuren – om de Eagle. “Dat door het Zwitserse 
rUAG ontwikkelde gaas zorgt er voor dat de ontsteking van 
de afgevuurde rPG-raketten in het hek ontploft in plaats van 
tegen de wagen”, verduidelijkt De Pechy. “Al deze zaken zijn 
optioneel en eenvoudig te plaatsen.” 
Het voertuig komt bij een dergelijk beschieting of een explo-
derende bermbom niet altijd ongeschonden uit de strijd. toch 
biedt de cabine militairen volgens de verkoopleider een goe-
de kans de ontploffing te overleven. Mocht de Eagle nog kun-
nen rijden, zorgen de run flat banden ervoor dat de chauf-
feur de wagen uit de gevarenzone kan loodsen.
De 4x4 valt daarbij terug op een 250 pk krachtbron, waar zijn 
grotere broer de 6x6 285 paardenkrachten op de mat legt. 
Beide varianten zijn uitgerust met een automaat met 5 ver-
snellingen. Waar nodig bijt de Zwitser flink van zich af. Boven 
de bestuurderscabine is een wapenstation te plaatsen. Deze is 
zowel van onder pantser als bovenluiks te bedienen.

Achteruitrijcamera
“Het is aan de klant om te bepalen waarmee de krachtpat-
ser de poort uitgaat”, stelt De Pechy. Een mitrailleur MAG, de 
zwaardere .50 of toch een granaatwerper. Ondersteunende 
middelen als een infraroodkijker, richtmiddelen en rookbus-
lanceerinrichtingen staan ook op de accessoirelijst. Net als bij-
voorbeeld een lier, automatische CtIS-bandenspanningsrege-
laar, NBC-overdruksysteem en achteruitrijcamera.
Naast een hobbelige ondergrond kan de Eagle op meer ter-
reinen uit de voeten. Het voertuig neemt zonder hijgen een 
helling van 60 procent. Bij een zijwaartse verplaatsing is dat 
40 procent. Obstakels van een halve meter overwint het te-
vens zonder problemen. Doorwading tot 1.2 meter is zon-
der voorbereiding mogelijk. Met aanpassingen is dat 1.5 me-
ter. De uitlaat is standaard boven de bijrijdersdeur geplaatst. 
“Handig bij landingen door de mariniers”, weet de manager.
Die behoefte van de zeesoldaten verwerkt de Defensie Mate-
rieel Organisatie (DMO) in project Defensiebrede vervanging 
Operationele Wielvoertuigen. Daarin bepaalt de DMO de 
daadwerkelijke aantallen en typen. Het gaat tot medio 2019 
om 3700 uittredende lichte, 3800 middelzware en 400 zwaar-
dere vrachtauto’s en trekkers. Daar bovenop 2200 bijbehoren-
de shelters. 

Standaardisatie
Door de aangekondigde bezuinigingen en verdere inkrim-
ping van de strijdkrachten vindt er geen één-op-één vervan-
ging plaats. Bij de inventarisatie kijkt de DMO ook niet auto-
matisch naar dezelfde gewichtsklasse, maar zoekt naar meer 
standaardisatie. Systemen als de Daf viertonner en Mercedes 
Benz terreinwagens zijn aangeschaft tijdens de Koude Oor-
log. Uitzendingen en missies brengen onze troepen tegen-
woordig naar alle windstreken.
Waar vroeger de Noord-Duitse Laagvlakte het verwachte 
strijdtoneel vormde, trokken de militairen de laatste decen-
nia naar Irak, Eritrea en Afghanistan. De DMO koppelt de op-
gedane ervaringen momenteel aan een eisenpakket. voorop 

staat dat de nieuwe voertuigen in wisselende omstandighe-
den hun mannetje staan. 
De Pechy heeft daar het volste vertrouwen in. tijdens zijn 
presentatie strooit hij met superlatieven over de Eagle en de 
klanttevredenheid van de gebruikers. “Het is een bewezen 
betrouwbare allrounder. Hij vormt een absolute meerwaarde 
voor jullie troepen.” <

Gegevens 4x4 en 6x6

Lengte:   5.4 meter (4x4), 6.6 – 7 meter
  (6x6, afhankelijk van module)
Hoogte:   2.4 meter
Breedte:  2.2 meter (met spiegels)
Wielbasis:  3.53 meter
Bodemvrijheid:  0.4 meter
Snelheid:  110 kilometer per uur
  (verharde ondergrond)
Draaicirkel:  ongeveer 15 meter
Tankinhoud:  180 liter
Bereik:   700 kilometer op de weg
Motor:   ISB 6.7 E3 245 common rail
Banden:   335/80r20 of 365/80r20

Gewicht voertuig:
4x4 module 6700 kilo
4x4 open laadbak 6400 kilo
6x6 module 7800 kilo
6x6 open laadbak 7500 kilo

Totaal gewicht beladen:
4x4 10.000 kilo
6x6 14.000 met uitloop naar 15.000 kilo

Laadvermogen:
4x4 module 3300 kilo
4x4 open laadbak 3600 kilo
6x6 module 6200 kilo
6x6 open laadbak 6500 kilo

Intern volume:
4x4 module 6.25 m
4x4 open laadbak 3 m3

6x6 module 14,5 m3

6x6 open laadbak 3 m3
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Column

Onder bovenstaande titel woonde uw columnist op 2 decem-
ber jl. een themadag bij van de Adviesraad Internationale 
vraagstukken in het Eerste Kamergebouw. Gastspreker was 
Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau. Met als ondertitel ‘Politiek, populisme en particularis-
me’, schetste hij een onthutsend beeld van de teloorgang van 
de internationale traditie in ons land.
Uit onderzoek van zijn Planbureau (Burgerperspectieven 
2011/4) blijkt dat burgers vooral bezuinigen op vredesmissies 
en ontwikkelingssamenwerking, wanneer zij nu zelf een rijks-
begroting mogen opstellen. Zo vindt 23% dat veel minder en 
47% dat minder geld naar vredesmissies moet gaan. In totaal 
is er dus sprake van 70% van de bevolking die wil bezuini-
gen op vredesmissies. voor hen is artikel 97 van de Grondwet, 
waarin onder meer staat dat er een krijgsmacht is ten behoe-
ve van de handhaving en de bevordering van de internatio-
nale rechtsorde, kennelijk een dode passage geworden.

Eigen volk eerst
Over de teloorgang van onze internationale traditie

Mr. drs. C. Homan

Naarmate de globalisering voortschrijdt, lijkt een deel van het Nederlandse volk zich achter de eigen 
grenzen te willen terugtrekken. Dat juist die wereld buiten Nederland een voorwaarde is voor onze 
welvaart, lijkt hen te ontgaan. Deze trend mist zijn uitwerking niet op wat er met de krijgsmacht 
gebeurt.

Europa?
voor veel burgers lijkt de wereld al bij Nieuweschans op te 
houden, terwijl wij voor onze welvaart als open samenleving 
erg afhankelijk zijn van het buitenland. Zo volgt van de be-
volking 42% de internationale politiek (bijna) niet in de me-
dia en 52% de Europese Unie (bijna) niet. Bovendien blijkt 
dat niet minder dan 61% van de bevolking de Europese poli-
tiek met een onvoldoende waardeert. toch is Europese Unie 
cruciaal voor ons land: 55% van de invoer en 75% van de uit-
voer van goederen en diensten vindt plaats binnen de Euro-
pese Unie.
Burgers die wel positief staan tegenover de Europese Unie 
zijn vooral onder hoger opgeleiden te vinden. Deze voor-
standers denken volgens Burgerperspectieven 2011/4, dat de 
eventuele nadelen van de Europese Unie kleiner zijn dan de 
voordelen. Enkele uitspraken: “Door Europa hebben we meer 
inspraak in hoe het in de wereld gaat, anders zijn we maar 
een klein land zonder inspraak ergens in.(…) In Europa zijn 
we een van de belangrijkste landen. (…) Europa heeft ons 
welvaart gebracht. (…) We moeten het vooral van onze ex-
port hebben en Duitsland is ons belangrijkste exportland. (…) 
We besparen veel door de euro en het feit dat er geen doua-
ne meer is”.
Personen die het oneens zijn met de stelling dat het lidmaat-
schap van de Europese Unie een goede zaak is en zich vooral 
onder de lageropgeleiden bevinden, stellen in Burgerperspec-
tieven 2011/4 onder meer: “Er wordt steeds meer besloten in 
Brussel over Nederlandse aangelegenheden. (...) Nederland 
is zijn soevereiniteit kwijt: zie de inburgeringproblemen met 
turken, de Griekse bedriegerij over de begroting en financiën 
waardoor heel Europa nu in crisis verkeert, het gebrek aan
inspraak van de bevolking die van alles opgedrongen wordt 
(de euro voorop), de grenzeloze bemoeizucht van Brussel
en de verwaandheid en het dedain van de Europese leiders: 
Barroso voorop!!!!…”.

Betrokkenheid noodzakelijk
Adel verplicht. Nederland is nummer 18 in de wereld gere-
kend naar de absolute omvang van ons bruto binnenlands 
product. Nederland staat op plaats 7 (binnen de Europe-
se Unie nr. 2) van de ‘wereldexportladder’, een zelfde plaats 
wordt ingenomen als gekeken wordt naar de concurrentie-
positie. van de 27 landen van de Europese Unie staan wij op 
plaats 8 in bevolkingsomvang. 
De regering lijkt dit wel te zien. De regeringsverklaring stel-
de onder meer dat “…blijvende betrokkenheid bij het Euro-
pese proces in het directe belang van Nederlandse burgers en 

Commissievoorzitter Barosso. Bron: EU
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bedrijven is”, immers “…Europa is essentieel voor onze wel-
vaart, vrijheid en veiligheid”.
Maar de bevolking ziet het internationale perspectief niet 
als belangrijk voor Nederland. Schnabel signaleert dan ook, 
dat het vroegere, universalistische ethos in Nederland heeft 
plaatsgemaakt voor een particularistisch ethos. 

Hoe dan?
Het moge duidelijk zijn, dat Schnabel na zijn inleiding vele 
vragen kreeg over welke mogelijkheden de regering heeft 
om de bevolking beter te informeren over ons buitenlands 
beleid. Hij bleef echter steken in algemeenheden als dat het 
kabinet het beleid zichtbaar moet maken en via deze weg de 

beeldvorming moet proberen te corrigeren. Over de Europe-
se Unie merkte hij op dat op dit moment nog maar 2% van 
de Nederlandse samenleving het einde van de tweede We-
reldoorlog en het begin van Europese integratie heeft mee-
gemaakt. De huidige samenleving is volgens hem zich min-
der bewust van de reden waarom de Europese integratie ooit 
begonnen is. Bij het referendum over de Europese grondwet 
speelde de slechte campagne, de lage steun voor het kabi-
net en de lage betrokkenheid van de bevolking een belang-
rijke rol.
Schnabel vindt dat luisteren, goede communicatie en duide-

lijk spreken noodzakelijk is, zonder uit te monden in populisme.

Europese militaire samenwerking
tegen de achtergrond van deze ‘binnenlandisering’ en rena-
tionalisering van onze buitenlandse politiek, viert de Konink-
lijke Nederlandse vereniging ‘Ons Leger’ dit jaar haar 100-
jarig bestaan. Aanleiding voor oprichting in 1912 was de zorg 
voor een deugdelijke krijgsmacht.
Geconstateerd moet worden dat in dit lustrumjaar onze 
krijgsmacht in een zorgwekkende toestand verkeert. De 
voortdurende bezuinigingen van de afgelopen decennia en 
de sterk stijgende kosten voor operaties en nieuw materieel 
maken het behoud van een veelzijdig inzetbare krijgsmacht 

tot een illusie. tussen ambities en financiële middelen gaapt 
een groot gat. Dat geldt overigens ook voor andere Europese 
landen. Die bezuinigen ook fors op hun defensie. Meer dan 
ooit is Europese defensiesamenwerking noodzakelijk om het 
tij te keren. Op dit gebied kan Nederland een positieve rol 
spelen. Minister van Defensie Hillen zet fors in op samenwer-
king met partnerlanden. ‘Pooling and sharing’ luidt hier de 
mantra.
Maar minstens zo belangrijk is dat de internationale tradi-
tie in ons land weer gaat domineren. Laten we een voorbeeld 
nemen aan de Britten. <

23

Steering Committee European Defence Agency. Bron: EU

Uit een Britse defensienota
“The British are, by instinct, an internationalist people. We believe that as well as defending our rights,

we should discharge our responsibilities in the world. We do not want to stand idly by and watch humanitarian 
disasters or the aggression of dictators go unchecked. We want to give a lead, we want to be a force for good”.

Daar kan Nederland een voorbeeld aan nemen
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De Europese Commissie twijfelt over het democratisch gehalte van de Hongaarse regering. 
Door de druk te hoog op te voeren en de kant van de linkse oppositie te kiezen, de partijen die 
verantwoordelijk waren voor een bijna failliet van het land, drijft Brussel de kiezers juist in de handen 
van de antidemocratische krachten.

Europese Commissie en 
Hongarije op ramkoers
Dr. László Marácz

De Europese Commissie wil Hongarije een boete op leggen 
omdat het land te weinig zou doen aan het terugdringen van 
het begrotingstekort. Als het aan de Commissie ligt, wordt 
de uitbetaling aan Hongarije van een half miljard euro uit de 
structuurfondsen tot nader order opgeschort. In Hongarije is 
met ongeloof gereageerd op dit voornemen. voor het eerst 
sinds de toetreding van het land tot de Unie in 2004 is er een 
massale eurosceptische stemming in het land.

Vooroordeel
De relatie tussen de Europese Commissie en de Hongaarse
regering van premier Orbán is al langer gespannen, eigen-
lijk al sinds het aantreden van de centrumrechtse coalitie van 
conservatieven en christendemocraten in 2010.
Brussel wantrouwt het democratische commitment van deze 
regering. Dit wantrouwen wordt waarschijnlijk ingegeven 
door de riante, twee derde meerderheid van de regering in 

Column

Premier Viktor Orbán spreekt het Europarlement toe (januari 2012). Bron: EU
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het Parlement. Men beweert dat de partij van viktor Orbán, 
FIDESZ, een eenpartij dictatuur van Hongarije wil maken, zo-
als dat het geval was onder het communisme.
De Hongaarse regering ontkent dat. Zij kon met die ruime, 
twee derde meerderheid de Hongaarse grondwet wijzigin-
gen om zo van de oude, stalinistische grondwet van 1949 af 
te komen, maar geeft wel toe dat er weeffouten kunnen zijn 
ontstaan. Die kunnen ook zitten in de formulering van 365 
nieuwe wetten die het parlement sinds het aantreden van 
de regering Orbán heeft aangenomen. Men heeft zich er in 
Hongarije overigens over verbaasd dat Brussel nooit een pro-
bleem heeft gemaakt van de toetreding van Hongarije tot het 
democratische Europa, terwijl het nog over een stalinistische 
grondwet beschikte. 
Premier Orbán is binnen het jaar al twee keer naar het Euro-
pese Parlement getrokken om zijn beleid toe te lichten, ook 
al was hij daartoe niet verplicht. Hij werd echter als de rege-
ringsleider van een lidstaat van de Europese Unie nogal on-
vriendelijk bejegend. Ook de argumenten die hij te berde 
bracht, maakten weinig of geen indruk. De conclusie stond
eigenlijk al voor de debatten vast: Hongarije verwordt tot een 
dictatuur. 

Nieuwe grondwet
In de nieuwe grondwet zijn ook de kernwaarden van de Euro-
pese Unie vastgelegd. De grondwet is daarmee een voorbeel-
dig pro-Europees document. Artikel E (1) zegt bijvoorbeeld 
dat Hongarije zich zal inzetten om de veiligheid, het welzijn 
en de vrijheid van de Europese volkeren te waarborgen om 
daarmee de totstandkoming van de Europese integratie te 
ondersteunen.
De artikelen (25-28) van de grondwet garanderen de onaf-
hankelijkheid van de rechterlijke macht.
In de preambule van de nieuwe grondwet wordt ook een 
aantal opvattingen over de Hongaarse identiteit, geschiede-
nis en cultuur vastgelegd. De titel van de grondwet is: “God, 
zegen de Hongaar”, de eerste regel van het Hongaarse volks-
lied. De misdaden begaan door de totalitaire regimes van de 
twintigste eeuw, het nazisme en communisme, worden ver-
oordeeld en verder erkent de grondwet dat het christelijke 
erfgoed een belangrijke rol heeft gespeeld bij de vorming
van de Hongaarse staat. Daarbij verwijst de grondwet naar
de heilige Stefanus, die in 1000 na Chr. door de paus werd
gezegend als de eerste christelijke koning van Hongarije.
De Europese Commissie heeft geen formele kritiek op de 
nieuwe Hongaarse grondwet. Wel is er irritatie over de pre-
ambule waarin geschreven staat dat Hongarije zich bekent 
tot het christelijke erfgoed en de communistische bezetting 
van het land ziet als een onwelkom intermezzo in zijn ge-
schiedenis.

Binnenlandse politiek
De linkse partijen (socialisten, post- en ex-communisten en 
linksliberalen) die Hongarije in 2008 aan de rand van een fi-
nanciële implosie brachten, kunnen voorlopig niet meer op 
de steun van het electoraat rekenen. Ze kregen tijdens de ver-
kiezingen van 2010 een genadeloos pak slaag en zijn niet in 
staat om de Hongaarse regering enig tegenspel te bieden. Dit 
is niet zozeer de verdienste van de regering Orbán, maar veel-
eer van het onvermogen van de politieke tegenstanders om 
een vuist te kunnen maken.
De Hongaarse kiezers begrijpen dat een anti-Europese poli-
tiek van de extreem nationalistische Jobbik-partij geen alter-

natief is voor Hongarije en zo blijft het enige redelijke
alternatief in Hongarije de regering Orbán. Mogelijk geen 
positieve uitkomst voor de democratie, maar wel een realisti-
sche inschatting van de machtsverhoudingen in de Hongaar-
se politiek. 
Partijgenoten van de Hongaarse oppositiepartijen in de Com-
missie en ook partijen in het Europees Parlement zoals de 
Groenen, de Socialisten en de Liberalen, hebben zich het lot 
van de Hongaarse oppositie aangetrokken. Dit stuit overigens 
op onbegrip bij veel Hongaren die niet inzien waarom Brus-
sel corrupte politici in Hongarije de hand boven het hoofd 
houdt.
Je kunt je überhaupt afvragen of het verstandig is van de
Europese Commissie om zich zo in te laten met de binnen-
landse politieke verhoudingen in een lidstaat. De Commissie 
heeft het recht om in te grijpen in lidstaten als er in die lid-
staten heel duidelijk Europese verdragen worden geschon-
den, maar dat is voor Hongarije nauwelijks hard te maken. 
van de 365 nieuwe wetten heeft de Commissie slechts in drie 
gevallen Hongarije om een aanpassing verzocht. Hieronder is 
de wet die de onafhankelijkheid van de Hongaarse Nationale 
Bank moet waarborgen, voor Brussel de belangrijkste. 

Gevolgen
De gevolgen van de aanvaringen tussen de Europese Commis-
sie en de Hongaarse regering kunnen verstrekkend zijn. Door 
de regering Orbán op ideologische gronden te veroordelen, 
geven de Europese Commissie en de genoemde partijen in 
het Europese Parlement de eurosceptische en anti-Europese 
houding in Hongarije een flinke steun in de rug. De extreem 
nationalistische Jobbik is inmiddels met vijftien procent in de 
peilingen de tweede partij van Hongarije. Deze partij heeft 
een duidelijk anti-Europees programma. Jobbik wil uit de Eu-
ropese Unie en NAvO en heeft officiële banden aangeknoopt 
met Iran, het land dat op voet van oorlog verkeert met het 
Westen.
Het Hongarijebeleid van Brussel kan zich zo tegen Europa ke-
ren en antidemocratische krachten in het land kunnen zo he-
laas aan invloed winnen. <

Premier Viktor Orbán bij de Europese top begin maart. Bron: EU 
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De spanning neemt toe rond de vraag of Israël op het punt staat een militaire aanval te lanceren 
op Iran’s nucleaire programma. Een aanval die, volgens waarnemers, al dit jaar zou kunnen worden 
ontketend.

Oorloggeroffel in het 
Midden-Oosten
Henry van Loon

Hoewel het Israël wel is toevertrouwd zijn eigen boontjes te 
doppen, kan het ook niet helemaal zonder de steun van de 
verenigde Staten. En juist nu zijn Washington en Jeruzalem 
het oneens over één fundamentele vraag: staan teherans nu-
cleaire onderkomens op het punt praktisch onkwetsbaar te 
worden?
De Israëlische minister van Defensie, Ehud Barak, gelooft van 
wel en heeft het begrip ingevoerd ‘zone van immuniteit’. Hij 
omschrijft daarmee een situatie waarin Israël zich gedwongen 
zou zien tot een aanval omdat anders Iran’s inspanning voor 
het produceren van een atoombom zo goed als onkwetsbaar 
zou zijn voor een Israëlische aanval. 

Het bepalen wanneer dat moment is aangebroken, heeft
geleid tot een intens debat tussen Washington en Jeruzalem 
waarbij de Amerikanen beweren dat er andere manieren zijn 
om Iran kwetsbaar te maken.
Israëlische officials, onder wie het hoofd van de Mossad, zijn 
de afgelopen tijd naar de verenigde Staten afgereisd om dui-
delijk te maken dat de fatale datum snel nadert. Amerikaan-
se functionarissen zijn op hun beurt naar Israël gereisd om er-
voor te pleiten dat de Joodse staat en het Westen voldoende 
tijd moeten gunnen aan sancties en geheime acties om Iran’s 
plannen in de war te sturen.
President Obama heeft hierover ook met premier Benjamin 

De Israëlische F-16I SUFA wederom gereed voor inzet
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Netanyahu getelefoneerd. Hoewel hun verhouding vaak ge-
spannen is geweest, heeft men in Washington het gevoel dat 
Netanyahu wel bereid zou zijn economische sancties en ande-
re maatregelen de tijd te geven om te werken. 
Het meningsverschil over nucleaire ‘immuniteit’ is van belang 
omdat het niet alleen gaat om de timing van een mogelijke 
aanval, maar ook over de vraag hoe ingrijpend en snel sanc-
ties tegen Iran het land werkelijk gaan treffen. Als de Israëli-
sche stelling juist is, wordt de vraag hoe snel een atoombom 
kan worden gebouwd minder belangrijk dan de vraag of er 
een manier is om de Iraniërs te stoppen.
Bij de Amerikanen is sprake van enige frustratie dat de Isra-
eli’s te weinig oog hebben voor de vele drukmiddelen die op 
teheran worden uitgeoefend en voor het bewijs dat harde 
sancties hun uitwerking hebben. 
Zo is de Iraanse munteenheid in waarde aan het kelderen, 
steeds meer olie wordt in tanks opgeslagen omdat er geen 
kopers voor te vinden zijn en er zijn tekenen van onenigheid 
binnen de leiding van het land. Ook staan er plannen op
stapel de Iraanse centrale bank af te snijden van het interna-
tionale financiële systeem.

Qum
Israël gaat voornamelijk af op de Iraanse plannen om zijn ura-
niumverrijking bij Qum onder te brengen in een ondergronds 
depot onder zo veel lagen graniet dat zelfs het Pentagon er-
kent dat het buiten bereik zou zijn van zijn zwaarste, diep in 
de grond doordringende bommen, de zgn. bunker busters. 
Zijn verrijkingsactiviteiten daar eenmaal ondergebracht, al-
dus Jeruzalem, dan zou Iran de vN inspecteurs buiten de deur 
kunnen zetten en de grondstof gaan produceren voor een 
atoombom, zonder bevreesd te zijn dat de ondergrondse fa-
briek vernietigd kan worden. tevoren had Iran al gesleuteld 
aan wat werd beschouwd als een diplomatieke doorbraak 
door de vN inspecteurs te laten weten, dat zij geen contact 
meer zouden krijgen met plaatsen en personeel van wie het 
Westen vermoedt dat zij betrokken zijn bij het tot stand ko-

men van nucleaire wapens. 
Eenmaal in het bezit van een gewelf dat bestand is tegen een 
aanval uit de lucht, maakt het, aldus de Israëlische redene-
ring, niet meer uit of Iran zes maanden, een jaar of vijf jaar 
nodig heeft om een nucleair wapen te fabriceren. terwijl ex-
perts er van uitgaan dat Iran voldoende uranium heeft om 
vier of vijf bommen te maken, moet het dit eerst nog verrij-
ken (hetgeen maanden kost), vervolgens moet het dan nog 
een atoomkop maken die past op een Iraanse raket.

Onenigheid 
Onenigheid tussen de verenigde Staten en Israël is onvermij-
delijk, gegeven de totaal verschillende dreigingsanalyses van 
een nucleair Iran voor een veraf gelegen supermacht en een 
buurstaat aan wier bestaan de moellahs in teheran hebben 
gezworen een einde te zullen maken.
Iran is ervan beschuldigd valse beloften te hebben gedaan en 
gebruik te hebben gemaakt van vertragingstactieken op het 
diplomatieke front teneinde tijd te kopen om vooruitgang te 
boeken met zijn nucleaire programma.
Israël heeft het verwijt gekregen de dreiging te overdrijven 
en te trachten de verenigde Staten in een oorlog te betrek-
ken. Dat zou bijvoorbeeld gebleken zijn toen Israëls vicepre-
mier, Mosje Yaalon, beweerde dat in een testgebied nabij te-
heran raketten werden ontwikkeld die de verenigde Staten 
konden bereiken. Amerikaanse officials gaven kort daarna te 
kennen dat de bewering sterk overdreven was, dat teheran 
waarschijnlijk wel de ambitie had om een dergelijke raket te 
fabriceren maar daartoe nog lang niet in staat was.
tijdens een bezoek aan Washington beweerde Mosje Yaal-
on dat turkije Iran heeft geholpen zich aan internationale 
sancties te onttrekken door gebruik te maken van het turkse 
banksysteem.
Hoewel het onverstandig is een dergelijke bewering te nege-
ren, is er een aantal argumenten dat deze minder waarschijn-
lijk maakt. Zo gaat er nauwelijks een dag voorbij zonder dat 
een Iraanse official bedreigingen uit aan het adres van tur-

De Israëlische minister van Defensie, Ehud Barak 

Premier Netanyahu op bezoek bij minister van Defensie Panetta
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kije. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien turks-Iraanse ri-
valiteit eeuwen teruggaat tot de periode van het Ottomaan-
se rijk. Daar komt bij dat Ankara in het afgelopen decennium 
op economisch gebied is uitgegroeid tot een regionale reus 
en daarmee de voornaamste concurrent van teheran is ge-
worden als de grootste machtsfactor in de regio. In Syrië bij-
voorbeeld staat Iran achter Assad, terwijl turkije de oppositie 
steunt, zelfs met wapens.

Dreigende taal
Inmiddels heeft ook Iran’s opperste leider, Ayatollah Khamen-
ei, zich niet onbetuigd gelaten. In een felle speech ter ge-
legenheid van het vrijdaggebed, die in het hele land werd 
uitgezonden, zwoer hij naar aanleiding van de opgelegde 
sancties zich zo nodig te zullen wreken op de verenigde
Staten.
Hij voegde er de duidelijke waarschuwing aan toe dat Iran 
gewapende groepen zal steunen die Israël bevechten, in wat 
Jeruzalem als een rechtvaardiging voor oorlog zou kunnen 
beschouwen. 
Hij erkende dat de sancties ‘pijnlijk’ zijn, maar voegde er 
aan toe dat zij uiteindelijk in Iran’s voordeel zouden uitpak-
ken. “Zij zullen ons zelfverzekerder maken, zonder sancties 
zouden we geen militaire vooruitgang boeken”. “Iran”, zo 

voegde hij er aan toe, “heeft zijn eigen instrumenten” om 
een oorlogsdreiging te beantwoorden. Dreigementen zul-
len teheran er niet van weerhouden zijn nucleaire program-
ma voort te zetten. Indien de opperste leider werkelijk tot de 
conclusie is gekomen dat confrontatie de beste manier is om 
het behoud van zijn regiem te waarborgen, dan zijn Israël en 
de verenigde Staten in een vicieuze cirkel terecht gekomen. 
Inmiddels zou Amerika’s minister van Defensie, Leon Panetta, 
zich hebben laten ontvallen dat “er sterke aanwijzingen zijn 
dat Israël in april, mei of juni een luchtaanval op Iran zal uit-
voeren”.
Hij zei ook dat de Iraniërs zich moeten houden aan de regels 
“waar wij ons allemaal aan houden. Doen zij dat echter niet 
dan liggen alle opties op tafel en is de verenigde Staten be-
reid te antwoorden als dat noodzakelijk zou zijn ”.

Dimona
De dreigende slotwoorden van Ayatollah Khamenei luidden: 
“Een ieder die overweegt Iran aan te vallen, moet rekening 
houden met machtige klappen en ijzeren vuisten”.
Een Iraanse bevelhebber, generaal Massoud Jazayeri, heeft 
duidelijk gemaakt wat zijn baas met ‘klappen’ en ‘vuisten’
bedoelt. En wel dat Dimona, het centrum van Israëls nooit
erkende atoomwapen programma, het “meest voor de hand 
liggende doel is”.
Het risico van dit soort wederzijdse aanvallen roept echter 
een spookbeeld op dat door weinigen lijkt te worden erkend: 
de eerste radiologische, zeg maar radioactieve, oorlog in de 
geschiedenis. 

De betekenis van de dreiging gaat verder dan het risico voor 
Israëls atoomwapenprogramma. Een aanval op het Dimona 
complex zou een enorme hoeveelheid radioactiviteit in de at-
mosfeer kunnen brengen met een langdurig besmettingsge-
vaar voor de verre omgeving.
In een regio waar het principe van ‘een oog voor een oog’ 
lang heeft gegolden, houdt het voordeel dat teheran kan be-
halen daar op. Als het land met de grootste atoomfabriek in 
het Midden-Oosten, bij Bushehr, is Iran de grootste radiologi-
sche gijzelaar uit de regio geworden. Betekent dit dat Israël 
in staat is Iran schaakmat te zetten? Dat is maar de vraag. tot 
nu toe zijn vijandige partijen afkerig geweest van het aanval-
len van werkende atoom reactoren.
Zo heeft de verenigde Staten de Noord-Koreaanse Yongbyon
reactor niet aangevallen teneinde een einde te maken aan 
Pyongyangs atoomwapen programma. In 1981 doorbrak Is-
raël het taboe en bombardeerde de Iraakse Osirak reactor en 
in 2007 het Syrische Al Kibar complex, maar in beide gevallen 
voordat de reactoren operationeel waren. Israël gokte daar-
bij, terecht, dat beide landen niet zouden trachten zich te 
wreken. Irak was er niet toe in staat en Syrië vreesde de mo-
gelijke consequenties. In 1991 tijdens de eerste Golf oorlog 
lanceerde Irak wel een aantal Scud raketten richting Dimona 
maar deze misten doel.
Afgaand op hetgeen bekend is van Iran’s raketcapaciteit, 
moet een aanval op Dimona tot de mogelijkheden behoren, 
ook al beschikt Jeruzalem over een zelfontworpen krachtig 
antiraketsysteem. Gelukkig is Dimona echter geen tsjerno-
byl of Fukushima. Het beschikt over een relatief kleine reactor 

“Een ieder die overweegt Iran aan te 

vallen, moet rekening houden met 

machtige klappen en ijzeren vuisten”
De Natanz reactor (inzet: satellietopname van de reactor)
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waarvan de kernstaven regelmatig worden vervangen, wat 
tot minder radioactiviteit leidt. Daar staat tegenover dat door 
decennia van gebruik Dimona over, gedeeltelijk ondergrond-
se, opslagplaatsen beschikt voor gebruikte isotopen, plutoni-
um en nucleair afval die de gevolgen van een gerichte Iraanse 
raketaanval nog veel ernstiger kunnen maken.
De hoeveelheid radioactiviteit zal afhankelijk zijn van het
volume en de aard van vrijgekomen isotopen, windrichting
en beschermende maatregelen. 

Obstakels
Indien dit hele scenario zou beginnen met een Israëlische 
luchtaanval op Iraanse doelen, dan is het zinvol de enorme 
technische moeilijkheden en logistieke problemen die daar-
mee gemoeid zijn, op een rij te zetten. Betrokken Israëlische 
piloten zouden een enorme afstand moeten afleggen (3300 
km.) boven onvriendelijk of vijandig gebied, in de lucht kero-
sine tanken, de strijd aanbinden met Iraanse jachtvliegtuigen 
en luchtdoelraketten, terzelfder tijd talloze ondergrondse 
doelen aanvallen, en dat met ten minste 100 gevechtsvlieg-
tuigen. 
Analisten zijn het erover eens dat een dergelijk aanval een gi-
gantische en hoogst complexe operatie zou zijn. 
De mogelijke consequenties van een dergelijke aanval wor-
den in Washington constant besproken. voor sommige is het 
de vraag of zelfs Israël wel in staat is een dergelijke actie uit 
te voeren.

Het eerste probleem is hoe er te komen. Er zijn drie potentië-
le routes: naar het noorden over turkije, naar het zuiden over 
Saudi-Arabië en door het centrum over Jordanië en Irak. Deze 
laatste is de snelste en bovendien heeft Irak geen effectieve 
luchtverdediging.
Afstand is het volgende probleem. Israël beschikt over on-
geveer 125 F-15I en F-16I, die bommen kunnen meevoeren, 
maar hun bereik is veel kleiner dan die 3300 km die zij heen 
en terug moeten afleggen. De mogelijkheid dat zij zich moe-
ten verdedigen tegen Iraanse raketten en jagers is daarbij 
niet inbegrepen. 
De toestellen zullen in ieder geval in de lucht moeten worden 
bijgetankt en Israël beschikt slechts over 8 KC707 tankers, die 

bovendien elk weer door jagers beschermd moeten worden. 
Bovendien zullen toestellen uitgerust met elektronische te-
genmaatregelen ingezet moeten worden teneinde vijandelij-
ke radar te blokkeren. 
Nog een probleem: beschikt Israël over voldoende bommen 
die kunnen doordringen in de ruim 8 meter versterkt beton 
boven de Natanz reactor. Israël beschikt over GBU-28 bunker 
busters van 5000 pond, maar het is de vraag of deze de taak 
aan kunnen. 
Dit alles overwegend is het begrijpelijk dat een Amerikaanse 
commentator, zich richtend tot Benjamin (‘Bibi’) Netanyahu, 
in de New York Times over de hele breedte van de pagina uit-
riep: “Don’t do it, Bibi” (Begin er niet aan, Bibi). <

Gezien de snel veranderende situatie is het nuttig te weten 
dat dit artikel begin maart werd geschreven.

“Don’t do it, Bibi”

Dimona, het centrum van Israëls nooit erkende atoomwapen programma

Israël beschikt slechts over 8 KC707 tankers
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Zeven maanden lang voerde de NAVO strijd tegen het regime van kolonel Khadaffi. Nederland 
droeg hier aan bij met vooral patrouilles in de lucht en op zee. Behalve de Koninklijke Luchtmacht en 
Koninklijke Marine deed ook de Kustwacht een duit in het zakje. 

Nederland hielp 
Khadaffi verslaan
Jan van den Berg

De Middellandse Zee is bepaald geen onbekend terrein voor 
de Nederlandse krijgsmacht. Maar dat ons land betrokken 
zou raken bij een burgeroorlog in Libië, was aan het begin 
van 2011 niet te voorzien. In navolging van de bevolking van 
Egypte en tunesië kwamen ook de Libiërs in opstand tegen 
hun regering. Als ‘officieel’ begin van de opstand geldt 17 fe-
bruari 2011; de Dag van Woede. Het einde ervan valt prak-
tisch gesproken op 20 oktober van dat jaar, toen de Libische 
leider Muammar Khadaffi werd gedood en de laatste verzets-
haard van het oude regime werd overmeesterd.

Burgeroorlog
In tegenstelling tot de gebeurtenissen in Egypte, Syrië en tu-
nesië was er in Libië sprake van een heuse burgeroorlog. Die 
verliep moeizaam. De opstandelingen waren slecht getraind 

en georganiseerd en beschikten nauwelijks over zware wa-
pens. Steun van de internationale gemeenschap was onont-
beerlijk om de overwinning te kunnen behalen. 
Die steun werd juridisch mogelijk door resolutie 1973 van de 
veiligheidsraad van de verenigde Naties. Deze werd inge-
diend door Frankrijk, Libanon en het verenigd Koninkrijk. De 
resolutie stelde een vliegverbod in boven Libië en gaf vN-lid-
staten het recht om de Libische burgerbevolking met alle mid-
delen te beschermen. Alleen een daadwerkelijke bezetting 
was verboden. resolutie 1973 werd aangenomen op 17 maart 
2011.
twee dagen later openden Frankrijk, het verenigd Konink-
rijk en de verenigde Staten de aanval met kruisraketten en 
bombardementsvluchten. Het doel was de infrastructuur van 
de Libische strijdkrachten uit te schakelen. Aanvankelijk be-

Schepen van NAtO’s Task Group 455 in formatie voor een korte ceremonie om het einde van
Operation Unified Protector te markeren. Bron: NAvO
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trof het een militaire actie van vooral deze landen. vanaf 31 
maart vielen de acties onder de NAvO. Naast veertien lidsta-
ten deden nog vier niet-lidstaten mee: Zweden, Jordanië,
Qatar en de verenigde Arabische Emiraten. De operatie stond 
bekend als Unified Protector.

Wapenembargo
De krijgsmachten van deze landen streefden diverse doelen 
na. Op zee werd een wapenembargo gehandhaafd door sche-
pen te controleren die naar of in de buurt van Libië voeren. In 
de tweede plaats werd een vliegverbod boven het land afge-
dwongen. De derde rol kwam er op neer dat vliegtuigen van 
de NAvO en de vier andere deelnemende landen fungeerden 
als luchtmacht van de opstandelingen.
Dit bleek een onmisbare steun voor de opstandelingen, die 
nauwelijks beschikten over zware wapens en al helemaal niet 
over vliegtuigen en helikopters. De buitenlandse luchtmach-
ten hebben in totaal 26.323 missies uitgevoerd. Hiervan wa-
ren 9.658 aanvalvluchten, terwijl de rest vooral het naleven 
van het vliegverbod en het embargo betrof. Er zijn ongeveer 
5.900 doelen aangevallen, waarvan 600 tanks en pantserwa-
gens en 400 stukken geschut of raketlanceerinstallaties.
Ook op zee liet de NAvO zich niet onbetuigd. Er zijn 3.124 
schepen gecontroleerd, waarvan 296 door daadwerkelijk aan 
boord te gaan. Elf schepen is het verboden om de voorgeno-
men reis door te zetten.
De Nederlandse militaire betrokkenheid bij de volksopstan-
den in Noord-Afrika begon met het speuren naar bootvluch-
telingen op zee. (zie kader) Ook de evacuatie van Neder-
landse en andere buitenlanders kreeg al snel de aandacht. 
voordat de buitenlandse militaire interventie van start ging, 
vonden enkele vluchten naar tripoli plaats met KDC-10 en 
C-130 transportvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht. 

Een geplande vlucht naar Nafura met een C-130 werd afge-
blazen.

Lynx
Het meest in het oog springt uiteraard de fatale vlucht van 
een Lynx van de Koninklijke Marine naar Sirte. Het was de be-
doeling om er een Nederlandse ingenieur van het strand op 

KDC 10 tankt een Amerikaanse C-17 tijdens Operatie Unified Protector. 

veel verschillende milities. Bron: NAvO
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te pikken. Dit liep echter hopeloos mis. Bemanning en heli-
kopter vielen in Libische handen. Gelukkig kwam de beman-
ning vrij voordat de buitenlandse luchtaanvallen begonnen.
De Nederlandse bijdrage aan de NAvO-acties ging van start, 
zodra deze organisatie het bevel over de interventie op zich 
had genomen. Op zee ging een mijnenjager van de Konink-
lijke Marine bijdragen aan de handhaving van het wapenem-
bargo. Ook werd dit schip ingezet om mijnen op te sporen en 
zo de vaargeulen naar Libische havens in Brega, Misrata en 
tripoli toegankelijk te houden.
vanaf de vliegbasis Decimomannu op Sicilië vlogen vier F-16’s 
om het vliegverbod af te dwingen. Er waren twee toestel-
len van dit type in reserve. Aangezien piloten van de Libische 
luchtmacht zich niet in de lucht waagden, is het bij de pa-
trouilles niet tot gevechtsacties gekomen.
De Nederlandse vliegers zagen tijdens hun missies tal van
Libische gevechtsvliegtuigen, zoals Mig-23 Floggers en Mig-
25 Foxbats. De startbanen van de vliegvelden waren geblok-
keerd; waarschijnlijk om te voorkomen dat buitenlandse troe-
pen er zouden landen.

Helikopters in vizier
De F-16 vliegers hadden ook oog voor helikopters. Libië heeft 
Amerikaanse Chinooks en russische Hip en Hind helikopters 
voor verkenning, transport en grondaanvallen. Enkele malen 
per week merkten de Nederlandse vliegers vluchten van he-
likopters op. Zo gauw de piloten hiervan merkten dat ze in 
de gaten werden gehouden, zetten ze hun toestellen aan de 
grond.
Korte tijd was ook een KDC-10 beschikbaar om de Nederland-
se en andere gevechtsvliegtuigen in de lucht te kunnen bij-
tanken. tot slot was een klein aantal Nederlandse militairen 
gestationeerd in het NAvO-hoofdkwartier en deden enke-
le Nederlanders dienst in AWACS-radarvliegtuigen. Al met al 
ging het om ongeveer tweehonderd Nederlanders.
De Nederlandse regering stond niet toe dat de Koninklijke 
Luchtmacht grondaanvallen uitvoerde. Wel hielpen de F-16’s 
bij het opsporen van doelen in Libië. Gegevens over mogelijke 
doelen werden aan de AWACS-toestellen doorgegeven.
Het F-16-detachement dat de luchtoperaties uitvoerde bo-
ven Libië, is begin november 2011 teruggekeerd in Neder-
land. Drie toestellen landden op de vliegbasis Leeuwarden en 
de andere drie op vliegbasis volkel. De F-16-eenheid voerde 
tijdens Unified Protector 591 missies uit vanaf Decimomannu. 
Daarbij is ruim 2.845 uur gevlogen.

Behandeling van gewonden
Maar Nederland deed nog meer. De Libische ziekenhuizen le-
den zwaar onder het geweld. Er was dan ook niet voldoende 
capaciteit om iedereen te behandelen. Daarom besloot Ne-
derland om Libische gewonden op te vangen. Zij zijn in eer-
ste instantie opgevangen in het Calamiteitenhospitaal in 
Utrecht. Dit is een samenwerkingsverband van het Centraal 
Militair Hospitaal in Utrecht en het Universitair Medisch Cen-
trum Utrecht. vervolgens gingen ze naar andere Nederlandse 
ziekenhuizen.
Een zogenoemd triageteam, bestaande uit artsen en ver-
pleegkundigen, is naar Libië gereisd om daar gewonden te se-
lecteren die in Nederland behandeld zouden worden. Neder-
land had toegezegd in een half jaar tijd ongeveer 50 Libische 
gewonden te zullen opvangen en behandelen. Dat gebeur-
de op dringend verzoek van de Libische Nationale Overgangs-
raad. Ook Duitsland, Italië, Spanje en Frankrijk vingen ge-

Kustwacht actief bij Libië en Tunesië

Eén missie rond Libië is vrijwel onopgemerkt gebleven. In 
de tweede helft van maart vorig jaar heeft een vliegtuig 
van de Kustwacht gepatrouilleerd boven de Middelland-
se Zee. Dit had meer met de situatie in tunesië te maken, 
dan met die in Libië. reden voor de inzet van het vlieg-
tuig was de grote toestroom van migranten uit Noord-
Afrikaanse landen naar het Italiaanse eilandje Lampedusa. 
Daar zijn in de eerste maanden van 2011 grote aantallen 
immigranten aangekomen. Alleen al uit tunesië zijn meer 
dan 5.000 mensen naar dit eiland uitgeweken.
De Dornier Do.228 is op 15 maart 2011 vertrokken naar 
het Italiaanse eiland Pantelleria, dat 150 kilometer ten 
noorden van Libië ligt. Frontex, het Europees agentschap 
dat de buitengrenzen van de Europese Unie bewaakt, had 
Nederland om ondersteuning gevraagd met het vliegtuig. 
Het toestel keerde op 1 april van dat jaar terug op Schiphol.
tijdens het surveilleren moest het vliegtuig een overzicht 
geven van de situatie op zee, zodat de walautoriteiten 
daar op konden anticiperen met de opvang. verder speel-
de het vliegtuig een rol in geval schepen of scheepjes wer-
den aangetroffen die in problemen waren. Daartoe wa-
ren afwerpbare vlotten aan boord.
Op 23 maart is het Kustwachtvliegtuig ingezet om een 
reddingsactie te coördineren. tijdens de dagelijkse vlucht 
werd een scheepje waargenomen dat in problemen was. 
De 52 opvarenden probeerden met brandende kleding-
stukken de aandacht te trekken. Door het Information 
and Coordination Centre (ICC) in rome zijn vaartuigen 
naar de plaats van het incident gestuurd. Ook de overhe-
den van tunesië en Malta werden geïnformeerd. Een tu-
nesisch marinevaartuig heeft de opvarenden opgepikt en 
naar tunesië gebracht.
Op 26 maart werd tijdens een reguliere vlucht een scheep-
je met ruim 50 immigranten aangetroffen tussen Lampe-
dusa en Pantelleria, ver weg van de normale route naar 
Lampedusa. De dichtstbijzijnde kustlijn was ruim 50 zee-
mijl, hetgeen betekende dat het scheepje de nacht op zee 
zou doorbrengen en in een drukke scheepvaartroute te-
recht zou kunnen komen. Het ICC werd geïnformeerd, dat 
vervolgens een vliegtuig en een schip van de Italiaanse 
Kustwacht heeft ingezet om het scheepje op te vangen en 
te begeleiden naar Lampedusa.
Hoewel de Kustwacht een civiele organisatie is, is de in-
breng van de krijgsmacht groot. Zo werd de Dornier ge-
vlogen door piloten van de Koninklijke Luchtmacht, waar-
van er vier naar Pantelleria zijn gegaan. Daarnaast waren 
er twee waarnemers van de Koninklijke Marechaussee en 
één waarnemer van rijkswaterstaat mee.

Kustwachtvliegtuig
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wonden op uit het Noord-Afrikaanse land. Libië betaalt voor 
de medische zorg en zodra de behandeling is afgerond, gaan 
de Libiërs terug naar huis. vooralsnog mogen de gewonden 
maximaal een halfjaar in Nederland blijven.
Het Calamiteitenhospitaal is voorbereid op de onmiddellijke 
opvang van groepen militairen en burgers bij rampen en na 
zware ongevallen. Het gaat hierbij om tijdelijke opvang van 
slachtoffers die de opvangcapaciteit van reguliere ziekenhui-
zen te boven gaat.

Bittere nasmaak
Het doel van Unified Protector was in de ogen van de Neder-
landse regering en de NAvO gerechtvaardigd. Het verdrijven 
van een dictator is in beginsel dan ook niet iets waar men te-
gen kan zijn.
Sinds de dood van kolonel Khadaffi en de val van zijn regime 
is Libië echter terechtgekomen in een chaos.
tal van groepen bestrijden elkaar en trachten een eigen geo-
grafische basis te verkrijgen. Dit lijkt goed te lukken. Het ge-
zag van de centrale regering is beperkt. Doordat wapens in 
overvloed aanwezig zijn, kunnen deze groepen hun machts-
positie behouden.

Libië begint in dit opzicht een falende staat te worden. Net 
als in landen als Afghanistan en Somalië beheerst de rege-
ring maar een klein deel van het land. De facto bestaat het 
uit een reeks grotendeels onafhankelijke gebieden, waar de 
bestaanszekerheid gering is en schending van mensenrechten 
aan de orde van de dag zijn.
Libië heeft met de eerder genoemde landen gemeen, dat 
het conflict ook in de buurlanden tot onrust leidt. verdreven 
groepen die Khadaffi steunden, zijn op drift geraakt. In Libië 
is nauwelijks nog plek voor ze, terwijl de buurlanden ook niet 
zitten te wachten op deze gewapende groepen. In Mali en
Niger heeft bemoeienis met de lokale politiek en machtsver-
houdingen al geleid tot gevechten met regeringstroepen.

Toch succes
Dit doet niets af aan het succes van Unified Protector als zo-
danig. Maar het zou in nieuwe gevallen wel moeten leiden 
tot een betere voorbereiding op de fase die komt nadat de 
strijd gestreden is. De lessen van Libië zijn overal relevant 
waar de internationale gemeenschap denkt over een inter-
ventie om overheidsgeweld tegen burgers te stoppen.
Momenteel is Syrië in dit verband het meest actueel. <

Hulp na de oorlog

Na een oorlog blijven mijnen en niet ontplofte munitie nog tientallen jaren een risico voor de 
bevolking. Het opruimen ervan is daarom van groot belang. Nederland zal niet direct betrok-
ken zijn bij deze taak. Wel geeft ons land een miljoen euro aan de organisatie Handicap Inter-
national, die in Libië zal helpen om landmijnen en niet ontplofte munitie op te ruimen.
Eenzelfde bedrag stelt Nederland beschikbaar voor de voorbereiding van UNSMIL. Dit is een on-
dersteuningsmissie van de verenigde Naties in Libië. UNSMIL helpt de nieuwe machthebbers bij 
het herstel van onder meer de openbare veiligheid en rechtsorde, het streven naar een nieuwe 
grondwet en verkiezingen en de bescherming van mensenrechten. De missie bestaat uit onge-
veer tweehonderd mensen en wordt geleid door de Britse diplomaat en mensenrechtenactivist 
Ian Martin.

Ian Martin 

Het Calamiteitenhospitaal, hier tijdens een oefening. Bron: Defensie
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Vredesoperaties moesten vroeger vooral vredelievend zijn en waren te veel afhankelijk van de goede 
wil van betrokken partijen. De vele, vaak kostbare ervaringen hebben geleerd dat militaire macht wel 
robuust moet zijn maar slechts een ondersteunende rol kan vervullen.

Vredesondersteunende 
operaties
Van blauw naar multi color
Mr. drs. C. Homan

vredesondersteunende operaties (vroeger vredesoperaties 
genoemd) onder leiding van de verenigde Naties zelf, of ge-
mandateerd aan andere organisaties (NAvO, EU, Afrikaanse 
Unie, etc.), vormen een kernactiviteit van deze wereldorgani-
satie. Niet alleen gingen de meeste van de 66 resoluties die de 
vN-veiligheidsraad het afgelopen jaar aannam over bestaan-
de missies, de organisatie leidt zelf wel zestien vredesmissies 
met 98.000 geüniformeerde personen.
Opmerkelijk is dat slechts zeven procent hiervan uit EU- en 

NAvO- landen komt. Militairen uit deze landen worden voor-
al ingezet bij door de NAvO en EU geleide vredesmissies met 
een mandaat van de veiligheidsraad. Westerse landen heb-
ben namelijk te weinig vertrouwen in de commandostructuur 
en de middelen van de vN. Bij deze niet door de vN geleide 
operaties zijn totaal ongeveer 150.000 personen betrokken 
waarvan 130.000 zijn ingezet voor ISAF in Afghanistan. 
De inzichten over de uitvoering van vredesondersteunende 
operaties en de inzet van militairen daarbij, zijn sinds de

vN-missie in Soedan
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Koude oorlog sterk veranderd. Met in het achterhoofd de 
niet altijd van groot inzicht getuigende nationale (politie-
ke) discussie over dit soort operaties, is een nadere analyse op 
zijn plaats.
Zonder de indruk te willen wekken volledig te zijn, worden 
hierna acht belangrijke, met elkaar samenhangende ontwik-
kelingen besproken.

Robuuster
tijdens de Koude Oorlog beperkte een mandaat zich veel-
al tot een militaire component. Een vredesmacht hield dan, 
meestal in een bufferzone tussen de voormalig strijdende par-
tijen, toezicht op de naleving van een wapenstilstand of vre-
desverdrag. Deze vredesoperaties waren gebaseerd op de 
beginselen onpartijdigheid en instemming van de conflictpar-
tijen. Gebruik van geweld mocht alleen in geval van zelfver-
dediging.
Sinds 2003 is er echter geen interstatelijk conflict meer ge-
weest en treden vredesmachten veelal op in of aan het eind 
van intra-statelijke conflicten. Het betreft in dit soort conflic-
ten een gewelddadige strijd tussen regeringstroepen en re-
bellen of tussen gewapende facties in zogenoemde fragie-
le of falende staten. Hier speelt ook een rol de opkomst van 
georganiseerde, gewapende niet-statelijke actoren die irre-
guliere oorlog voeren. Aan het eind van een dergelijk con-
flict moet ook aan de wederopbouw van het land worden ge-
werkt.
trendsetter op dit gebied was de vN-vredesmissie in Cambod-
ja in 1992-1993. Naast een militaire component omvatte het 
mandaat ook aandacht voor zaken als publieke bestuur, ver-
kiezingen, politie, repatriëring en wederopbouw. Er was nog 

wel sprake van een blauwhelmoperatie, omdat de vredes-
macht alleen in geval van zelfverdediging geweld mocht ge-
bruiken. 
Dit concept bleek op de Balkan niet meer bruikbaar, omdat 
de vredesmacht zich in een gebied bevond waar volop werd 
gestreden. toch moest het Nederlandse bataljon dat naar Bos-
nië werd gestuurd, van het Parlement nog een vredelieven-
de uitstraling hebben. Er mochten dus geen tanks mee en de 
zware wapens moeste van de voertuigen verwijder worden. 
De afloop met de val van Srebrenica op 11 juli 1995, is alom 
bekend.
De negatieve ervaringen op de Balkan met het traditione-
le blauwhelmconcept leidden in augustus 2000 tot het zoge-
noemde Brahimi-rapport dat op verzoek van de secretaris-ge-
neraal van de vN geschreven was en robuust optreden van 
vredesmachten aanbeval. Geweld was niet langer alleen ge-
oorloofd bij zelfverdediging maar mag zich ook richten tegen 
partijen die zich aan geweld schuldig maken en het vredes-
proces ondergraven. De vereisten zijn hiervoor, zoals Afgha-
nistan heeft aangetoond, onder meer voldoende vuurkracht, 
toereikende bescherming, gepantserde voertuigen, trans-
port- en aanvalshelikopters en gevechtsvliegtuigen. Een tref-
fend voorbeeld van een dergelijke robuuste vredesmacht was 

de Nederlandse Uruzganmissie. Deze beschikte onder meer 
over F-16 gevechtsvliegtuigen, Apache gevechtshelikopters en 
pantserhouwitsers. 

Hybride
vredesondersteunende operaties krijgen nogal eens kwalifi-
caties toebedeeld als ‘hoog of laag in het geweldspectrum’ 
of ‘vecht of opbouwmissies’. De ervaringen in Irak en Afgha-
nistan hebben geleerd dat dit soort termen geen recht doen 
aan de omstandigheden waaronder geopereerd moet wor-
den. Op dezelfde plek, desnoods op dezelfde dag, wordt im-
mers van een soldaat verwacht dat hij of zij praat, vecht of 
noodhulp verleent. In de recentelijk vernieuwde Nederlandse 
‘Militaire Doctrine voor het Landoptreden’1 is daarom dit type 

onderscheid vervallen. Men illustreert dit met de uitdrukking: 
‘Operaties zijn operaties’.
Angelsaksische landen spreken in dit verband over hybri-
de conflicten. ‘Hybride’ is een containerbegrip dat gebruikt 
wordt om greep te krijgen op de toenemende complexiteit 
van conflicten, de vele hierbij betrokken actoren en het ver-
vagen van de traditionele conflictcategorieën. Hybride opera-
ties vereisen dat de vredesmacht in hetzelfde operatiegebied 
niet alleen tegelijkertijd counter-insurgency, counterterro-
rist operaties en conventionele gevechten tot hoog in het ge-
weldspectrum moet kunnen voeren, maar ook humanitaire 
hulp moet kunnen verlenen en wederopbouwactiviteiten fa-
ciliteren.
De vN maken voor robuuste operaties veelal gebruik van het 
‘sub-contracting’ model. De operatie wordt dan uitgevoerd 
door internationale organisaties als de NAvO, EU en AU die, 
in ieder geval in de ogen van veel westerse staten, beter voor 
dit soort operaties zijn toegerust

Bescherming bevolking
Het hoeft tegenwoordig niet alleen te gaan over conflicten 
tussen partijen. Op basis van de Responsibility to Protect norm 
kan ook de bescherming van de bevolking het hoofddoel zijn 

Strijdkrachten worden ingezet om een situatie te scheppen waarin een

definitieve oplossing voor het conflict moet worden gevonden en niet om een conflict 

definitief te kunnen beslissen

Mariniers in Cambodja. Bron: NIMH
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van een op basis van een veiligheidsraadresolutie uitgevoer-
de operatie. tot op heden is de interventie in Libië (2011) de 
enige militaire toepassing van dit concept geweest.
Wel is sinds 1999 sprake van veiligheidsraadresoluties waarin 
de bescherming van de bevolking is opgenomen. De gebrui-
kelijke formulering van de veiligheidsraad voor bescherming 
van de bevolking op basis van hoofdstuk 7 van het Handvest 
luidt dat vN-vredesmissies het mandaat hebben “…in het 
licht van hun mogelijkheden en in de gebieden, waarin hun 
eenheden gestationeerd zijn, alle vereiste middelen inzetten 
om burgers te beschermen die door direct geweld bedreigd 
worden”. resolutie 1856 van 22 december 2008 over de toe-
stand in Congo stelde zelfs dat de bescherming van burgers 
voorrang gegeven moest worden boven alle andere activitei-
ten. 

War amongst the people
De laatste jaren is de vraag gerezen waarom de herhaaldelij-
ke inzet van militaire middelen sinds het einde van de Koude 
Oorlog, niet altijd tot de verwachte resultaten heeft geleid. 
De Britse generaal b.d. Sir rupert Smith probeert in zijn boek 
The utility of force: The art of war in the modern world, hier-
op een antwoord te geven.
Smith meent dat er nu sprake is van ‘oorlogen te midden van 
de mensen’. volgens de oud-generaal is hier sprake van een 
nieuw paradigma, welke het gevolg is van fundamentele ver-
anderingen in de oorlogvoering. 
Zo kennen oorlogen tegenwoordig geen absolute ‘har-
de’ doelstellingen meer die met geweld kunnen worden af-
gedwongen, maar zijn ze gericht op vage concepten, zo-
als humanitaire interventie en regime change. Strijdkrachten 

worden ingezet om een situatie te scheppen waarin een defi-
nitieve oplossing voor het conflict moet worden gevonden en 
niet om een conflict definitief te kunnen beslissen.
De doelstellingen van de traditionele interstatelijke oorlog 
hebben plaats gemaakt voor complexe, kneedbare substrate-
gische doelstellingen. Strijdkrachten worden strategisch ont-
plooid en tactisch gebruikt. Geweld wordt echter niet meer 
op het strategisch niveau aangewend voor de beslissende uit-
komst van een conflict. 

Langer
Smith constateert ook dat vredesondersteunende operaties 
langer duren dan vroeger. Zelfs wanneer de interveniërende 
strijdkrachten snel controle kunnen uitoefenen en andere ac-
toren ondersteunen, is het een zaak van lange adem. Zo be-
vinden zich sinds 1992 nog steeds buitenlandse troepen op de 
Balkan. In Afghanistan is dat sinds 2001 het geval en de ma-
ritieme antipiraterij operaties van de NAvO en de EU zijn on-
langs hun vierde jaar ingegaan.
Politieke besluitvormers en militaire planners moeten vanaf 
het begin duidelijk maken dat internationale interventies in 
de meeste gevallen een langdurige inzet van troepen en dus 
een commitment van middelen voor de lange termijn vereist. 

Geïntegreerd
Smith houdt verder een pleidooi voor een geïntegreerde be-
nadering van conflicten die ook in Nederland gemeengoed 
is geworden. Het veiligheidsbegrip is verbreed waardoor er 
meer aandacht is gekomen voor de veiligheid van het indivi-
du (human security) en voor het onbekommerd kunnen func-
tioneren van samenlevingen in al hun facetten (economie,
milieu, volksgezondheid, politiek, sociaal, digitaal, etc.).
Dit dwingt tot een geïntegreerde aanpak, Comprehensive
Approach (CA), van veiligheidsproblemen. Onderdeel hiervan 
is de zogenoemde 3D-benadering (Defence, Diplomacy and 
Development), zoals deze tijdens de Nederlandse missie in
de provincie Uruzgan in Afghanistan is toegepast. 
Binnen de geïntegreerde aanpak is de krijgsmacht dus één 
van de spelers. Die is primair een geweldinstrument, maar in 
een geïntegreerde aanpak is de krijgsmacht vooral, maar niet 
uitsluitend, ondersteunend. Delen van de krijgsmacht worden 
in dit verband ingezet indien de veiligheidssituatie (dreiging 
met) de inzet van geweld vereist om zo de condities te schep-
pen voor het optreden van civiele actoren. 
Militair optreden in een geïntegreerde aanpak vereist begrip 
en respect voor alle actoren die betrokken zijn bij veiligheids-
vraagstukken. De ondersteunende rol van de krijgsmacht be-
tekent dat anderen de leiding kunnen hebben en dat ande-
re procedures en methodieken gehanteerd worden dan de 
krijgsmacht gewend is. Dit vereist opleiding en training sa-
men met de partners binnen de geïntegreerde aanpak. 

Hearts and minds
Een andere ontwikkeling is dat bij vele vredesondersteunende 
operaties het zwaartepunt is verschoven van de ‘vijand’ naar 
de bevolking. Het is erg moeilijk een militaire missie te win-
nen zonder een succesvolle hearts and minds campagne ge-
richt op het verkrijgen en handhaven van de steun van de be-

Een geïntegreerde benadering

met een militaire dimensie is een 

dwingend vereiste

Zowel vechten, hier in Afghanistan. Bron Defensie
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A n  N C I M  A w a r d  W i n n i n g  p r o d u c t i o n

In de schijnwerpers

NCIM en de ontwikkeling 

van anti-bermbom software

Inspirerend scenario
De vredesmacht in Afghanistan heeft lastige klussen te klaren in vaak 
levensbedreigende situaties. Het thuisfront maakt zich dan ook terecht zorgen 
over een veilige terugkeer van hun dierbaren. De door NCIM ontwikkelde 
anti-bermbom software vergroot die kans enorm. Complexe veiligheids-
situaties vragen dus om slimme oplossingen. De anti-piracy systemen voor 
containerschepen is daar een ander sprekend voorbeeld van. Kortom: 
NCIM speelt wereldwijd een opvallende rol in deze uitdagende markt.

Get the picture
We hebben al heel wat succesvolle producties op onze naam staan. Vooral op 
het terrein van onderscheidende softwareoplossingen voor defensie, 
opsporing en veiligheid. 

Benieuwd naar de manier waarop we uw vraagstuk in beeld brengen?  
Kijk dan op www.ncim-groep.nl of bel 070 350 15 54 voor een 
verhelderende auditie!

Overgoo 11  |  2266 JZ  |  Leidschendam |  T  070 350 15  54 |  E  info@ncim.nl
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volking, om zo de opstandelingen te isoleren.
Zo is bijvoorbeeld in Afghanistan de opstand van de taliban 
niet alleen een militair probleem, maar tevens een sociaal en 
politiek probleem. Hoewel de militaire macht van de NAvO 
verreweg superieur is aan die van de opstandelingen, is het 
vanuit politieke overwegingen minder wenselijk om al het 
beschikbaar vernietigingsvermogen te gebruiken. De militair 
moet de relatieve waarde van geweld inzien en beseffen dat 
excessief geweld, zelfs wanneer het gerechtvaardigd is, ge-
makkelijk de steun van de bevolking kan ondermijnen.
vereist is dus de bekwaamheid om geweld te gebruiken in 
een doelgerichte, subtiele en impliciete wijze. De militair 
moet daarom in dit soort omstandigheden minder in termen 
van ‘strijd’ denken, en zijn aandacht richten op de politieke 
‘effecten’ van zijn operatie. Hij moet in staat zijn zaken en ac-
ties te bekijken vanuit het perspectief van de bevolking. Met 
andere woorden, naast de vaardigheid van diplomaten en 
ontwikkelingswerkers, dient hij ook over sociale en politieke 
vaardigheden te beschikken om succesvol te zijn. 

Civiel-Militaire Coöperatie
Een laatste, in dit kader te benoemen ontwikkeling is dat bij 
de nieuwe, complexe vredesondersteunende operaties de mi-
litairen van de vredesmacht in hetzelfde gebied opereren als 
civiele actoren zoals lokale autoriteiten, internationale orga-
nisaties, ngo’s etc.
Als gevolg hiervan is het concept van Civiel-Militaire Coöpe-
ratie (CIMIC) aan het eind van de jaren ’90 een structureel on-
derdeel van vredesoperaties geworden. Onder CIMIC wordt 
verstaan “…de coördinatie van en samenwerking tussen mili-
taire commandanten en de burgerbevolking, inbegrepen na-
tionale en plaatselijke autoriteiten, alsmede internationale, 
nationale en non-gouvernementele organisaties en instellin-
gen ter ondersteuning van een militaire opdracht” (cursive-
ring K.H). Hoewel bij CIMIC vaak wordt gedacht aan klein-
schalige, infrastructurele projecten, bestrijken de activiteiten 
een veel breder terrein.
Nederland hanteert als uitgangspunt voor CIMIC-activiteiten: 
“Zo civiel als mogelijk en zo militair als nodig.” Men onder-
scheidt de volgende doelen. In de eerste plaats ondersteunt 
CIMIC het vredesproces en de veiligheid (force protection) 
door contacten te leggen met alle spelers (lokaal, nationaal, 
internationaal) in het operatiegebied. CIMIC-activiteiten kun-
nen een stabiliserende werking hebben, waardoor de kan-
sen op het succesvol verloop van het vredesproces groter zul-
len worden.
Daarnaast biedt CIMIC steun aan de bevolking in het kader 
van force acceptance en geeft het een signaal af van de inter-
nationale gemeenschap dat de (vredes-)operatie voorwaar-
denscheppend is voor het proces van wederopbouw. tussen 
force protection en force acceptance bestaat uiteraard een re-
latie.
ten slotte draagt CIMIC met kleinschalige projecten – op be-
perkte schaal – bij aan het daadwerkelijk herstel van bruggen, 
wegen, water en elektriciteit etc. in het voormalig conflictge-
bied. De tijdelijke vervulling van bestuur- en politietaken kan, 
afhankelijk van de omstandigheden, eveneens tot de CIMIC-
activiteiten behoren.
Benadrukt dient te worden dat CIMIC geen wederopbouw is. 
De projecten dienen ter ondersteuning van de militaire missie 
en kunnen in het algemeen betiteld worden als kleinschalige 
hearts and minds activiteiten. Militairen zullen echter, tenzij 
de veiligheidssituatie dit vereist, in beginsel geen activiteiten 

ontplooien die door civiele instanties kunnen worden uitge-
voerd.

Tot slot
De vaak gestelde vraag of vredesondersteunende operaties 
succesvol zijn, is niet eenduidig te beantwoorden. Zo waren 
van de vele operaties die de vN na de Koude Oorlog in bur-
geroorlogen uitvoerden, tien operaties zeer complex van 
aard. Pas toen ze in 2005 voltooid waren, werd een evalua-
tie van succes en falen mogelijk. Het bij velen op het netvlies 
staande beeld dat vN-operaties niet effectief zijn, werd gro-
tendeels weerlegd door de feiten. tegenover niet-geslaagde 
vN-operaties in Somalië, rwanda, Bosnië en in mindere mate 
Angola staan zes zeer succesvolle operaties, namelijk Nami-
bië, El Salvador, Mozambique, Oost-Slavonië, Kroatië en Oost-
timor. 
Uit onderzoek onder civiele en militaire defensiedeskundigen 
blijkt in ieder geval dat de twee voornaamste succesfactoren 
voor stabilisatieoperaties zijn: een combinatie van militaire 
en niet-militaire inspanningen en duidelijke doelstellingen of 
‘end state’.
Een goed samenspel tussen militaire en niet-militaire instru-
menten is van belang omdat alleen militaire oplossingen niet 
bestaan. Er bestaat slechts een militaire dimensie binnen het 
palet aan maatregelen dat kan worden ingezet om een pro-
bleem op te lossen.
Duidelijke en realistische doelstellingen zijn nodig opdat van 
tevoren beslist kan worden wat met de militaire operatie kan 
worden bereikt. Daarmee is dan ook duidelijk onder welke 
omstandigheden de militaire operatie kan worden beëindigd. 
Kortom een geïntegreerde benadering met een militaire di-
mensie is een dwingend vereiste. <

A n  N C I M  A w a r d  W i n n i n g  p r o d u c t i o n
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over een veilige terugkeer van hun dierbaren. De door NCIM ontwikkelde 
anti-bermbom software vergroot die kans enorm. Complexe veiligheids-
situaties vragen dus om slimme oplossingen. De anti-piracy systemen voor 
containerschepen is daar een ander sprekend voorbeeld van. Kortom: 
NCIM speelt wereldwijd een opvallende rol in deze uitdagende markt.
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Als ook praten. Bron: Defensie
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Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, krijgsmachten krijgen er nooit genoeg van. Voor dat 
doel zijn de Unmanned Aerial Vehicles sterk in opkomst maar die UAVs kennen zo hun beperkingen. 
Een optionally piloted vehicle, zoals de Patroller van Sagem, biedt dan soelaas.

Onbemand of 
optioneel bemand?
Pieter Bastiaans, tekst en foto’s 

Onbemande vliegtuigen lijken steeds meer slachtoffer te wor-
den van hun eigen succes. Door de wens om Unmanned Aer-
ial Vehicles (UAvs) voor steeds meer taken in te zetten, wor-
den de systemen groter, complexer en duurder. Desondanks 
blijven UAvs aan belang winnen. Dat maakte kolonel-vlieger 
Bertil van Geel de lezer duidelijk in ARMEX 2012-1. Elke zich-
zelf respecterende krijgsmacht beschikt tegenwoordig over 
onbemande vliegtuigen voor diverse doeleinden. 
Naast deze onbemande ontwikkelingen, doet zich een nieuw 
fenomeen voor: de optionally piloted vehicle (OPv). De Pa-
troller van het Franse Sagem behoort tot deze categorie. AR-
MEX had het voorrecht om bij een recente serie beproevingen 
van dit systeem aanwezig te zijn.

Bandbreedte te kort
Bewapening en sensoren dragen bij aan de complexiteit en 
grootte van onbemande systemen, ondanks de ontwikkeling 
van zogeheten small guided munitions en ondanks de mini-
aturisering van sensoren. Zo is de Northrop Grumman rQ-4 
Block 30 Global Hawk, een High Altitude Long Endurance 
(HALE) UAv, voorzien van elektro-optisch/infrarood (EO/Ir), 
Synthetic Aperture Radar (SAr) en Signals Intelligence (SI-
GINt) uitrusting. Het integreren van al deze sensoren blijkt 
een hele klus te zijn en bovendien niet altijd meteen succes-
vol. Gevolg is dan ook dat deze HALE UAv het moet afleggen 
tegen een ‘legacy’ Intelligence, Surveillance and Reconnais-

sance (ISr) platform, de U-2S, een icoon uit de Koude Oorlog.
verder blijkt bandbreedte om te voorzien in SAtCOM ver-
binding tussen grondstation en air vehicle schaars en duur te 
zijn, zeker wanneer dit commercieel betrokken moet worden. 
Operation Unified Protector, de recente air campaign boven 
Libië, maakte dit haarfijn duidelijk. toen bleek dat praktisch 
alle beschikbare bandbreedte gebruikt werd door UAvs in 
‘orbit’ boven Afghanistan en Irak.
Deze tekortkoming is intussen ook door de Amerikaanse 
overheid onderkend. Een reeks aan aanvullende Wideband 
Global SAtCOM (WGS) satellieten staat nu op stapel om de 
ruimte in gelanceerd te worden. Overigens is ook Nederland 
deelnemer in dit WGS programma. UAvs vragen intussen ook 
steeds meer om zelfbeschermingssystemen. Dat drijft de prijs 
verder op.

Vliegveiligheid
tijdens het luchtoffensief in Kosovo in 1999, Operation Allied 
Force, waren de beperkingen van line of sight verbindingen 
(afscherming door gebergte) voor besturing nog vaak debet 
aan het crashen van UAvs. De toevoeging van SAtCOM biedt 
hier tegenwoordig soelaas. Desondanks blijken UAvs nog ver-
re van opgewassen tegen bemande systemen als het om vlieg-
veiligheid gaat (zie kader). veel ongelukken met UAvs van de 
Amerikaanse luchtmacht gebeuren tijdens starts en landingen 
en vinden hun oorzaak in pilot error. toch wil de Amerikaan-

Sagem Patroller in actie tijdens een recente test in Zuid-Frankrijk
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se luchtmacht niet overgaan op een Automatic Take off and 
Landing System (AtOLS) voor haar MQ-9 reaper Medium Alti-
tude Long Endurance (MALE) UAvs.
Daarnaast is het gebruik van UAvs in civiel luchtruim aan 
erg veel beperkingen onderhevig, zeker in het volle Europe-
se luchtruim. Dat komt door het ontbreken van zogeheten 
‘sense and avoid’ systemen. Ondanks een reeks aan techno-
logische initiatieven op dit vlak, is niet te verwachten dat dit 
substantieel wijzigt de komende jaren.
Het gevolg is dat opleiding- en trainingsmogelijkheden hier-
door beperkt worden. De Britse royal Air Force (rAF) heeft 
haar reapers op Creech Air force Base in de verenigde Staten 
staan. Daar zijn de mogelijkheden op dit vlak een stuk uitge-
breider. Ook de Nederlandse regering heeft dit onderkend. 
Een Nederlandse MALE UAv eenheid zal dan ook in eerste 
instantie gedurende enige jaren in het buitenland gestatio-
neerd worden, aldus de kamerbrief over de behoeftestelling 
project MALE UAv van 16 december 2011.

Nederland 
Deze beperkingen ondersteunen de conclusie van van Geel 
dat UAvs de komende decennia complementair zullen blijven 
aan bemande toestellen. Dit doet echter geen afbreuk aan de 
toenemende aandacht voor ISr.
Ook in Nederland zien we een samenstel aan ISr middelen 
ontstaan. De F-16 van de Koninklijke Luchtmacht voorziet met 
de RecceLite Advanced Reconnaissance Pod (ArP) in non-tra-
ditional ISr (NtISr). De Koninklijke Landmacht, het Korps Ma-
riniers en het Joint IStAr Commando (JIStArC) beschikken 
over de Aerovironment raven mini UAv. En de Sagem Sper-
wer Short Range Tactical UAv (SrtUAv) zal naar verluidt ver-
vangen worden door de Insitu Integrator. De ScanEagle van 
dezelfde firma zal hierbij als interim oplossing fungeren. 
Intussen is het Nederlandse MALE UAv programma nieuw le-
ven ingeblazen. Defensie is op zoek naar een systeem met 
vier air vehicles, twee grondcontrolestations en bijbehorende 
datalinks. Bewapening hoort niet tot het huidige eisenpak-
ket. Een eventuele aankoop moet echter wel over voldoende 
groeipotentieel beschikken om in de toekomst bewapening 

mee te kunnen voeren.

De patroller
traditionele UAvs zoals de Amerikaanse reaper (ook bekend 
als Predator B) en de Israëlische Heron dingen mee naar een 
mogelijk Nederlands MALE UAv contract. Er is echter ook een 
onverwacht onconventioneel systeem, de Patroller van Sa-
gem. Het Franse bedrijf denkt de eerder genoemde beperkin-
gen van UAvs te kunnen omzeilen door een Optionally Pilo-
ted Vehicle (OPv) aan te bieden. Een OPv is een systeem dat 
zowel onbemand als bemand ingezet kan worden. In een half 
uur kan de configuratie aangepast worden. 
“Onbemand maakt onbemind” stelde kolonel-vlieger van 
Geel. voor OPvs gaat dit nog meer op, maar de vraag is hoe 
lang nog. Ondanks de sterke UAv lobby komen er steeds 
meer OPvs op de markt. De Zwitserse luchtmacht heeft een 
Centaur besteld. Dit is een door Aurora Flight Sciences (vS) 
geproduceerde OPv. Het Duitse rheinmetall biedt de Opale 
aan, eveneens op basis van de Diamond DA42. Nu mengt Sa-
gem, onderdeel van het moederbedrijf Safran, zich ook in de 
strijd met de Patroller. Deze OPv is gebaseerd op een S15 mo-
torzwever van het Duitse Stemme. 
Als UAv biedt de Patroller een bijzonder lange vliegtijd (net 
als de reaper maximaal 30u). voor wat betreft vliegveiligheid 
is het Franse systeem van AtOLS voorzien. De Patroller ken-
merkt zich door een zeer lage akoestische signatuur en ver-
oorzaakt dus weinig tot geen geluidsoverlast. 

Man in the loop 
In de bemande modus kent de Patroller geen beperkin-
gen op het gebied van airspace management. Hierdoor kan 
het systeem ten volle benut worden voor opleiding en trai-
ning waarbij het als een Surrogate Unmanned Aerial System 
(SUAS) op kan treden. Dit trainen beperkt zich niet enkel tot 
defensie-eenheden maar kan ook samen met partners in de 
Openbare Orde en veiligheid (OOv). voor daadwerkelijke na-
tionale operaties geldt hetzelfde. 
Een ‘man in the loop’ direct in het vliegtuig, verhoogt de Si-
tuational Awareness (SA) en komt zo ook morele criticasters 
tegemoet. Het verhoogt de legaliteit van het optreden, ze-
ker wanneer de Patroller optreedt als sensor voor shooters bij 
missies in het buitenland. 

Sensorpod van de Patroller. Bron: Ph. Wodka-Gallien

Optioneel bemand
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Kenmerken
De Patroller beschikt wel over een lage Main Take Off Weight 
(MtOW: 1050 kg) en een betrekkelijk geringe payload (250 
kg). Dit beperkt de integratie van toekomstige bewape-
ning of extra sensoren. ter vergelijking: een MQ-9 heeft een 
MtOW van 4763 kg en een payload van 385 kg intern en 1361 
kg extern. De MtOW van de reaper zal in de nabije toekomst 
nog verder stijgen doordat het toestel van een versterkt lan-
dingsgestel zal worden voorzien. 
De lage exploitatiekosten van de Patroller maken het systeem 
echter interessant in deze tijden waarin Defensie elk dubbel-
tje moet omdraaien. Hetzelfde geldt voor de Nederlandse po-
litie die ook steeds meer belang heeft bij aerial surveillance. 
De 101 rPv Batterij (intussen omgedoopt tot 107 Aerial Sy-
stems Battery van het JIStArC) opereerde van 1999 tot halver-
wege 2011 met de Sagem Sperwer SrtUAv. De Sperwer Mk. 
II wordt tegenwoordig door het Franse leger als Système de 
Drones Tactiques Intérimaire (SDtI) gebruikt. De beproefde 
technologie van deze verbeterde Sperwer vormt de ruggen-
graat van het Patroller systeem en geeft het zijn onbemande 
mogelijkheden.
Het toestel is standaard uitgerust met een Euroflir 410 EO/
Ir gyrogestabiliseerde aerial surveillance pod. Integratie met 
andere EO/Ir technologie zoals uit de Wescam MX-15 se-
rie, wordt ook geboden. De beelden kunnen via een down-
link gedeeld worden met grondgebonden eenheden door ge-

bruikmaking van een Remote Optical Video Enhanced
Receiver (rOvEr) systeem of het Remote Video Terminal
systeem van Sagem zelf.

Varianten
Sagem biedt haar klanten drie Patrollervarianten. De Patrol-
ler-r richt zich primair op air force requirements. Naast een 
EO/Ir pod is deze variant voorzien van een Synthetic Aperture 
Radar (SAr) systeem met een Ground Moving Target Indicator 
(GMtI) functie. Het Franse bedrijf kan diverse specifieke Elec-
tronic Warfare (EW), Signals Intelligence (SIGINt) en commu-
nications relay systemen in het airframe integreren om zo aan 
de wensen van zijn klanten tegemoet te komen.
voor homeland security doeleinden wordt de Patroller-S aan-
geboden.
De Patroller-M ten slotte kan beschikken over een radar die 
geoptimaliseerd is voor maritime surveillance. 

Hoge ogen
Waar sinds de Eerste Wereldoorlog de ontwikkeling van on-
bemande vliegtuigen zich met ups en downs voltrok, lijkt dat 
patroon nu definitief doorbroken: “UAVs are here to stay”.
Of hetzelfde opgaat voor OPvs, zal de tijd leren. Duidelijk is 
wel dat Sagem er van overtuigd is dat de Patroller wel eens 
hoge ogen kan gaan gooien in de ISr groeimarkt. <

Betrouwbaarheid van UAVs

De MQ-9 reaper vertoont een zogeheten class A mishap rate van 10,80 per 100.000 vlieguren (vijfjaars gemiddelde). 
Hierbij staat een class A mishap voor een ongeluk waarbij doden of het verlies van het toestel te betreuren zijn of de 
schade een bedrag van 2 miljoen dollar overschrijdt. Een recente rapportage van de Director Operational Test and
Evaluation (DOt&E) van het Amerikaanse ministerie van Defensie geeft aan dat er aan de betrouwbaarheid van de MQ-9 
nog het nodige te verbeteren valt. Ook volwassener systemen zoals de MQ-1 Predator (5,05) en de rQ-4 Global Hawk 
(4,83) scoren op dit punt een stuk slechter dan bijvoorbeeld de F-16 (1,82) of de U-2 (1,26).

De Patroller is via een datalink verbonden met het grondcontrolestation

Optioneel bemand

Pieter Bastiaans is defensiejournalist en fotograaf. Hij werkt met Gerard van Oosbree en Leo van Westerhoven, beide vaste
medewerkers van ARMEX, samen in Dutch Defence Press.
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Een nieuw door TNO ontwikkeld 
sonarsysteem voor onze M-fregatten

Defensie tekende onlangs een contract met Fokker Aerostruc-
tures voor de doorontwikkeling, kwalificatie en optie voor se-
rieproductie van tweeduizend E-Lighters. De soldaat beschikt 
tegenwoordig te velde over een waar arsenaal aan energie 
verbruikende elektronische systemen: GPS, radio, nachtzicht-
apparatuur, lampen, lasers en richtkijkers. De E-Lighter is een 
door diesel aangedreven brandstofcel ter grootte van een bus 
Pringels en kan in een man pack worden meegenomen. De E-
Lighter is onderdeel van het verbeterd Operationeel Soldaat 
Systeem (vOSS) dat de persoonlijke uitrusting moet moderni-
seren.

Bron: Defensiekrant

Foto: AvDD

Gemakkelijk stroom te velde:
de E-lighter

Groot-Brittannië reduceert zijn 
Puma order

Groot-Brittannië blijft snoeien in zijn defensiebudget. vlak 
voor de jaarwisseling werd een order voor de opwaarde-
ring van 28 Puma helikopters teruggebracht naar 24. Dit 
zou een besparing  van 478 miljoen USD opleveren. De op-
waardering behelst verbeterde motoren, een nieuwe au-
tomatische piloot, meer brandstofcapaciteit, een digitale 
‘glass’ cockpit, bepantsering en een nieuw brandstofsy-
steem. Ook wordt er gesproken over het reduceren van het 
aantal Apache gevechtshelikopters van 67 naar 45 en het 
uitstellen van de vervanging van de Westland Sea King he-
likopters met nog eens vijf jaren.

Bron: UK MoD

Foto: de Upgraded rAF SA 330 Puma HC.2, van Eurocopter

vanaf 2013 zal het door tNO ontwikkelde laagfrequent actie-
ve sonarsysteem (IrLFAS) worden toegepast aan boord van M-
fregatten. Beproevingen nabij Curaçao zijn geslaagd. Een Lynx 
boordhelikopter vuurde vijf exercitietorpedo’s in verschillende 
inzetmodules af op het fregat de Hr. Ms. van Amstel. De van 
Amstel was op ruime afstand in staat deze torpedo’s te detecte-
ren en continu te volgen. De kwetsbaarheid voor torpedodrei-
ging neemt hierdoor enorm af.

Bron: Defensie Krant

Foto: De Lynxhelikopter met exercitietorpedo tijdens de proeve.

Bron:Defensie

Defensienieuws
C.H.C. Janssen
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Defensienieuws

Japan is het eerste land buiten de vS dat vier SearAM
systemen van rytheon aanschaft voor zijn twee helikopter-
carriers van de 22DDH klasse. De SearAM (Mk 15 Mod31),
een short range surface to air missile system, zal ook worden 
geplaatst op de US Navy trimarans ‘Jackson’, ‘Montgomery’ 
en ‘Independence’. Het systeem gebruikt een container met 
elf raketten en heeft een digitaal zoekradar en een doppler 
volgradar naast electro-optische sensoren.

Bron: Jane’s Defence Weekly

Foto: De SearAM van raytheon

Japan zal zijn helikoptercarrier 
voorzien van Raytheon SeaRAM

Zwitserland heeft gekozen voor de Saab JAS-39 Gripen C/D 
ter vervanging van de nog 54 operationele Northrop F-5 E/F’s. 
Een uitgebreid testprogramma is aan de keuze vooraf gegaan, 
waarbij de Gripen aan alle eisen voldeed en de 22 Gripens 1
miljard dollar goedkoper waren dan EAD’s Eurofighter en de 
rafael van Dassault. Daarnaast werd gesteld dat de Gripens ook 
op de midden en lange termijn nog betaalbaar zijn.
De Gripen is operationeel bij de luchtmachten van Zweden,
tsjechië, Hongarije, Zuid-Afrika en thailand. Naast de 22 Gripens 
zal Zwitserland blijven vliegen met de 33 F/A-18C/D Hornets.

Bron: diversen

Foto: de Gripen C van Saab

Zwitserland kiest voor de Saab Viggen

Ook voor deze twee landen drukken de bezuinigingen zwaar 
op de defensie-uitgaven. voor tsjechië loopt in 2014 het lease-
contract voor de Saab JAS 39 Gripen af. Of een verlenging 
er in zit, is de vraag. Mogelijk valt men daar terug op zijn 24 
Aero vodochody L159 lichte gevechts- en trainingsvliegtuigen. 
Ook wordt de mogelijkheid voor onderhandelingen met Polen 
en Duitsland open gehouden om hen het luchtruim van
tsjechië te laten beheren.
Slowakije is, gezien de bezuiniging, van plan om 12 MiG-29 
te moderniseren en de overige 21 toestellen af te stoten. Ook 
zijn 12 Mi-24 gevechtshelikopters, waarvan er nog maar twee 
inzetbaar zijn, worden afgestoten. Met de visegradpartners 
wordt naar verdere oplossingen voor de verdediging van het 
luchtruim gezocht.

Bron: Jane’s Defence Weekly 

Foto: MiG-29

De Tsjechische Republiek en 
Slowakije kijken naar hun capaciteit 
aan gevechtsvliegtuigen



Nederland, leverden een militaire bijdrage. Het Nederlandse 
vN-bataljon kreeg ondanks een korte opleiding en gebrekki-
ge uit-rusting, hoge onderscheidingen voor hun moedige op-
treden.
tot het einde van 1954 namen ca. 4.000 militairen deel aan de 
Korea-missie. 

tijdens de periode van de Koude Oorlog groeide steeds meer 
het besef dat een sterke krijgsmacht noodzakelijk was om
samen met bondgenoten de dreiging van een grootscheeps
offensief van het Warschau Pact te kunnen weerstaan: de stra-
tegie van een geloofwaardige afschrikking. Dat een sterke 
krijgsmacht echter ook over voldoende financiële middelen zou 
moeten beschikken, kwam veel minder tot uitdrukking. vaak 
werden investeringen uitgesteld; voorgenomen groeicijfers 
voor Defensie werden niet gehaald en men vertrouwde op een 
mobilisatiesysteem dat uniek was in NAvO, maar wel erg kwets-
baar. 
Op de Noord-Duitse laagvlakte werd een versterkte brigade
gelegerd als voorpost voor de rest van het Nederlandse Leger-
korps. Let wel, één brigade! De andere 9 brigades, divisie- en 
legerkorpstroepen, waarvan een substantieel deel mobilisabel 
was, zouden dan binnen enkele dagen volgen. 
In de jaren 70 en 80 zagen we bij de Koninklijke Landmacht wel 
het effect van de lange termijn investeringen. Moderne wa-
pensystemen stroomden in (bij voorbeeld de Leopard tank, de 
M109, de YPr en de Pantser rups tegen Luchtdoelen). 

Verenigingsnieuws

Op 29 februari 2012 vond in de Prinses Juliana kazerne te Den-
Haag de Algemene vergadering plaats. Na afloop was er een 
receptie waarvoor ook de leden van het Comité van Aanbeve-
ling, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en andere gas-
ten waren uitgenodigd. De voorzitter van onze vereniging, de 
luitenant-generaal b.d. Striek hield een voordracht waarin hij 
terugkeek en concludeerde dat onze politieke leiders in het al-
gemeen geen, of een te lage prioriteit hebben gegeven aan de 
instandhouding van een doeltreffende krijgsmacht. Hij gaf ech-
ter ook aan dat de regering desondanks altijd kon rekenen op 
de krijgsmacht. Hij roemde de inzet van onze militairen in de 
afgelopen
100 jaar en sprak zijn waardering en erkenning uit voor het 
thuisfront. 

Jubileumvoordracht van de voorzitter

In een terugblik van 100 jaar Nederlandse krijgsmacht kunnen 
we drie periodes onderscheiden. In de periode 1912-1945,
waarin Nederland aanvankelijk een strikte neutraliteitspolitiek
nastreefde, werd er weinig aandacht aan onze krijgsmacht
geschonken. trefwoorden voor die tijd waren NSDAP en
‘gebroken geweertje’. 
Maar door de sterke opkomst van het nationaalsocialisme in 
Duitsland kreeg het hebben van een effectieve, nationale krijgs-
macht in politiek Den Haag weer meer aandacht. voor het inha-
len van talloze jaren van verwaarlozing was het toen echter al 
te laat. De mobilisatie van duizenden militairen in 1939 verliep 
chaotisch. Er was gebrek aan bijna alles. De afloop is bekend.

Na het einde van de tweede Wereldoorlog begon de periode 
van de Koude Oorlog. We hadden geleerd dat de neutraliteits-
politiek niet had gewerkt en dat Nederland haar onafhankelijk-
heid niet alléén zeker kon stellen. Nederland werd na 150 jaar 
voor het eerst lid van een militair bondgenootschap: het ver-
drag van Brussel (voorloper van de West-Europese Unie).
In 1949 werd Nederland lid van de NAvO.
Direct na de oorlog werd begonnen met de wederopbouw 
en ondanks prioriteiten voor andere sectoren van de samen-
leving, maakte men ook een begin met de wederopbouw van 
de krijgsmacht. Die werd tegelijkertijd ook ingezet in het ver-
re Oosten.
De regeringsverklaring van koningin Wilhelmina van 7 decem-
ber 1942 stelde dat het Nederlandse gezag in Indië hersteld 
moest worden en dat daarna gewerkt moest worden aan een 
onafhankelijke staat in een soort Nederlands-Indische Unie. On-
danks de inzet van meer dan 200.000 militairen in Nederlands 
Indië, is die missie niet geslaagd. voor een deel omdat taken en 
middelen niet met elkaar in evenwicht waren. voor een deel 
ook omdat de internationale gemeenschap bij monde van voor-
al de Amerikanen, Nederland niet meer steunde in hun ‘koloni-
ale politiek’. voor de teruggekeerde militairen en gezinnen was 
er in het begin van de jaren 50 geen aandacht en erkenning. 
We hadden het te druk met de wederopbouw.

Direct na Nederlands Indië brak in juni 1950 de oorlog in
Korea uit. De verenigde Naties reageerde onmiddellijk en rie-
pen op tot steun aan Zuid-Korea. Zestien landen, waaronder 
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Start viering 100-jarig bestaan van de KNVOL

De voorzitter houdt zijn jubileumvoordracht



De Koude Oorlog was ook de periode van de dienstplichtige mi-
litairen. Er bestond een bond van dienstweigeraars; er was een 
vvDM; de haardracht moest worden vrijgelaten; het brengen 
van de militaire groet zag er veel te militair uit. De secretaris-
generaal van de NAvO mr. Luns, zei eens dat onze dienstplichti-
gen er na 3 dagen oefening al uitzagen of ze de gehele tweede 
Wereldoorlog hadden meegemaakt. Maar als het om prestaties 
ging, was er weinig mis met onze dienstplichtigen. Ze haalden 
hun opleidingseisen en in internationaal verband stonden we 
vaak vooraan bij de prijsuitreiking. We wonnen bijvoorbeeld de 
Canadian Army Trophy (tankschieten) vóór de Amerikanen, Brit-
ten en Duitsers. Ook de prijs voor het beste verkenningsbatal-
jon van de NAvO (de Boeselager Pokal) werd door Nederland 
gewonnen.

Uiteraard maakte ook kernwapens deel uit van de strategie van 
geloofwaardige afschrikking. Elke NAvO oefening waarbij on-
der meer consultaties met de nationale regeringen werden be-
oefend, sloot bijna steevast af met de inzet van een tactisch 
kernwapen. Een kernwapen dat op het niveau legerkorps dan 
bijna altijd op Duits grondgebied zou vallen.
De plaatsing van kruisraketten was daarom vooral bedoeld om 
meer inhoud aan de strategische afschrikking te kunnen geven, 
omdat die kruisraketten het grondgebied van de Sovjet Unie 
zelf konden bereiken. Helaas droeg de discussie in Nederland 
(over het stationeren van kruisvluchtwapens) in Brussel niet bij 
aan het imago van een geloofwaardige bondgenoot. 

tijdens de periode van de koude oorlog leverde de Koninklij-
ke Landmacht van 1979 tot en met 1983 ook nog het vN-batal-
jon in Zuid-Libanon (Unifil) en vormde daarmee een bufferzo-
ne tussen Israël en allerlei groeperingen in Zuid-Libanon. Het 
was een peace keeping operatie, maar regelmatig wel met een 
hoog loodgehalte. Het bataljon bestond voor een groot deel uit 
dienstplichtige militairen die op vrijwillige basis deelnamen.

Het einde van de Koude Oorlog werd ingeluid door de val van 
de Berlijnse Muur in november 1989. De vele inspanningen die 
de bondgenoten van de NAvO in de 40 jaren na de tweede
Wereldoorlog samen hebben verricht, hebben substantieel bij-
gedragen aan het voorkomen van oorlog. Dit resultaat werd 
bereikt ook al gaven onze politieke leiders vaak een lage priori-
teit aan de instandhouding van een doeltreffende krijgsmacht 
en twijfelde men in Brussel aan de daadkracht van onze rege-
ring om op tijd te besluiten tot mobilisatie.
In die periode hebben de militairen en dus ook onze dienst-
plichtige militairen daarbij een belangrijke, positieve rol ge-
speeld, zeker de reserveofficieren die vooral onze mobilisabele 
eenheden van vakkundig kader moesten voorzien.

De periode na de val van de Berlijnse Muur kan de periode van 
crisisbeheersing in de wereld worden genoemd. Het Warschau 
Pact werd ontbonden en er ontstond een zeer instabiele situa-
tie in de wereld. toch stond Nederland in de NAvO vooraan om 
het zgn. vredesdividend te innen. 
In 1990 maakte de toenmalige minister van Defensie ter Beek 
zijn begroting bekend waarin in de komende vijf jaar 2,2 mil-
jard guldens bezuinigd moest worden. Het plan voorzag ook 
in een personeelsreductie van bijna 20.000 dienstplichtigen, 
15.000 beroeps militairen en ca. 7.000 burgers in een periode 
van 10 jaar. 
Het uiteenvallen van de Sovjet Unie kort daarna, leidde tot 
nieuwe ingrijpende reducties en een nieuwe defensienota:
de Prioriteitennota van 1993. De eerder aangekondigde re-
ducties werden verhoogd naar 30 à 40 %; de Koninklijke Land-
macht moest zelfs meer dan 50 % reduceren. Dat betekende 
onder meer dat er in totaal twee divisies moesten worden op-
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Mobilisatie 1914-1918: Generaal C.J. Snijders inspecteert gemobiliseer-
de troepen in Kampen, 5 januari 1917. Fotograaf onbekend/collectie 
NIMH

De Schoolcompagnie van het regiment Kustartillerie houdt op Batterij 
Erfprins Noord aan het zeefront van Fort Kijkduin een schietoefening 
met een kanon ‘15 lang 40’, circa 1930. Foto technische Dienst Lucht-
vaartafdeling/collectie NIMH

Genisten brengen explosieven aan onder een brug
bij Goor, winter 1939-1940. Foto vermoedelijk
J.D.S Paters/collectie NIMH 



geheven. Dat betekende tevens het einde van het Eerste Neder-
landse Legerkorps.

In die tijd begon ook de discussie over de dienstplicht. De Com-
missie Dienstplicht (commissie Meyer) had grote twijfels over 
haalbare werving en hoge kosten van een beroepsleger. toch 
werd besloten de opkomstplicht voor dienstplichtigen op te 
schorten. Daarvoor waren twee zeer belangrijke redenen. Door 
nog verdere verkleining van de krijgsmacht zou minder dan 10 
% van de jonge mannen worden opgeroepen voor dienstplicht. 
Dat had een stuk sociale onrechtvaardigheid tot gevolg die men 
niet wenste te compenseren. Daarnaast mochten voor de nieu-
we taken van de krijgsmacht (crisisbeheersingsoperaties over-
al ter wereld) geen dienstplichtigen worden aangewezen. voor 
hen was de opleidingstijd intussen toch al te kort geworden 
om daarna nog daadwerkelijk uitgezonden te kunnen worden. 
Uiteindelijk zijn we na vele uitzendingen over de hele wereld 
met een hoog of laag geweldsniveau, heel tevreden en trots op 
onze nieuwe beroepsmilitairen. 

Kennis en ervaring op legerkorpsniveau was niet alleen van
belang voor de Koninklijke Landmacht maar ook om op de ho-
gere niveaus bij de NAvO aan tafel te kunnen blijven: niveaus 
waar ook beslissingen over de inzet van Nederlandse eenheden 
zouden kunnen worden genomen. Om die kennis en ervaring 
toch te behouden werd een binationale stuurgroep opgericht 
met een Duitse en een Nederlandse voorzitter. Na één jaar, in 
maart 1993, tekenden de ministers ter Beek en rühe de inten-
tieverklaring tot vorming van het binationale legerkorps.
Augustus 1995 werd het Eerste Duits/Nederlandse Legerkorps 
operationeel gesteld. 
Het 1 GE/NL Legerkorps werd en is ook vandaag de dag nog 
een groot succes, waar we telkens weer met trots op terug
kunnen kijken. 

Ondanks de formidabele reducties en reorganisaties gingen ook 
Paars I en II door met bezuinigingen. Nu heette het: met meer 
doelmatigheid. Ook internationale samenwerking zoals al in-
gezet door de Koninklijke Landmacht, moest tot kostenbespa-
ring leiden. In Den Helder werd het commando Benelux opge-
richt: een samenwerkingsverband van onze marine met die van 
België.
In 1999 verscheen de Hoofdlijnennotitie. De Koninklijke Marine 
moest weer enkele fregatten inleveren en de vervanging van de 
lynxhelikopter werd voor ca. 4 jaar uitgesteld (maar in 2011, 12 
jaar later, landde er nog een op het strand van tunesië). 
De operationele capaciteit van de luchtmacht op Curaçao werd 
opgeheven en de Bölkow en Alouette helikopters werden uit-
gefaseerd. Hoewel luchttransport veel belangrijker werd geacht 
voor crisisbeheersingsoperaties, werd de totale helikoptercapa-
citeit echter verkleind. 
En ook de Koninklijke Landmacht moest opnieuw fors reorga-
niseren. De enige overgebleven divisie ging bestaan uit 3 (voor 
een deel mobilisabele) vierkante brigades: 2 pantserinfante-
riebataljons en 2 tankbataljons per brigade. Anno 2012, na de 
laatste bezuinigingen, hebben we helemaal geen tanks meer bij 
de landmacht.

De periode na de val van de Berlijnse Muur kenmerkt zich voor-
al door het innen van het vredesdividend met als consequen-
tie gigantische herstructureringen. De krijgsmacht bleef deson-
danks fier overeind. Het doorzettings- en incasseringsvermogen 
van onze militairen in de afgelopen 20 jaar was en is formidabel 
en verdient grote waardering. 
Ondanks de gigantische verbouwingen, waarbij zelfs gesleu-
teld werd aan de fundamenten, was de krijgsmacht gedurende 

Verenigingsnieuws
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Militairen van het Indisch Instructie Bataljon krijgen met behulp van 
een diorama onderricht in de Indische terreingesteldheid, Kijkduin,
zomer 1947. Foto Leger Film- en Fotodienst/collectie NIMH

Officiële ondertekeningsplechtigheid van het NAvO-verdrag,
Washington, 4 april 1949. Fotograaf onbekend/collectie NIMH

vermoeide infanterist, Korea, voorjaar 1951.
Foto W.W. Dussel/collectie NIMH



vreedzame internationale omgeving. volgens het rapport ‘ver-
kenningen’ van 2010 (onderschreven door zes ministeries) zal er 
in de periode tot ongeveer 2030 sprake zijn van grote onzeker-
heid over de ontwikkeling van de internationale en nationale 
veiligheidssituatie. De ontwikkelingen in landen zoals tunesië, 
Egypte, Libië en Syrië en wie weet in welke landen in die regio 
nog meer, zijn daar recente voorbeelden van. We zouden nu 
ook meer besef moeten hebben van het gegeven dat alleen
veiligheid in de eigen regio maar heel betrekkelijk is. 

Dat we als klein land niet alléén voor die veiligheid kunnen zor-
gen, behoeft geen betoog. Onze veiligheid hangt zo mede af 
van de bereidheid van andere landen om met Nederland samen 
te werken. Maar dan moet ónze krijgsmacht ook wat te bieden 
hebben. Die moet van voldoende omvang en kwaliteit zijn. 
Dat is ook een heel goede reden om nauw samen te werken 
met andere krijgsmachten die zich kwalitatief en operationeel 
op hetzelfde niveau bevinden. Duitse tankbataljons in een Ne-
derlandse brigade moet geen enkel probleem zijn. Een Neder-
landse afdeling veldartillerie in een Duitse brigade, ook niet
(zie Kosovo).

Nederland zou gezien de positie op de wereldmarkt in de afge-
lopen 20 jaar gewoon 2 % van het bnp hebben moeten beste-
den aan de krijgsmacht. Nu er sprake is van een welhaast mon-
diale economische crisis, moest echter ook Defensie opnieuw 
bezuinigen. Ik kan mij voorstellen dat financieel gezien op dit 
moment de instandhouding van de krijgsmacht de hoogste
prioriteit heeft. Uiteraard moet tijdig worden geïnvesteerd in 
materieel dat door intensief gebruik aan vervanging toe is (we 
kunnen niet sluiten tijdens de verbouwing). Ook voor nieuwe 
dreigingen moet ruimte worden gemaakt (cyber security).
Die bezuinigingen zouden echter van tijdelijke
aard moeten zijn. Daarna is een inhaalslag
noodzakelijk om onze rol in de wereld te
kunnen blijven spelen op een niveau dat

de afgelopen 20 jaar niet gesloten wegens verbouwing. Er werd 
deelgenomen aan vele crisisbeheersingsoperaties, waarvan
Joegoslavië met de val van Sebrenica (juli 1995) en de missie in 
Afghanistan wel de bekendste zijn.
Maar de krijgsmacht was ook in Cambodja en Kosovo, in Cyprus 
en Irak, in Eritrea en Congo, in Macedonië en betrokken bij di-
verse andere kleine missies in Afrika. tegenwoordig wordt de 
piraterij voor de kust van Oost-Afrika bestreden.

Daarnaast levert Nederland een bijdrage aan snel inzetbare 
eenheden van NAvO en EU. 
Bij toerbeurt maken Nederlandse eenheden deel uit van de 
NATO Respons Force (NrF) die bestaat uit een zee-, land- en 
luchtcomponent en een eenheid special forces. Eens in de 3 jaar 
is het 1 GE/NL hoofdkwartier het High Readiness Land Compo-
nent Command van de NrF.
voor de maritieme component neemt de Koninklijke Marine
regelmatig deel aan de Standing Naval Response Force. Dit jaar 
staat de Maritime Group I onder Nederlands bevel met onder 
meer het vlaggenschip Hr. Ms. De ruyter en draagt de marine 
bij aan het NAvO vlootverband voor mijnenbestrijding.
De Koninklijke Landmacht neemt telkens voor zes maanden 
deel aan de luchtcomponent met 9 F-16’s en transport en be-
wapende helikopters worden bij bijna alle hiervoor genoemde 
missies ingedeeld.
Ook aan de EU battlegroups levert Nederland bij toerbeurt voor 
een periode van zes maanden eenheden. Dat kan een mari-
nierscompagnie zijn, maar soms is Nederland lead nation zoals 
het geval was in de eerste helft van 2011.

In plaats van het innen van het vredesdividend en telkens nóg 
doelmatiger te willen worden, zou onze regering er zich meer 
bewust van moeten zijn dat we nog steeds een welvarend land 
in een veilige regio zijn. Dat we voor die welvaart echter afhan-
kelijk zijn van vrije handel, ook met regio’s waar het veel min-
der veilig is. Nederland heeft groot belang bij een stabiele en 
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Halftracks van 102 verkenningsbataljon worden voor de thuisreis op treinwagons gereden na de jaarlijkse oefeningen in La Courtine (Frankrijk), 
oktober 1960. Foto Leger Film- en Fotodienst/collectie NIMH



past bij een van de meest welvarende landen van de wereld.
De totale overheidsbezuinigingen moeten na enkele magere
jaren toch weer leiden tot een gezonde economie; tot ‘zeven 
vette jaren’?
De secretaris-generaal van Defensie, dhr. Annink zei daarover
in september 2011:
“In de periode 2012 – 2013 zullen wij ons in een periode van 
herstel bevinden waarbij de krijgsmacht tijdelijk minder inzet-
baar zal zijn. Wel zullen steeds meer verbeteringen zichtbaar 
worden. In de loop van 2014 zal de krijgsmacht weer geheel
op orde zijn.”
In de afgelopen 100 jaar heeft onze krijgsmacht vaak niet de 
aandacht gekregen die zij verdiende. tijdens de Koude Oorlog 
hebben we ons best gedaan ons steentje bij te dragen aan de 
collectieve verdediging van West-Europa. In de periode daarna 
hebben we, soms meer dan proportioneel, bijgedragen aan
vrede en veiligheid in de wereld. Ook kwalitatief gezien scoren 
we nu hoog binnen NAvO en EU.
Zoals gezegd, zal Defensie dus tijdelijk de broekriem aan moe-
ten trekken. Maar gelet op de vorige bezuinigingen, is het buik-
spek verdwenen en voelt het aantrekken van de broekriem niet 
alleen ongemakkelijk maar doet behoorlijk pijn.
Het doet vooral pijn voor het personeel: een reductie van ca. 
10.000 arbeidsplaatsen. Of zoals de secretaris-generaal van De-
fensie vorig jaar zei: “Er zullen klappen vallen onder het perso-
neel. Het is een hard gelag dat we afscheid zullen moeten ne-
men van collega’s die zich met grote toewijding hebben ingezet 
voor onze organisatie”. 

In de periode ná de Koude Oorlog zijn er inmiddels meer dan 
100.000 militairen uitgezonden naar crisis gebieden, vaak onder 
zware en gevaarvolle omstandigheden. Daarvoor spreken wij 
onze dank, waardering en respect uit. 
Wij kunnen als Nederlanders niet anders dan trots zijn op onze 
militairen, dienstplichtigen en beroeps, die in de afgelopen 100 
jaar hebben bijgedragen aan herstel en behoud van vrede en 
veiligheid; niet alleen in Nederland maar ook elders in de we-
reld. Een groot aantal heeft daarvoor zelfs het hoogste offer 
gebracht. 
Er zijn ook militairen die niet zonder schade zijn teruggekeerd 
van hun missie: met psychische en/of met fysieke schade. Zij ver-
dienen nog meer dan anderen onze waardering en respect.

Als ik zeg dat er na de Koude Oorlog inmiddels meer dan 
100.000 militairen zijn uitgezonden, dan betekent dat tevens 
dat er ongeveer 400.000 Nederlanders heel nauw betrokken 
waren bij die missies: het thuisfront. 
Onze dank, waardering en respect strekt zich nadrukkelijk ook 
uit voor de veel grotere groep van familieleden en kennissen 
van de betrokken militairen die ondanks moderne communica-
tiemiddelen toch vaak met zorg de lotgevallen van hun dier-
baren ver weg van huis volgen.

Ik mag toch hopen dat de extra bezuinigingen deze keer niet 
zullen leiden tot nog meer kortingen op het defensiebudget. 
Dan zullen de ambities van deze regering echt naar beneden 
moeten worden bijgesteld om nog te kunnen spreken van een 
evenwicht tussen taken en middelen van de krijgsmacht.

Nederland heeft immers recht op een krijgsmacht die er toe 
doet! <

Verenigingsnieuws
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Nederlandse militairen oefenen met de Honest John, Grafenwöhr 
(West-Duitsland), juli 1960. Foto Leger Film- en Fotodienst/collectie 
NIMH

Oefening Big Ferro, omgeving Ostenholz (West-Duitsland),
15 september 1973. Foto Leger Film- en Fotodienst/collectie NIMH

Nederlandse UNIFIL-militair loopt patrouille, Zuid-Libanon,
najaar 1979. Foto Leger Film- en Fotodienst/collectie NIMH

Noot van de redactie
De redactie heeft er bewust voor gekozen om afbeeldingen te gebruiken uit de ‘oude doos’, afbeeldingen die niet vaak meer te zien zijn.
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Receptie
Aansluitend aan de Algemene vergadering in de Prinses Juliana kazerne te Den 
Haag vond een receptie plaats ter gelegenheid van de start van de viering van het 
100-jarig bestaan van de vereniging.
Meer dan vijftig personen gaven blijk van hun belangstelling en hoorden de jaarrede 
aan van de voorzitter van de KNvOL. Onder de gasten waren onder meer de voorzit-
ter van de Eerste Kamer der Staten Generaal, de Heer mr. G.J. de Graaf, de comman-
deur r. Bauer (namens de C-ZSK), drs. J.M.P. Weerts (plaatsvervangend directeur van 
de Stichting het veteraneninstituut), de brigadegeneraal b.d. H. van Lent (voorzitter 
van de vereniging van Officieren der Genie) en de sergeant J.M.B. Brandsma.
Bijgaande foto’s geven een impressie van de geanimeerde bijeenkomst. De dag werd 
afgesloten met een diner voor genodigden.
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Op 12 februari 2012 is Loek Broeksma in zijn woon-
plaats Assen op de leeftijd van 83 jaar overleden. De 
rouwkaart liet op treffende wijze zien wie Loek is ge-
weest: “…een onvergetelijke man, vader en opa”, een 
man die God “…als een God van liefde zag, die bij ons 
blijft, wat er ook gebeurt.”, een afbeelding van de zee 
waar hij als Zeeuw veel mee had en luitenant-kolonel 
der Infanterie b.d.

Mijn eerste kennismaking met Loek was bij een door 
hem, namens de KNvOL georganiseerde lezing waar wij 
als leden van de Koninklijke vereniging van Nederland-
se reserve Officieren (KvNrO) waren uitgenodigd. De 
spreker kan ik mij niet meer herinneren, maar wel het 
optreden van Loek. De spreker en het thema werden 
zeer duidelijk ingeleid, het tijdschema was strak, de
discussie werd met respect geleid en vijf minuten voor 
het einde mocht nog “die ene brandende vraag worden
gesteld die de avond compleet maakte”.
Daarna troffen we elkaar regelmatig in het militai-
re circuit in het Noorden. Ik werd uiteraard snel lid ge-
maakt van ‘Ons Leger’ en ingeschakeld bij het organise-
ren van een jaarvergadering in Coevorden. Hij regelde 
alles, want daar had ik het in zijn ogen te druk voor. 
Maar hij had wel iemand waar hij mee kon overleggen. 
Dit was de start van een heel fijne vriendschap, waarin 
naast onze interesse voor de militaire ontwikkelingen, 
ook de levensbeschouwelijke en civiele aspecten onder-
werp van goede gesprekken werden. We gingen naar 
lezingen en excursies van ‘Ons Leger’ en de KvNrO. 
Een hoogtepunt was de excursie in juni 1994, 50 jaar na 
dato, naar Normandië.

Loek keek met veel plezier terug op zijn carrière bij De-
fensie. Dat betrof de inhoud van het werk, maar voor-
al ook het contact met mensen, beroepscollega’s maar 
ook dienstplichtigen en reservisten. Een reservist die ik 
van het overlijden van Loek op de hoogte stelde, me-
moreerde de goede gesprekken die hij met Loek had tij-

dens een wacht op de commandopost bij een oefening.
Loek heeft zich naast zijn werk ook op vele manieren 
maatschappelijk ingezet voor o.a. de hockeyclub, de 
kerk, de militaire rechtspraak en uiteraard ‘Ons Leger’. 
Hij heeft acht jaar lang deel uitgemaakt van het hoofd-
bestuur en was vele jaren regiovertegenwoordiger, de 
functie waarin hij op zijn eerder genoemde karakte-
ristieke wijze veel interessante lezingen en excursies 
heeft georganiseerd. Daarnaast heeft hij veel artike-
len voor ARMEX geschreven. Loek zocht een eenheid 
uit, belde de commandant en ging op bezoek om zich 
te laten uitleggen hoe tegenwoordig bijvoorbeeld een 
herstelcompagnie functioneerde. Er werden een paar 
foto’s gemaakt en thuis schreef Loek een goed lees-
baar en informatief artikel, waardoor wij als lezers wa-
ren bijgepraat over de betreffende eenheid. vanwege 
zijn enorme inzet werd Loek erelid van de KNvOL, een 
waardering waar hij heel trots op was. 

De laatste jaren werd Loek geconfronteerd met afne-
mende gezondheid. tot op het laatst bleef hij begaan 
met Defensie. Weliswaar met een rollator, hebben we 
samen de laatste Opendag van de Koninklijke Land-
macht in Havelte nog bezocht. Hij heeft zich nog laten 
informeren over het Battlefield Management Systeem 
en we bezochten mijn eenheid 400 Geneeskundig ba-
taljon.
De KNvOL verliest met Loek niet alleen een zeer actief 
erelid met een indrukwekkende staat van dienst, maar 
ook een goede vriend.

Namens Ons Leger wens ik Bea, de kinderen en klein-
kinderen veel sterkte met het verlies van deze onverge-
telijke man, vader en opa en het moeten wennen aan 
de lege plaats die hij daarbij ongetwijfeld achterlaat. 
Dat hij ruste in vrede.

Jan roodenburg

In memoriam

L.J. Broeksma
Luitenant-kolonel der Infanterie b.d.



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

Ereleden
J.H.M. van Alphen, L.J. Broeksma, P.G.M. van Even,
P.r. Klop en Ing. J.th.E. Schut

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

Hoofdbestuur
P.J.E.J. Striek, voorzitter
Prof. dr. O.C.K.M. Penn, vice-voorzitter
Drs. P.C. Dijkgraaf, secretaris
J.L.M. reijnen, penningmeester

Leden:
Mr. M.A. Dierckx, lid
G. van Empelen, lid
P.P.B. Greup, lid
Mw. B. Hamstra, lid
P.r. Klop, lid

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

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

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

Regiovertegenwoordigers

Zuid-Holland
vacature

Noord-Holland
M.M.W. Kasteleyn
Olympiaplein 77, 1077 Cr Amsterdam
tel: 020 - 6715273

Noord
vacature

Oost
Drs. t.J. Bouwers, 
Willebrordstraat 9, 7121 Dr Aalten
tel: 0543 - 471761

Midden
mr. S.H. Steendam,
Groenekanseweg 79, 3732 AB De Bilt
tel: 06 - 5464 3043

Zuid
C.H.J. veldkamp
Wagenaarstraat 8, 4331 CZ Middelburg
tel: 0118 - 650377

het juninummer hierover te kunnen informeren.
Leden kunnen zich aanmelden voor deze optredens door het 
storten van e 2,50 per persoon (maximaal 4 kaarten per huis-
houden) op rekeningnummer 170055 t.n.v. P.r. Klop/Den Haag 
onder vermelding van de plaatsnaam van het optreden, het 
aantal kaarten en naam en adres voor het toezenden van de 
toegangskaarten.
Uw betaling moet ten minste 10 dagen voor het optreden zijn 
geboekt op de genoemde rekening zodat de kaarten kunnen 
worden opgevraagd en tijdig kunnen worden toegezonden.
Om tijdig te reageren, kan er ook per e-mail worden aange-
meld, waarbij de betaling daarna dient te volgen. E-mail:
tjbouwers@hetnet.nl
Op 26 september a.s. is een bezoek aan de Nationale taptoe in 
Ahoy hal te rotterdam mogelijk. Hierover volgen in het juni-
nummer van ARMEX nog aanwijzingen.
Onze regiovertegenwoordiger Oost (tyme Bouwers) is coördi-
nator voor deze muziekuitvoeringen. voor vragen is hij te be-
reiken onder nummer 0543 - 471761 of 06 – 22680112.

Bezoek productie BOXER
De regiovertegenwoordiger Oost heeft met de directeur van 
rheinmetall, vestiging in Ede (GLD), een afspraak kunnen ma-
ken voor een bezoek aan dat bedrijf op dinsdag 26 juni a.s.
In dit bedrijf wordt de BOXEr geproduceerd, het nieuw gepant-
serde wielvoertuig voor de Koninklijke Landmacht.
Omdat tussen het verschijnen van het juninummer en de excur-
sie maar weinig reactietijd zit, hierbij vast de aankondiging. Let 
goed op de volgende ARMEX en reageer snel daarna voor dit 
zeer interessante bezoek. 

Bijwonen optreden militaire orkesten

Als onderdeel van de viering van het 100-jarig bestaan van
onze vereniging, kunnen (jeugd-) leden en hun introducés uit-
voeringen bijwonen van militaire orkesten voor een zeer aan-
trekkelijke prijs. Dit betreft optredens van het Fanfare Korps 
Koninklijke Landmacht/ Bereden Wapens (FKKLBW), de
Koninklijke Militaire Kapel/Johan Willem Friso (KMKJWF), 
de kapel van de Koninklijke Luchtmacht en de Mariniers-
kapel. 
Het is zeer de moeite waard een optreden te komen zien.

De volgende concerten staan voor ons op het programma

Eindhoven op zaterdag 21 april (FKKLBW)
Groningen op woensdag 25 april  (FKKLBW)
Bergen op Zoom op zaterdag 28 april (Luchtmachtkapel)
Drachten op vrijdag 11 mei  (Luchtmachtkapel)
Rijswijk op dinsdag 22 mei  (Luchtmachtkapel)
Den Helder op woensdag 23 mei (Marinierskapel)
Hengelo op vrijdag 25 mei  (Luchtmachtkapel)
Breda op vrijdag 8 juni  (Marinierskapel)
Zutphen op donderdag 21 juni (KMKJWF)
Alphen a/d Rijn op vrijdag 22 juni (KMKJWF)
Lelystad op woensdag 27 juni (KMKJWF)
Deventer op donderdag 28 juni (KMKJWF)
Tegelen op donderdag 5 juli  (KMKJWF)
Terneuzen op zaterdag 25 augustus (Marinierskapel)
Vlissingen op zaterdag 10 november (KMKJWF)
Zwolle op woensdag 14 november (Marinierskapel)
Steenwijk op donderdag 22 november (KMKJWF)

De planning van de concerten van de Luchtmachtkapel voor de 
tweede helft van dit jaar zijn nog niet bekend. Wij hopen u in 
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De zorg voor een deugdelijke krijgsmacht was in 
1912 aanleiding om de Koninklijke Nederlandse 
vereniging ‘Ons Leger’ op te richten. De grote 
bezuinigingen van de laatste jaren tonen aan 
dat we ons nog steeds zorgen moeten maken. 
De Koninklijke Nederlandse vereniging ‘Ons 
Leger’ zet zich daarom ook vandaag in voor een 
krijgsmacht die er toe doet!
Zij spant zich in voor een breed draagvlak voor 
onze krijgsmacht in onze samenleving en draagt 
die boodschap uit naar de politiek, de industrie, 
de wetenschap en de media. Daarnaast toont 
ze zich betrokken bij families van uitgezonden 
militairen.
De vereniging organiseert tal van activiteiten 
zoals lezingen en bezoeken aan militaire 
locaties. Ook heeft ze een bijzondere leerstoel in 
de Geschiedenis van de veiligheidsproblematiek 
aan de rijksuniversiteit van Utrecht en kent 
jaarlijks de Prins Maurits-medaille toe.

voelt u zich betrokken bij de krijgsmacht en 
ondersteunt u onze doelstelling, wordt dan lid 
van de Koninklijke Nederlandse vereniging ‘Ons 
Leger’ voor € 30 per jaar ( voor jeugdleden vanaf 
16 jaar tot 26 jaar € 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

ARMEX
O N A F H A N K E L I J K  D E F E N S I E M A G A Z I N E
UItGAvE vAN DE KONINKLIJKE NEDErLANDSE vErENIGING ‘ONS LEGEr’

Voor een krijgsmacht die ertoe doet!


