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Commentaar

En er is een tijd van gaan
Brigadegeneraal b.d.
P.K. Smit

Wat bezielt iemand om hoofdredacteur te worden van een

nieuw fundamentele keuzes te maken. Zo er al een opvolger

onafhankelijk defensiemagazine, als hij na bijna 38 jaar trou-

van de F-16 komt, dan zal het belangrijker zijn wat hij kost dan

we dienst van zijn vrije tijd kan gaan genieten? Loyaliteit aan

wat hij zou moeten kunnen.

de organisatie die hij net heeft verlaten? Een soort naïef idealisme? Zelfoverschatting in de zin dat hij meent iets te kun-

Toch zinvol

nen veranderen aan de houding van de politiek t.o.v. de krijgs-

Hebben een blad als ARMEX en andere bladen die zich met

macht?

veiligheidspolitiek en defensie bezig houden, dan nog wel zin?

Terugkijkend denk ik dat het een ogenblik van onachtzaam-

Ik denk het wel. Regering en politiek zullen er alles aan doen

heid is geweest, toen mij werd gevraagd hoofdredacteur van

om de behoefte aan een krijgsmacht aan te passen aan het

dit blad te worden. Ik wist gewoon niet waar ik aanbegon.

budget. Zo houdt men ‘speelruimte’ om het defensiebudget

Ik heb er echter geen moment spijt van gehad. Bezig zijn met

te kunnen blijven aanpassen als het voldoen aan andere noden

het antwoord op de vraag waarom de krijgsmacht, als ik de

meer kiezers trekt. De discussie tussen politici zal daarom voor-

achtereenvolgende regeringsverklaringen moet geloven, tel-

al gaan over zaken als het beheer binnen defensie (dat het

kens kleiner kan worden in een wereld die steeds onveiliger

nog steeds niet 100% is), drones, welke kazernes dicht moeten,

wordt, is boeiende materie. De vele schrijvers hebben mij, en

dat we het toch vooral samen met anderen doen, of marine

naar ik hoop ook de lezers, met hun inzichten de vele kan-

nu belangrijker is dan land- of luchtmacht etc. Deze, in de

ten van de ‘veiligheidpolitieke medaille’ laten zien. Ik heb daar

politiek gebruikelijke gang van zaken, schaadt nog het meest

veel van geleerd en ben hen daar dankbaar voor.

het draagvlak voor een op zijn taken berekende krijgsmacht.
Willen voornoemde bladen en de organisaties die daar ach-

Cynisch

ter staan ooit een kans krijgen op succes hebben, zullen ze dus

Die inzichten hebben mij wel cynisch gemaakt. Telkens op-

niet in die valkuil moeten stappen. Discussies over tanks en

nieuw blijkt immers dat serieuze pogingen, zo die er al zijn, om

vliegtuigen leiden de aandacht alleen maar af.

de relatie tussen de veiligheidsomgeving van Nederland en de

Het zal moeten gaan over wat de echte belangen van Neder-

omvang en samenstelling van de krijgsmacht helder te beschrij-

land zijn, waar Nederland op dat gebied risico’s loopt, hoe

ven en serieus te nemen, door de politiek vakkundig in de kiem

die risico’s beperkt kunnen worden, welke rol een krijgsmacht

worden gesmoord of, als er toch een rapport is, de facto wor-

daarbij kan spelen en wat die krijgsmacht dan moet kunnen.

den genegeerd.

Dat zijn geen vragen die door ‘veiligheidsdeskundigen’ alleen

Dat zal naar mijn inzicht ook gebeuren met de opdracht aan

beantwoord moeten worden. Politici dienen hierover tot uit-

de huidige minister om te komen tot een visie op de krijgs-

spraken gedwongen te worden en elke politicus die dat wei-

macht van de toekomst. Die visie moet immers passen binnen

gert of elke partij die zich op dit gebied tot algemeenheden

het budget, wat dat budget ook moge zijn. Rutte I incasseerde

beperkt, verdient het grootste wantrouwen.

al een miljard en Rutte II haalde er nog eens 250 miljoen extra
van af. Bovendien valt te verwachten het daarbij niet blijft. In

Tot slot

2014 moet de regering immers nog eens 4,5 miljard bezuinigen

Ik wil mijn laatste column als hoofdredacteur afsluiten met het

en die bezuinigingsbeker zal beslist niet aan de krijgsmacht

‘uitspreken’ van mijn dank aan alle mensen die hebben meege-

voorbij gaan. Kortom: ook de mogelijke dreigingen moeten

werkt aan de totstandkoming van dit blad. U vindt hun namen

dus passen binnen het budget.

in het colofon. Dat geldt in het bijzonder voor Henry van Loon,

De aanleiding voor de opdracht tempert de verwachtingen

Kees Homan en László Marácz die met grote trouw in elk num-

zo mogelijk nog meer. Het defensiebudget is immers zo klein

mer hun inzichten met u wilden delen. En last but not least

geworden, nog maar 2,8% van de rijksbegroting (Defensie

dank ik Cees Janssen, mijn trouwe bondgenoot, zonder wie ik

laat hier alleen Economische zaken&Landbouw, Binnenlandse

mijn werk niet naar behoren had kunnen doen.

Zaken&Koninkrijksrelaties en Financiën achter zich), dat de be-

Rest mij Ad de Rooij als mijn opvolger veel plezier en veel

oogde aanschaf van de JSF eigenlijk niet meer kan zonder op-

sterkte te wensen. <
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Het is erger dan het lijkt, ...
maar het kan altijd nog erger!
Ieder CBRN incident is direct multidisciplinair

Design Sagem: Alain Gouez, Béatrice Nault - © A. Paringaux - 2012

Majoor b.d. Jo verhoeve
Foto’s: Erik Attema

3/12 10:35

Een auto knalt tegen een busje en komt op zijn kant
te liggen. De kofferbak springt open en enkele vaten
met een onbekende witte stof rollen opengescheurd
op de weg. Een inzittende zit met een been vast onder de auto; het lijkt ernstig. Enkele mensen strompelen proestend en kokhalzend uit het busje. Omstanders krijgen last van hun ogen en hun ademhaling.
Gevaarlijke chemicaliën?
Hulpdiensten snellen toe en iedereen wil zijn taak
uitvoeren. De ambulancebroeders willen de gewonden helpen, de brandweer wil het incident bestrijden
en de politie wil de schuldige zoeken. Bij een ‘normaal’ ongeluk vereist dit al heel wat coördinatie om
iedereen zijn werk te laten doen zonder problemen
te veroorzaken voor andere diensten (zoals geen
sporen voor de politie wegspuiten!); laat staan bij
een ongeluk waarbij gevaarlijke stoffen in het spel
zijn. Die leveren direct gevaar op voor iedereen: de
gewonden natuurlijk en de hulpdiensten, maar ook
voor nieuwsgierige omstanders die daar nu eenmaal
altijd opduiken.

Responseenheid gaat stoffen identificeren

Waarom staat dit verhaal in een defensiemagazine? Omdat
Defensie sinds kort een structurele rol vervult binnen het
multidisciplinair optreden bij CBrN omstandigheden in heel
Nederland (CBrN: chemische, biologische, radiologische en
nucleaire).
In vught is de Joint CBrN School daarom fors uitgebreid1.
Majoor Walter Broers geeft er leiding aan de zogenaamde
multidisciplinaire opleidingen. Deze zijn bedoeld voor ondersteuning bij de CBrN opleidingen bij de respectieve hulpdiensten die met CBrN te maken kunnen krijgen en zijn voornamelijk gericht op het multidisciplinair optreden bij CBrN
incidenten. Op de school zijn daarom naast de militaire instructeurs ook liaisons van de verschillende ‘kolommen’ uit de
hulpverleningswereld gestationeerd. De brandweer, politie

1

Zie ArMEX 95-4 van augustus 2011
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niettemin belangrijke rol bij CBRN incidenten. Dat bleek tijdens een ‘CBRN/E3 meerdaagse’ op de School voor Gevaar- en
Crisisbeheersing van de Politieacademie in de Ossendrechtse
bossen, waar het beschreven ongeluk met gevaarlijke stoffen
de aftrap vormde van een scenario waarbij het CBRN gevaar
zich steeds verder ontrolde en waarbij allerlei hulpdiensten
hun rol speelden in de bestrijding daarvan. Ook Defensie, als
new kid on the CBRN First Responder block, had daarin haar
aandeel. Sterker nog: deze multidisciplinaire training werd
geïnitieerd door de Joint CBRN School, waarbij hoofdinspecteur Chris Slot, de politieliaison in Vught, de projectleider
was.

en de GHOR (de geneeskundige hulporganisatie in de regio)
zijn permanent aanwezig op de school; TNO, het RIVM en het
NFI op parttime basis. Deze liaisons zijn de ogen en oren van
– en de stem naar – hun eigen organisatie.
De rol van de militairen in de responseenheid o.l.v. majoor
Wytse Borst zit vooral in het adviseren van het ‘bevoegd gezag’, het detecteren, identificeren en monitoren (DIM) van
mogelijke stoffen, of juist het uitsluiten van de aanwezigheid
ervan. Hierna kan de ontsmettingscapaciteit van een van de
twee CBRN verdedigingscompagnieën worden ingezet2.
Defensie vervult een aanvullende en ondersteunende, maar

Multidisciplinair
De directeur Weerbaarheidsverhoging van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), ir. Paul
Gelton, noemt in zijn openingsrede de rol van Defensie als
meest sprekende voorbeeld bij de aanpak van CBRN/E incidenten: “Naast de zeer bekende inzet van de EOD kunnen we
volgens afspraken nu ook rekenen op defensiecapaciteit met
advies en assistentie, DIM en ontsmetting. De CBRN School

Zo zijn we alleen het afgelopen jaar
al meer dan tweeduizend keer ingezet
voor het verlenen van steun en bijstand
in Nederland
verzorgt vanuit dit oogmerk multidisciplinaire opleidingen
voor civiele hulpverleningsorganisaties en Defensie en verzorgt training- en oefenondersteuning. Dat zorgt voor gelijke uitgangspunten. En bij deze meerdaagse kan dit alles getoetst worden aan de praktijk.”
Generaal-majoor Marc van Uhm, plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten gaat in op de rol van Defensie als betrouwbare partner in de veiligheidsketen: “Eén conflict, en de
toevoer van gas en olie aan onze Nederlandse industrie is zomaar in het geding. Eén falende staat kan de bron zijn van
terrorisme en kan regio’s ontwrichten waar wij als welvarende handelsnatie mede van afhankelijk zijn. Instabiliteit buiten onze grenzen heeft rechtstreeks implicaties binnen onze
grenzen. Defensie staat voor onze vrijheden en onze welvaart. Dag en nacht, wereldwijd. Militairen gaan voor ons
door het vuur, zo nodig met inzet van hun leven. Dat is hun
vak.
Zo zijn we alleen het afgelopen jaar al meer dan tweeduizend
keer ingezet voor het verlenen van steun en bijstand
in Nederland: zoeken naar vermiste personen, drugs, wapens
en geld in verborgen ruimtes, of natuurlijk het onschadelijk
maken van explosieven. Dat is veertig keer per week, en deze
vraag blijft stijgen.”

Oefengewonden zijn essentieel

Levensecht
Een levensechte oefengewonde is essentieel voor een
goede focus, anders gaat de aandacht te veel uit naar
trivialiteiten zoals de kleur van het afzetlint. Dat zegt
de Britse ambulanceorganisatie, die met 15 teams oefengewonden kennis verspreidt, ook over geneeskundige hulp bij CBRN. Ze treden op als oefengewonden
all over the world. En ook bij dit soort incidenten gaat
het nog steeds om de gewonden, niet over de CBRNprocedures zelf: “The public expects more!”
De man die beklemd zit en van wie zogenaamd een
been is afgerukt, hoort ook bij het Engelse team. Hij
blijkt overigens in het echt ook slechts één been te
hebben! Zijn andere been is niet meer dan een stomp,
waar normaliter een prothese aan zit.

Koppelvlakken
Volgens generaal Van Uhm is de slagkracht afhankelijk van

2
3

Zie artikel op bldz. 13
De toevoeging ‘E’ staat voor de explosieven die in combinatie met CBRN-middelen gebruikt worden
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DIM-ploeg vervoert alle spullen op de brancard

eenheid is vooral gelegen in de afstemming op de flanken; is
er overlap, aansluiting, of zijn er hiaten? Want duidelijk is dat
de bestrijding van een CBRN incident alleen multidisciplinair
kan slagen. En dat is alleen dán mogelijk wanneer de veiligheidspartners elkaar volledig vertrouwen, onder meer op basis
van kennis van elkaars mogelijkheden én onmogelijkheden.”

het vermogen om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en
dreigingen, bijvoorbeeld op het gebied van cyber en CBRN/E:
“Kunnen we deze bedreigingen het hoofd bieden en tegelijkertijd ons personeel beter beschermen via nieuwe technologie zoals robotica of onbemande vliegtuigen? En we moeten
blijven zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking: internationaal, interdepartementaal, en met de industrie. Niet alleen vanwege noodzakelijke efficiëntie, maar juist met het
oog op de operationele effectiviteit.”
Bij de CBRN School in Vught werken Defensie, politie, brandweer, GHOR, RIVM, NFI en TNO inmiddels fysiek samen.: “Dat
is uniek, en niet alleen voor Nederland. Zij steunen bij multidisciplinaire opleidingen, trainingen en oefeningen. Het initiatief voor deze meerdaagse is hier een sprekend voorbeeld

Het eerste ongeluk
Terug naar het in scène gezette ongeluk. De politie arriveert
en ook de brandweer. Hun officieren van dienst voeren een
kort ‘motorkapoverleg’: wie gaat wat doen? Vanwege het onbekende witte poeder wordt een hot zone ingesteld. De ME
schermt het ongeluk af van het publiek. De brandweer gaat
de hot zone in, met beschermende pakken aan. Patiënten
worden van hun besmette kleding ontdaan in de hot zone.
Dit moet natuurlijk vreselijk nauwkeurig gebeuren en dat
kost veel tijd. Oei, daar raakt een helper met zijn besmette
handschoen de huid van een slachtoffer aan.
Aan de rand van de hot zone worden de slachtoffers overgedragen aan de geneeskundige hulpdiensten in de warm zone.
De arme sloebers staan nu overigens vreselijk kou te lijden in
hun blootje (het was slechts een waterkoude acht graden),
wachtend op ontsmetting in de decontaminatietent van de
brandweer. En daar blijken de douches ook nog alleen maar
koud water te hebben. De oefengewonden, gespeeld door leden van de nieuwe responseenheid van de Joint CBRN School,
treffen het niet maar blijven hier ijskoud onder! Het heeft
lang geduurd, voordat de brandweer in beschermende kleding de slachtoffers kan redden. In werkelijkheid zouden er
al veel gewonden verslechterd of mogelijk overleden zijn. Het
ambulancepersoneel, dat behalve een mondkapje nog geen
beschermende kleding heeft, moet daarom wachten tot de
brandweer klaar is met de ontsmetting.

Want duidelijk is dat de bestrijding
van een CBRN incident
alleen multidisciplinair kan slagen
van. Tevens is er een Defensie Expertisecentrum CBRN waar
capaciteit is ingeruimd voor assistentie aan civiele partners
bij het oplossen van CBRN vraagstukken, en kan worden gerekend op de ondersteuning door de CBRN verdedigingscompagnieën.”
In Ossendrecht zal men kunnen zien waar verbeterpunten liggen: “De komende dagen zullen de hulpverleningsdiensten
hun capaciteiten presenteren en daarbij de focus leggen op
de koppelvlakken. De kracht of kwetsbaarheid van de eigen
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Ontsmetting van personen door de brandweer

Veelzijdiger probleem
Na dit ‘eenvoudige’ scenario op de eerste oefendag tovert
projectleider Chris Slot een veelzijdiger incident te voorschijn.
Twee broers in een rode auto worden van achter aangereden
door een autobus, waar vervolgens nog een auto tegenaan
botst. De chauffeur van de rode auto is gewond, maar zijn
broer is gevlucht. In de opengesprongen kofferbak zijn wederom allerlei verdachte stoffen te zien. Het blijkt dat de gevluchte broer – een student chemie – onenigheid heeft gehad
met een groep Polen in zijn flat en dat hij hen met een dirty
bomb van chemische stoffen onaangenaam wil verrassen. Hoe
dat verder afloopt, zien we in een vervolg op dit scenario.
Terug naar het ongeluk. Het motorkapoverleg verloopt ogenschijnlijk rustig. Na vijf minuten gaat de brandweer de ‘hot
zone’ in om een brandje bij de achterste auto te blussen. De
bestuurder in dit autowrak wordt bevrijd door het dak open
te knippen. Intussen staan de passagiers uit de bus alweer
aandoenlijk te proesten. Ze proberen de brandweerlieden te
bewegen de bus in te gaan, waar nog een zwaargewonde
ligt. Maar dat doen de fire fighters niet; het wachten is op de
ambulance. De gewonden proberen al strompelend uit de hot
zone te ontsnappen, maar de ME’ers – ook met gasmasker –
houden hen tegen. Het besmette gebied moet immers niet
groter worden. De brandweer gaat nu in de ‘warm zone’ een
ontsmettingscontainer opbouwen, afkomstig van een regionaal CBRN peloton.

Militairen DIM’men
Intussen is ook het nieuwe A&A team van Defensie gearriveerd en voegt zich bij het motorkapoverleg. Een uur na de
klap is er eindelijk aandacht voor de slachtoffers: ze worden
nu door de brandweer ontsmet. Ze liggen op brancards met
een gaatjesbodem, het gasmasker op. Hun lichaam wordt
grondig afgespoten en met een goudkleurige rescue-deken
om verdwijnen ze in de ambulances.
Ook de andere nieuwe defensie-eenheid, de vier man sterke
DIM-ploeg, is nu gearriveerd, ook in beschermende kleding
en met gasmasker op.
Zij gaan detecteren, identificeren en monitoren, conform de
betekenis van de afkorting DIM. Hun handheld apparatuur
vervoeren zij op een moderne, inklapbare, legergroene brancard op twee van die grote fietswielen. Het oogt een beetje
vreemd, maar is natuurlijk wel effectief.
Het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) is ook aan

de gang, eveneens in beschermende kleding: zij zoeken naar
bewijsstukken.
Aan het eind komt er een ontsmettingscontainer van 101
CBRN Verdedigingscompagnie naast de auto’s en de bus te
staan om deze voertuigen te ontsmetten.
En ten slotte gaan de hulpverleners elkaar ontsmetten. Ze
staan tegenover elkaar en trekken volgens een vaste procedure elkaars besmette kleding uit.

Boem!!
De laatste demonstratie. Plaats van handeling: het huis van
de verdachte broer. Uit politie-informatie is gebleken dat
deze man allerlei chemische spullen in zijn huis heeft staan,
onder meer om de genoemde Poolse buren te terroriseren
met een dirty bomb. Op een dergelijk heerschap stuur je niet
de wijkagent af. Daarvoor heeft Veiligheid & Justitie zwaarder geschut in huis: de Dienst Speciale Interventies (DSI).
Oefenleider Chris Slot bezweert zijn publiek om geen foto’s
te maken van deze groep: “Hun identiteit moet beschermd
worden, omdat ze telkens het ergste tuig uit de maatschappij
moeten arresteren en dat doen ze op hun manier!”
De DSI-ploeg dringt in beschermende kleding het huis binnen.
Hoe de DSI, die alleen ingezet wordt in opdracht van de minister van Veiligheid & Justitie, in het huis te werk gaat, onttrekt zich aan het oog van het publiek, maar officieel heet
het dat deze bikkels ‘geen beperking hebben in het geweldsniveau’. Dan klinkt er een explosie uit het huis! De chemische
bom is ontploft. Even later komt de DSI terug, met de aangehouden persoon gewond op een brancard. Ze gaan regelrecht naar hun eigen decontaminatie-eenheid, waar ze ontsmet worden.

EODD, DIM, LFTO, NFI
Daarmee is het scenario nog niet ten einde. Er zijn in de hal
zoutzuur en andere, onbekende chemische stoffen aangetroffen. Er moet nu gestructureerd lijn gebracht worden in alles
wat er gebeurd is. Dus wordt eerst de plaats incident afgezet
en beveiligd, zodat de vele specialistische teams aan de slag
kunnen.
Wederom start er een motorkapoverleg, volgens het ook voor
militairen niet onbekende BOB-model: beeld-, oordeels- en
besluitvorming. De vorige dag, bij het ongeluk met de bus,
had de DIM-ploeg van Defensie al geconstateerd dat er chemische strijdmiddelen in de auto lagen en niet alleen insec-
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ticiden, zoals de verdachte tegen zijn broer had gezegd. Een
belangrijke constatering voor het vervolg van het onderzoek.
Daarom zijn uit voorzorg ook de EODD, de brandweer met
decontaminatie en de ambulances aanwezig. Ploegen van het
LFTO en het NFI doen hun onderzoek. Ook het A&A-team van
Defensie en de DIM-ploeg hebben zich bij het motorkapoverleg gevoegd.
De Poolse buren, zeer waarschijnlijk besmet door de dirty
bomb, zijn hun huis uitgerend en moeten geholpen worden.
De nieuwsgierigen moeten op afstand worden gehouden. Het
kleine incident van de aanhouding van één verdachte is heel
snel uitgegroeid tot een grote en complexe operatie.
De Poolse slachtoffers worden in de ‘hot zone’, op straat
dus, van kun kleding ontdaan of moeten zichzelf uitkleden
en worden naar de decontaminatietent van het CBRN-steunpunt van de brandweer gebracht. Daar krijgen ze een douche – met warm water deze keer – en een warm joggingpak
en teenslippers.
Nadat elk team zijn werk heeft gedaan, verschijnt de ont-

Uit de inventarisatie kwam naar voren dat
er momenteel maar liefst 70 loketten zijn
bij de overheid, waar CBRN speelt

smettingscontainer van Defensie weer ten tonele. Die ontsmet de plaats incident met alles wat zich daarop bevindt,
grondig.

Oefenbesmetting meten
Luitenant-kolonel René Donkers, commandant van het Joint
Kenniscentrum CBRN, vond de oefening ontzettend waardevol: “Duidelijk is aangetoond dat er op de koppelvlakken tus-

sen de verschillende hulpdiensten nog voldoende fijn te slijpen valt.” Overste Eric Sinninghe ziet een ander gevaar voor
de hulpverleners opduiken: “In zo’n demo is iedere hulpverlener zich natuurlijk goed bewust van de CBRN-omstandigheden en niemand stapte dus de hot zone in zonder beschermende kleding. Maar ik ben bang dat een hulpverlener in het
echt vooral aan de slachtoffers denkt, en niet aan zijn eigen
veiligheid. Je zou bijvoorbeeld na afloop eens moeten meten
hoeveel mensen daardoor een oefenbesmetting hebben opgelopen!”

Nadenken over elkaars taak
Volgens commissaris Sjoerd Bloemsma, die bij Veiligheid &
Justitie het project ‘Multirespons CBRN’ leidde, is deze meerdaagse een belangrijk startpunt voor multidisciplinair optreden: “We moeten nadenken over elkaars taak: het ontsmetten door de brandweer moet zodanig gebeuren dat de
sporen voor politieonderzoek niet vernietigd worden. Dit
soort zaken bij elkaar brengen in een proces; dat is de essentie van mijn werk.”
Is alles goed gegaan in deze meerdaagse? “Ik zie dit als een
nulmeting. Nu zie je daadwerkelijk hoe alle diensten werken
en hoe ze op elkaar moeten inspelen: klopt het in de praktijk
wat we van te voren met elkaar bedacht hebben? Nu ervaren
de diensten dat we nog best slagen moeten maken.
Wat erg duidelijk werd, is de behandeling van slachtoffers bij
een CBRN incident. De slachtoffers liggen in de ‘hot zone’ en
de brandweer moet hen redden, maar dat gebeurt op zo’n
manier dat volgens de medische kant zo’n gewonde het niet
gaat overleven.”
Bloemsma heeft zijn project Multirespons CBRN afgerond.
Uit de inventarisatie kwam naar voren dat er momenteel
maar liefst 70 loketten zijn bij de overheid, waar CBRN speelt.
Dat moet volgens de NCTV verminderen. Bloemsma gaat nu
aan de slag om bij de politie, Defensie waaronder ook
de Koninklijke Marechaussee, en het NFI de expertise in één
loket onder te brengen. Uiteindelijk moet dit leiden tot één
Expertisecentrum CBRN. <

Beleid CBRN-e
Met de opleiding- en trainingstaak voor Nationale Operaties is de Joint CBRN School enigszins van kleur verschoten.
Ze is niet meer uitsluitend legergroen of defensiepaars. Ook
het ministerie van Veiligheid & Justitie heeft nu een dikke
vinger in pap. Het beleid wordt gemaakt door de ‘Stuurgroep CBRN-e’ onder voorzitterschap van de Nationale
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).
Zijn plaatsvervanger leidt de Taskforce CBRN. Via de Multidisciplinaire Adviesgroep CBRN, die bij Veiligheid & Justitie
dossierhouder CBRN is, komen we uiteindelijk terecht bij de
Kerngroep Multidisciplinaire Opleiding, Training en Oefening
CBRN-e, waarvan de commandant van de Joint CBRN School,
luitenant-kolonel Eric Sinninghe, de voorzitter is. De opleidingseenheid van majoor Broers verzorgt al deze activiteiten.
Vanaf 2013 wordt volgens een groeimodel een geheel nieuw
Nationaal CBRN Trainingscentrum in Vught opgeleverd, waar
alle diensten kunnen trainen in het multidisciplinair optreden
onder CBRN omstandigheden.
Commissaris Sjoerd Bloemsma
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Fuchs-N/C snuffelwielvoertuig

Compagnie voor chemische,
biologische, radiologische en
nucleaire verdediging paraat
tekst en foto’s Gertjan van der Wal (WPA) en 101 CBrNverdedigingscompagnie

Genisten van 101 CBRNVerdedigingscompagnie uit Wezep staan sinds 1 december 2012 twee jaar lang
24/7 paraat voor nationale en internationale inzet.
In opwerking naar deze periode scherpten de militairen in
de maanden daarvoor hun chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBrN) kennis en vaardigheden aan. Zo
gingen de genisten juni vorig jaar tijdens Mental retort1 in
Zwolle mosterdgas te lijf.
Het ging in de Hanzestad om een ‘terroristische aanslag’ door
de Dutch Defence League. Deze organisatie gebruikte het
strijdgas als terreurwapen op een partyboot in de binnenstad
en in een pompgemaal in de wijk Holtenbroek.

stof en beschermt tegen een CBrN-aanval. “Wij speuren met
Chempro 100 en CAM (Chemical Agent Monitor) handhelds
naar de besmettingsbron en bepalen vervolgens het ingezette middel.”
Dat doet Oosterveen met detectiestickers die met een kleur
aangeven welk gas het betreft. Geel staat voor zenuwgas,
rood voor blaartrekkend en groen voor schoon. “Door een
dergelijk kaartje tegen bijvoorbeeld een vat te houden, krijg
je een chemische reactie”, legt hij de werking ervan uit.

Fuchsen

Warm weer

verkenners van het Detectie, Identificatie en Monitoring
(DIM)-peloton brachten met hun Fuchs-N/C snuffelwielvoertuig de situatie rond en in beide onderkomens in kaart. Deze
specialisten stelden vast om welk strijdgas het ging. Zij deden
hun verkenningen ook uitgestegen. Het was daarna aan het
eerste ontsmettingspeloton om het schip en het pompgemaal
te reinigen.
Een van die verkenners is soldaat-1 Jelle Oosterveen. Samen
met een sergeant nam hij in Holtenbroek met gasmasker en
in een M2000-pak polshoogte. Dat pak is gemaakt van kool-

Het warme weer maakte de klus er die middag niet makkelijker op. “Het is goed om ook onder zulke omstandigheden te
oefenen. Deze temperaturen kunnen bij daadwerkelijke actie
ook voorkomen”, stelt de soldaat. Hij vindt het positief dat
zijn eenheid midden in een woonwijk trainde. “Dat kan in het
echt ook voorkomen en we tonen ons bovendien aan de bevolking.”

1

Een retort is een oud scheikundig apparaat voor destillatie
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Na vaststelling van het type strijdgas was het aan zijn collega’s van de ontsmettingspelotons om het pompgemaal te
reinigen. Dat gebeurde door het ‘besmette vat’ en een deel
van het gebouw met een speciale emulsie schoon te spuiten.
Het personeel droeg daarbij Resporex-pakken, voorzien van
CBRN-luchtfilters, die schadelijke stoffen buiten houden.
“In dat pak zit een batterij die een ventilator voedt, waardoor
de mannen enigszins worden gekoeld”, vertelt compagniescommandant Hermen de Haan. “Na 4 uur zijn de batterijen
leeg en wordt die militair door een andere vervangen.”

Life Agent Training
Mental Retort vormde voor 101 CBRNVerdedigingscompagnie de opmaat voor oefening Life Agent Training, eind september en begin oktober 2012 in het Tsjechische Vyškov. Daar
kregen de ontsmettings- en DIM-pelotons echte strijdgassen
(life agents) voor de kiezen. “Mosterdgas, zenuwgas en sarin”, somt De Haan op
De genisten voerden op groepsniveau in Oost-Europa dezelfde drills uit als in Zwolle. “Ze ondervinden in dat land wat de
uitwerking is van hun emulsie op deze life agents en wat dit
doet op onder meer metaal, rubber en asfalt”, blikt de compagniescommandant terug.
De training met strijdgassen noemt de majoor cruciaal bij de
opwerking. “Het schept vertrouwen in elkaar, het materiaal
en de procedures.” Met het diploma op zak is zijn compagnie
nu CBRN-gecertificeerd.

Fukushima
De ontsmettingseenheden hebben al eens paraat gestaan tijdens de fall-out die in 2011 ontstond op containers afkomstig
uit de omgeving van Fukushima. “Containers uit Japan spoten
wij op de Rotterdamse Maasvlakte in een ontsmettingsstraat
schoon”, kaart De Haan aan. Daarvoor hanteren de pelotons
xyleen, een chemische structuur van benzeenring, waarvan
twee waterstofatomen door een methylgroep zijn vervangen.
Maar ook expeditionaire inzet behoort tot de mogelijkheden.
“In het Midden-Oosten zijn veel massavernietigingswapens
aanwezig”, licht de majoor toe. Te denken valt verder aan
een vuile bom in de handen van terroristen. Een wapen bestaande uit kernafval en een springlading.

Chemical Agent Monitor
Chempro 100

bacteriën, toxinen en virussen. De bemanning moet hiervoor
monsters nemen die een laboratorium analyseert. “Het voertuig verzamelt eveneens lokale, meteorologische gegevens
als bodemtemperatuur, windrichting, luchtvochtigheid. Dat
gebeurt om voorspellingen te doen over CBRN-gevarengebieden”, verduidelijkt De Haan.
De wagen verkent routes met een snelheid van dertig kilometer per uur. Hij kan langere tijd in of achter de voorste
linies in met chemische wapens besmet gebied opereren.
In geval van radioactieve besmetting is dat slechts een kort
periode. “Desondanks vormt het voertuig een welkome
aanvulling in het Nationaal Plan Kernongevallen. Als enig
pantsermiddel verricht de Fuchs relatief dicht bij de bron
metingen”, benadrukt de majoor.
Het DIM-peloton wordt eind dit jaar uitgerust met twee monsternamecontainers. Die bieden de eenheid de mogelijkheid
om in nationaal en expeditionair verband CRBN-monsters te
nemen en te laten analyseren. Diverse organisaties, waaronder politie, brandweer en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, kijken volgens hem uit naar deze uitbreiding.

Ontsmettingsstraat
A&A-team

Om al die taken goed uit te voeren, beschikt 101 CBRNVerdedigingscompagnie behalve over een eenheid voor de staf en
de logistiek, over 3 ontsmettingspelotons. “Die bestaan uit 2
groepen die elk binnen 20 minuten een ontsmettingsstraat
kunnen inrichten”, geeft de commandant aan. Daarnaast
kunnen die infrastructuur als een metrostelsel reinigen.
Tevens hebben deze pelotons douchetenten, waarmee personeel kan worden schoongemaakt. “Al onze ontsmettingssystemen ondergaan eind dit jaar een midlife-update. Beide
CBRNVerdedigingscompagnieën ontvangen eind 2014 nieuwe, mobielere ontsmettingsapparatuur.”

Rijdend laboratorium
Het DIM-peloton is uitgerust met drie Fuchs-N/C’s. Dankzij een
overdruksysteem zijn vanuit dat pantserwielvoertuig bodem-,
lucht- en watermonsters te nemen. Apparatuur aan boord
kan direct luchtmonsters analyseren op de aanwezigheid van
één of meer van 30.000 bekende stoffen. Stralingsmeters zijn
aanwezig om radioactiviteit te meten.
De Fuchs-N/C kan geen biologische strijdmiddelen detecteren:

Naast 101 CBRNVerdedigingscompagnie staat sinds 1 december in Vught een advies en assistentie (A&A) team 24/7 standby. Dat geldt ook voor een DIM-peloton dat in geval van calamiteiten civiele hulpdiensten assisteert. “Zij voeren samen
met de brandweer een CBRN-verkenning uit.”
Het A&A-team is binnen 2 uur op locatie, waarna het responsepeloton binnen 2,5 uur volgt. “Daarna sluiten de ontsmettingspelotons aan om het geheel weer veilig te maken bij een
CBRN-besmetting”, verzekert De Haan.
De nieuw opgerichte 414 CBRNVerdedigingscompagnie van
41 pantsergeniebataljon van 13 Gemechaniseerde brigade in
Oirschot waarborgt vanaf 1 december 2014 de NATOPS2 taak
voor een jaar. “Wij dekken dan de expeditionaire taak af. De
compagnieën wisselen elkaar daarna ieder jaar, vanaf 1 december 2015 af. Daarbij neemt de response eenheid uit Vught
continue haar NATOPS-taak waar”. <

2

NATOPS staat voor nationale operaties
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Een groter draagvlak
voor Defensie
Maar hoe?
Drs. Willem Heijster

Geen visie, geen draagvlak. Zo zou je de kern van de boodschap van de auteur kunnen samenvatten.
Want zonder visie kunnen de hearts and minds van het Nederlandse volk nooit gewonnen worden.

Wie had de loopgravenoorlog van 14-18 voorspeld?
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Vlak voor de laatste verkiezingen is door de Gezamenlijke
Officieren Verenigingen & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie (GOV/MHB)1 de noodklok geluid2. Doel was
het draagvlak voor Defensie te vergroten en zo de Nederlandse kiezer te bewegen op een partij te stemmen die geen verdere bezuiniging op Defensie zou willen.
Waarom die noodklok? Omdat de poging van de krijgsmachttop om het draagvlak voor Defensie te vergroten door de vele
(spectaculaire) uitzendingen is mislukt en zelfs contraproductief werkte? Omdat de GOV/MHB wel een heldere kijk heeft

Onderbuik
Het (extra) bezuinigingsplan van de PvdA (1 miljard) zou desastreus zijn voor de bevolking. Iedere Nederlander zou direct en keihard worden geraakt op het gebied van veiligheid
en economie, zo las ik. Dat vinden dus de Nederlandse officierenvertegenwoordigers, maar vinden of voelen de Nederlanders dat ook zo? Weten die officieren het dan beter dan de
overige Nederlanders? Hoe zeer zijn onze veiligheid en economie in gevaar en hoeveel geld voor Defensie moet daar tegenover worden gezet? En wat koop je er dan voor: 100 Joint

Ik kan mij niet herinneren ooit van een regering een veiligheidsanalyse
te hebben gehoord of gelezen

op de toekomstige bedreigingen van Nederland? Of omdat
de federatie nog zoveel mogelijk personeel voor het zinvolle
werk ten behoeve van onze samenleving wilde behouden?
Zowel de vraag als mogelijke antwoorden verdienen een nadere analyse en kritische kanttekeningen, al was het maar om
een discussie uit te lokken. Ik baseer deze bijdrage op wat ik
eerder schreef Carré3 van 2012, vlak na de laatste verkiezingen.

Strike Fighters? 12.000 rode baretten? Ik kan mij niet herinneren ooit van een regering een veiligheidsanalyse te hebben
gehoord of gelezen, inbegrepen een daarvan afgeleide schatting van de noodzakelijke hoeveelheid geld om die veiligheid
te kunnen garanderen.
Die vraag is overigens best moeilijk te beantwoorden. Hoeveel geld had Nederland aan Defensie moeten uitgeven om
te voorkomen dat Duitsland Nederland zou binnenvallen?

JSF

De federatieve koepel GOV/MHB bestaat uit de volgende verenigingen:
Koninklijke Vereniging voor Marineofficieren (KVMO); Nederlandse Officieren Vereniging (NOV); Koninklijke Vereniging voor Reserve Officieren
(KVNRO).
Daarnaast kent de GOV/MHB individueel aangesloten burgerleden en officieren.
2
Bedoelde oproep was ook te lezen in ARMEX van augustus 2012 (nr. 96-4)
3
Carré is de periodiek van de NOV. Het betreft hier zijn bijdrage in de editie nr. 7 van oktober 2012
1
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Als mijn vader niet met dezelfde ‘buks’ als die van de vader
van generaal b.d. Peter van Uhm de brug bij Hank had bewaakt, maar met de nieuwste mitrailleur, zou Duitsland dan
niet meer Nederlandse steden dan alleen Rotterdam hebben platgebombardeerd? Zou een ethisch opgeleide Commandant der Strijdkrachten van tegenwoordig zich niet moeten afvragen hoe ethisch het was de Nederlandse krijgsmacht
überhaupt (!) te doen proberen, samen met de waterlinie, de
Duitsers tegen te houden. Het is in oude termen natuurlijk
oneervol om je maar meteen over te geven, maar wat koop je
voor die paar dagen verdediging? Helaas een groot stuk van
de Grebbeberg.
Hoeveel was er echt nodig om de Russen uit het Nederlandse
vak in Duitsland te houden? Was dat te berekenen, of is een
dergelijk berekening altijd een slag in de lucht?
Hoeveel hebben we bereikt in Uruzgan en was het de prijs
waard, bijvoorbeeld aan gesneuvelden en zwaar gewonden?
Is het niet gewoon zo dat de regering telkens bekijkt wat
voor geld er voor Defensie beschikbaar is, of over blijft, op
grond van haar onderbuikgevoel en het vervolgens aan de
hoogste militairen overlaat hoe dat geld te verdelen over de
krijgsmachtdelen, daarbij de bevolking de illusie gevend dat
het zo veilig blijft en de economie niet wordt geschaad?
Vervelend is dat de bevolking dagelijks ervaart dat haar welvaart meer wordt geschaad door hebzuchtige bankjongens
(die niet worden ‘afgeschoten’) en onverantwoordelijke

Feestje in Haren

niet eens bekend is tegen wie de piloot het moet opnemen,
terwijl voor datzelfde geld mensen in het verpleeghuis twee
keer i.p.v. één keer in de week onder de douche mogen. Wat
voelt de Nederlander die op televisie ziet en in de krant leest
dat ondanks alle uitgegeven miljarden en vele gesneuvelden,

We kennen de bedreigingen van de toekomst niet
NAVO-bondgenoten als Spanje en Griekenland. Wat doet
Defensie daartegen, zo vraagt een groot deel van Nederland
zich af.

Meer gevoel
De voorzitter van de Koninklijke vereniging van Marineofficieren haalde vlak voor de verkiezingen nog uitgebreid de
media met zijn opmerking dat de schuld ligt bij de defensiedeskundigen. Zij informeren de Nederlanders te weinig over
de waarde van Defensie voor onze economie en welvaart.
Ik zie daarover inderdaad weinig in de wervingspotjes van
Defensie op de televisie (gemiste kans?) en als er al deskundigen als Rob de Wijk of Christ Klep iets zinnigs over Defensie
vertellen op die televisie, kijkt 90% van de Nederlanders naar
soaps of andere non-cultuur. Dus dat zet ook geen zoden aan
de Defensiedijk.
Maar hoeveel voorlichting of informatie over Defensie ook
wordt aangeboden, dat verandert niets aan de houding t.a.v.
Defensie en de bereidheid daar meer geld aan te besteden.
Waar het om gaat bij een attitudeverandering is, dat je niet
alleen de kennis moet beïnvloeden, maar tegelijk en misschien wel meer, het gevoel. Anders kun je het schudden. Dat
is wat ik lang geleden leerde van onze eerste militairpsycholoog drs. Bleijs, die ons bij de Verbindingsdienst voorzetten
gaf om het aantal dienstweigeraars na opkomst te verminderen door hun gevoel te beïnvloeden i.p.v. hun kennis over de
NAVO. Toen hadden we nog een echte vijand en nog tanks.
Wat voelt een Nederlander als hij hoort dat de landmacht de
tanks afschaft? Wat voelt de Nederlander als hij hoort dat één
Joint Strike Fighter meer dan honderd miljoen gaat kosten en

Afghanistan weer afglijdt naar de middeleeuwen? Voelen
die meer voor Defensie of voor zorg en onderwijs?
Die Nederlanders zien niet in dat zorg, onderwijs, defensie,
veiligheid en economie nauw met elkaar samenhangen, zoals
de Nederlandse officieren stellen. Want over welke veiligheid
hebben we het dan? Een aanval van de Taliban op Rotterdam
of ‘een feestje in Haren’ waar nog niet één waterkanon of
traangasgranaat aanwezig was?
“Kunnen die onverkoopbare leopardtanks niet worden omgebouwd tot waterkanonnen?” zo vroeg laatst een ROC-leerling in de kroeg aan mij. Ik ben het daarom zeer eens met de
GOV/MHB dat Defensie de civiele hulpdiensten moet kunnen
helpen, zoals in het kader van de intensivering civiel-militaire
samenwerking is afgesproken. Daar moet je nou net niet op
bezuinigen. Integendeel zou ik zeggen, verschuif het accent
daar maar naar. En gelukkig zie ik daarvan de laatste tijd
steeds meer in de media.

Welke dreiging?
Heren topofficieren, vertel ons en de kiezer nou eens concreet wie in de toekomst ons grondgebied volgens u van buitenaf zou willen bezetten en wat we dan nodig hebben om
dat te voorkomen? En als we ervan uitgaan dat de komende decennia niemand ons grondgebied wil veroveren, waardoor wordt onze veiligheid dan wel concreet bedreigd? Bent
u daartoe in staat?
Hoe denkt u zelf de vrede en veiligheid in de wereld te kunnen bevorderen en hoeveel geld is daarvoor nodig? En als het
er al is, zou dat dan daarmee lukken? Wat geven de Verenigde Staten er al niet tevergeefs aan uit?
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Hebt u het artikel De afnemende relevantie van wapensystemen van luitenant-kolonel b.d. P. Dekkers in Carré4 gelezen? Ik hoop dat Mark & Diederik en ook alle kamerleden
dat te lezen krijgen. Geweldig! Wie had de loopgravenoorlog
van 14-18 voorspeld? Wie had 9/11 voorspeld? We kennen de
bedreigingen van de toekomst niet. Leest u in dat kader De
Zwarte Zwaan van Nassim Taleb eens, het beste managementboek van de afgelopen vijf jaar.
Volgens Van den Doel, kolonel b.d. en oud-kamerlid van de
VVD, nu veiligheidsdeskundige, ( in Trouw en Volkskrant eind
2012) financieren wij onze eigen ondergang door onze luxe
bij de Chinezen te kopen en onze energie bij de Russen. Dat
is pas een analyse, daar trek je Nederlanders mee naar partijen die niet willen bezuinigen op Defensie! Maar ja, als we ten
onder zijn gegaan, kunnen we bij de Chinezen en de Russen
niks meer kopen meneer Van den Doel.

bedreiging te kunnen weerstaan. Orions? Leopards? Een goed
beveiligd ICT-Nederland? Of drone catchers? Zeg het maar en
we zullen eens kijken of en hoe het Nederlandse volk daarop reageert bij de volgende verkiezingen. De GOV/MHB heeft
weer vier jaar de tijd zoals het er nu naar uit ziet. Al die tijd
zullen we moeten roeien met de riemen die we hebben, niet
alleen bij de Marine.

Alleen kosten?
Het Haagse Centrum voor Strategische Studies (HCSS) van Rob
de Wijk (voormalig hoofd toekomstvisie van het ministerie
van Defensie) heeft volgens de NRC op verzoek van het ministerie van Defensie berekend wat nu precies de toegevoegde
waarde is van de 7,8 miljard euro die Nederland aan Defensie
uitgeeft. Het CPB wou niet eens aan een dergelijk onderzoek
beginnen volgens de krant. Maar als het CPB de verkiezings-

Dus zijn van Defensie alleen de kosten te berekenen en niet de opbrengsten
Volgens de GOV/MHB zouden de politici beter moeten weten
wat het belang is van Defensie voor onze economie. Door gebrek aan visie wordt er maar wat gedaan. Maar hoeveel politici houden zich bezig met Defensie? Per fractie één en in
kleine fracties zelfs iemand alleen in deeltijd. Hoeveel fractiemedewerkers zijn er voor beleidsontwikkeling op defensiegebied? En wie licht hen voor? Van welke bedreigingen zijn
welke deskundigen zich bewust en vertellen dat onze politici
of de opstellers van de partijprogramma’s?
Wellicht is het in dat kader zinvol eens te bezien hoe de ons
omringende landen tegen de toekomstige dreigingen aankijken, dat vertalen in geld, mensen en materieel en dat dan
vergelijken met ons land. Wat zien we dan? Daar ben ik benieuwd naar en mijn buurman (ex-dienstweigeraar, nu VVD
stemmend) ook.
De GOV/MHB heeft volgens mij een kans gemist door niet
concreet aan te geven hoe, waar, door wie en wanneer wij
bedreigd (gaan) worden en wat er concreet voor nodig is die

Rob de Wijk

programma’s doorrekent, wegen de ‘welvaartseffecten’ van
veiligheid niet mee in de analyses. Hoe meer partijen willen
snijden in de uitgaven voor Defensie, des te beter scoren ze
in de uitkomsten van het CPB!
Reden voor Defensie om een eigen doorrekening te laten
maken door het HCSS. De waarde van Defensie blijkt volgens de rapporteur Frank Bekkers alleen in harde euro’s uit
te drukken in werkgelegenheid, omzet defensie-industrie en
marechausseetaken. De economische schade door piraten die
niet door de marine (één schip per keer) worden uitgeschakeld, is niet te berekenen. Dat geldt ook voor het niet meer
mee mogen praten in de G20 nadat we uit Uruzgan zijn vertrokken. Dus zijn van Defensie alleen de kosten te berekenen
en niet de opbrengsten.
Maar waarom mogen er dan geen mariniers mee aan boord
van Nederlands grondgebied op zee, om dat grondgebied
echt te beschermen als het door een vijand (romantisch:
piraten) wordt aangevallen? Waarom liggen er geen militairen ’s nachts op wacht in de weides waaruit mogelijk schapenkuddes worden gestolen, om de boeven te vangen waar
de politie de mankracht niet voor heeft? Waarom niet meer
pelotons mobiele eenheid van de Marechaussee om onder
meer facebookfeestjes, die we nog vaak zullen krijgen, uiteen
te jagen met het waterkanon en de marechausseementaliteit? Waarom niet meer militairen met de politie ’s nachts op
patrouille als ze toch in uitzendgebieden politietaken moeten vervullen?

Antwoorden?
Wie geeft ons die antwoorden? De nieuwe minister? Zij heeft
drie echte problemen voor de komende jaren: hoe het draagvlak voor Defensie te vergroten, waar en door wie wordt de
Nederlandse veiligheid c.q. welvaart bedreigd en wat is er
voor nodig om die dreiging het hoofd te bieden?
Het lijkt er niet op dat het komend decennium ons grondgebied van buitenaf zal worden aangevallen, eerder van binnenuit ontwricht. Dat vergt extra geld voor deelname van de

4
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krijgsmachtdelen aan de taken van Defensie in de veiligheidsregio’s, de derde doelstelling dus. Daaraan geeft Defensie om
onbegrijpelijke redenen veel te weinig bekendheid, terwijl
dat de burger veel meer zal aanspreken dan een politietraining van analfabeten in Kunduz.
Verder zal onze welvaart vooral bedreigd gaan worden door
een gebrek aan grondstoffen. Dat kan ontstaan door het afsluiten van aanvoerlijnen, maar ook door het niet willen leveren van specifieke grondstoffen om de belangen van de eigen
industrie in het land van winning te kunnen dienen. In dit
kader is het opvallend hoe China aan ontwikkelingshulp doet.
Hun grote overschot aan mannen zetten ze in door die mannen ter beschikking te stellen van de infrastructurele ontwikkeling van die landen in Afrika waar belangrijke grondstoffen
vandaan komen. China zelf beschikt trouwens exclusief over
verschillende grondstoffen die essentieel zijn, niet alleen voor
onze productie, maar ook voor hun eigen industrie.
Het is overigens maar de vraag of Rob de Wijk gelijk heeft
als hij zegt dat die grondstoffen in de toekomst met militaire middelen moeten worden afgedwongen (Financieel Dagblad, 10 november 2012.). Wat heb je daar niet allemaal aan
militaire middelen voor nodig? En zijn die middelen dan niet
erger dan de kwaal? Een voorbeeld: binnen twintig jaar is de
wereld voor haar voortbestaan afhankelijk van de beschikbaarheid van fosfor (fosfaat) van China en Marokko. China
exporteert het nu al niet. Welk land vallen we het eerst aan
als het niet wil leveren en wat zijn de consequenties?
Volgens Julian Lindley-French (NRC 24 november 2012), voormalig docent defensiestrategie aan de Nederlandse Defensie
Academie, riskeert Nederland internationale betekenisloosheid door steeds verder in zijn defensie te snijden. De Nederlandse krijgsmacht heeft volgens hem een breekpunt bereikt:
ons land heeft geen realistische defensie meer, noch voor de
landsverdediging, noch voor de bondgenootschappen en instellingen die voor de verdediging van Nederland van belang
zijn. Gelet op de ontwikkelingen in de balans tussen operationele kosten plus investeringen enerzijds en de personeelskosten anderzijds, zal dat volgens hem op den duur leiden tot

Geeft de nieuwe minister de antwoorden?
Mevrouw Jeanine Hennis-Plasschaert

En Defensie heeft een afdeling specialisten die geacht wordt
methoden te ontwikkelen om in uitzendgebieden de hearts
and minds voor onze jongens en meisjes te winnen met psychologische operaties. Waarom daar dan wel ingezet en niet
voor hearts and minds van de Nederlandse bevolking? Defen-

Ons land heeft geen realistische defensie meer
het feitelijke einde van het Nederlandse leger als strijdmacht.
Zelfs de NAVO zal door deze ontwikkeling een langzame
dood sterven.
Niet niks, deze wetenschappelijke constatering. Maar hij gaat
nog verder: Als er nog meer bezuinigd wordt op Defensie
wordt een punt bereikt waarop het zinniger zou zijn om het
hele leger (de hele krijgsmacht?) af te schaffen.
Volgens Lindley-French moeten voor alles Nederlandse politici strategisch bij zinnen komen. Hun collectieve onvermogen
om iets te begrijpen van de gevaarlijke veranderingen en de
onmisbare rol van een geloofwaardige strijdmacht als basis
waarop alle vormen van nationale invloed rusten, is niet alleen schadelijk voor de Nederlandse defensie, maar ook voor
die van Europa en daarbuiten.

Goud

sie heeft op dat gebied een ongelooflijke hoeveelheid kennis
die, voor zover ik weet, niet wordt gebruikt. Ik ben geen deskundige op dit gebied en evenmin een marketingpsycholoog,
maar waarom zou Defensie niet in haar wervingspotjes kunnen laten zien wat haar taken zijn en de pubers vragen daaraan mee te gaan werken door te solliciteren? Twee vliegen in
één klap toch?
We kunnen er ook in één klap uit zijn als de regering onze
veiligheid belangrijker vindt dan die enorme goudvoorraad
die ze aan de Amerikaanse Bank heeft toevertrouwd en de
moed heeft daar een deel van te verkopen om de opbrengst
daarvan aan Defensie te besteden. Ik heb van nog geen enkele politicus gehoord waarom dat goudappeltje voor de dorst
niet gebruikt wordt nu we echt dorst hebben.
Het gaat toch om onze veiligheid? Of heb ik het mis? Ik verneem het graag van u. <

Maar hoe krijg je die domme politici bij zinnen? Hoe krijg je
überhaupt voldoende draagvlak voor Defensie? Draagvlak
creëren is toch in de eerste plaats een taak van Defensie zelf.

De auteur is luitenant-kolonel b.d. van de militair
psychologische dienst.
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Column

Mr. drs. C. Homan

Moed van militair
onontbeerlijk

Toepassen van geweld vereist een afweging tussen de potentiële opbrengst ervan, hoe ook gedefinieerd, en de risico’s die dat voor eigen lijf en leden met zich meebrengt. Als voor die afweging geen
moed nodig is, daalt de ‘geweldsdrempel’.

Het is ongeveer tien jaar geleden dat Abraham de Swaan tijdens een jubileum van de toenmalige stichting Maatschappij
en Krijgsmacht onder de titel ‘Moed moet’ de jubileumrede
uitsprak. Hierin beantwoordde hij de vraag “zijn wij laf?”
bevestigend met: “ja, Nederlanders zijn laf”.
Hij noemde twee oorzaken. In de eerste plaats is Nederland
slechts zelden bij oorlogen betrokken en voor zover dit wel
het geval was, heeft het de laatste paar eeuwen die oorlogen
altijd verloren. De tweede oorzaak is dat met onze, over het
algemeen vrij vreedzame samenleving, Nederlanders naïef
zijn en heel weinig geweld gewend. Op geweld heerst volgens De Swaan in Nederland een taboe. Een andere socioloog, Jacques van Doorn, had al eerder gesteld dat Nederlanders meer geschikt zijn voor internationale tribunalen en
vredespaleizen dan voor krijgshaftige avonturen.

Niet zo vredelievend
Maar gelukkig kent ons land ook nog professionele beoefenaars van de krijgsgeschiedenis. Zo prikte historicus Martin

Bossenbroek de mythe door van de natuurlijke vredelievendheid van de Nederlandse staat en van het Nederlandse volk
die de afgelopen anderhalve eeuw zouden zijn ontstaan. Hij
wees op de massaal gesteunde militaire onderwerping van
Nederlands-Indië en de inzet van meer dan 150.000 Nederlandse militairen tijdens de dekolonisatie van Indonesië. De
historicus Cees Fasseur spreekt over de Politionele Acties zelfs
van: “Een machtsvertoon dat afgezet tegen het bescheiden
Nederlands potentieel, voor het Franse machtsvertoon in
Indo-China, of, twintig jaar later, voor het Amerikaanse
machtsvertoon in Vietnam nauwelijks onderdeed”.
Voor zover in de publiciteit de gebeurtenissen in Sebrenica
enige tijd een negatief beeld over onze krijgsmacht lieten domineren, zorgde de missie naar Uruzgan voor een zeer positieve uitstraling van onze krijgsmacht. Zo riep Elsevier de Nederlandse militairen in Uruzgan uit tot Nederlander van het
jaar 2006. En, uit een recent onderzoek van het CBS naar het
vertrouwen van Nederlanders in hun officiële instituties zoals
de kerk, pers, politie, krijgsmacht, rechters, de NAVO, ambte-

Abraham de Swaan
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naren, grote bedrijven en de EU, blijkt dat de krijgsmacht kan
rekenen op 75% vertrouwen, het hoogste percentage!

Moed
Een van de belangrijke kenmerken van een professionele
krijgsmacht is personeel dat in beginsel beschikt over (wat
Aristoteles noemde) vier, zogenaamd kardinale deugden:
moed, rechtvaardigheid, matigheid en praktische wijsheid.
Moed, waar deze column zich verder op richt, is vanouds een
belangrijke militaire deugd. Bij moed gaat het om de bereidheid en het vermogen risico’s te nemen. Eventueel vraagt dit
zelfs het offer van eigen leven. Aristoteles noemde moed het
midden tussen gevoelens van angst en overmoed, iets tussen
lafheid en roekeloosheid in.
Heldengedrag is meestal niet het resultaat van een specifiek
persoonskenmerk maar iets dat ontstaat tussen personen en
situaties. Zo bestaan er diverse opvattingen over moed, die
altijd zeer afhankelijk zijn van plaats en omstandigheden.

Moed moet
Impliciet als stellingname tegen de hierboven genoemde uitspraak van Abraham de Swaan, geven in de recente publicatie
Moed Moet (David Vriesendorp & Fred Hoogeland – Unieboek
- Het Spectrum) bijna twintig Nederlandse veteranen, van Nederlands-Indië tot Uruzgan, in interviews hun visie op ‘moed’.
Zo antwoordt desgevraagd de onlangs overleden Ridder
Militaire Willemsorde (RMWO) Giovanni Hakkenberg: “Onder moed versta ik het overleven van je angst. Als je dat niet
kunt, dan kun je ook niet moedig zijn. Je vraagt je bij voortduring af waarom je de dingen doet die je doet. Bij mij speelde altijd een belangrijke rol om de anderen te helpen”.
Dat geldt ook voor RMWO Marco Kroon, die op de vraag
“Wat is moed?”, stelt dat hij er steeds moet zijn voor zijn
mannen, onder welke omstandigheden dan ook.
Generaal Peter van Uhm vindt dat “Moed te maken heeft met
bewust goed handelen, bewust risico’s nemen om de eenheid
of anderen beter uit een situatie te laten komen”.

Cover van het boek MOED MOET

Drones

…uiteindelijk de militair op de grond
een belangrijke rol speelt bij de
einduitkomst van een conflict
In alle drie gevallen is sprake van moed als morele deugd,
omdat ze verbonden is met een houding van betrokkenheid
op derden.
Uit de vele interviews in deze publicatie komt veelal naar
voren dat goed leiderschap hierbij een belangrijke rol speelt.
Een leider wordt gedefinieerd als een man/vrouw die zelfkritiek niet schuwt, flexibel is omdat omstandigheden immers
kunnen veranderen, oog heeft voor het wel en wee van zijn/
haar manschappen en erop toeziet dat de manschappen de
gegeven bevelen begrijpen en zich bewust zijn van de dilemma’s. Een leider moet het goede voorbeeld geven en gezag
afdwingen vanwege ervaring, inzicht, maar ook intuïtie. Uit
empirisch onderzoek blijkt overigens dat militairen in de eerste plaats voor hun maatjes en leiders vechten, en niet zozeer
voor abstracte waarden als het vaderland of nog abstractere,
zoals mensenrechten.

Nu oorlogen ver van het eigen grondgebied worden uitgevochten, voor doelen die minder duidelijk zijn dan vroeger, is
er sprake van een toegenomen gevoeligheid voor het vermijden van risico’s en voor slachtoffers onder eigen militairen. De
gedeeltelijke oplossing hiervoor is de inzet van gevechtsvliegtuigen, kruisraketten en, gedurende de laatste jaren, drones.
Een officiële doctrinepublicatie van het Britse ministerie van
Defensie over drones stelt de morele en ethische dilemma’s
uitvoerig aan de orde. De publicatie meent dat als oorlog moreel verantwoord wil zijn, het doden van vijanden gepaard
moet gaan met een element van zelfopoffering, of in ieder
geval risico. Kortom, moed is hierbij een dwingend vereiste.
De vraag die de Britse doctrine echter niet beantwoordt is, of
bij de inzet van drones hiervan nog wel sprake kan zijn.

Niet zonder soldaten
Het is hoogst onwaarschijnlijk dat onbemande systemen ooit
volledig de soldaat op de grond zullen vervangen, vooral niet
in complexe operaties, zoals counterinsurgency, waarin de
bevolking een cruciale rol speelt. Conflicten in Afghanistan
en Mali tonen aan dat uiteindelijk de militair op de grond een
belangrijke rol speelt bij de einduitkomst van een conflict.
En daarbij is een militair met moed nog steeds een onontbeerlijke factor! <
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Column

Dr. László Marácz

Verschuivende geopolitieke
macht in de Kaukasus

Langere tijd leek Georgië de weg naar het westerse kamp gevonden te hebben. De politieke
verschuivingen in dat land doen het tij echter keren en brengen Georgië weer in de Russische
invloedssfeer.
Tijdens de verkiezingen op 25 oktober 2012 stonden in
Georgië twee blokken tegenover elkaar: Georgische Droom
en de Verenigde Democratische Beweging. De verkiezingen
werden uiteindelijk gewonnen door Ivanishvili en zijn Georgische Droom met 55 procent van de stemmen. De Verenigde Democratische Beweging van de zittende president Saakashvili bleef duidelijk achter met 40 procent. Laatstgenoemde
erkende het verlies van zijn partij en stelde Ivanishvili aan als
premier van de nieuwe regering.
De spanningen tussen de Mikheil Saakashvili (46) die als
euro-atlantisch te boek staat, en de nieuwe premier Bidzina
Ivanishvili (68), een pro-Russische oligarch, lopen inmiddels
hoog op.
Belangrijk is te beseffen dat de interne machtsstrijd in
Georgië meer is dan een steekspel om de baantjes in het
overheidsapparaat. Als de zittende president verliest, zal
dat de geopolitieke machtsverhoudingen in de Kaukasus
ingrijpend doen veranderen.

Bidzina Ivanishvili en Van Rompuy. Bron: EU

Opponenten
Saakashvili is sinds 2004 president en tevens voorzitter van
de voormalige regeringspartij ‘Verenigde Democratische
Beweging’. Hij is een voorstander van de euro-atlantische
oriëntatie van zijn land. Het liefst zou Saakashvili zijn Georgië
in de Europese Unie en de NAVO zien.
In de afgelopen negen jaar is hij echter niet veel verder gekomen dan het lidmaatschap van het Oostelijke Partnerschap
dat in 2009 te Praag werd opgericht op initiatief van Polen
en Zweden. Het doel daarvan was om de zes meest westelijke landen van de voormalige Sovjet-Unie (Oekraïne, Wit-Rusland, Moldavië, Armenië, Georgië en Azerbeidzjan) Europese
steun te verlenen bij politieke en economische hervormingen.
Deze landen hebben echter geen uitzicht op een lidmaatschap van de NAVO of de Europese Unie.
De nieuwe premier van Georgië, de zakenman en politicus
Bidzina Ivanishvili, is voorman van de regenboog coalitie ‘Georgische Droom’. Wat de partijen en politici in deze coalitie
vooral bindt, is hun persoonlijke afkeer van zittend president
en zijn anti-Russische, prowesterse houding. Ivanishvili is een
typische oligarch die op de puinhopen van de voormalige Sovjet-Unie een fortuin heeft vergaard. Hij wordt door zijn Russische zakenvrienden liefkozend ‘Boris’ genoemd en maakt met
zijn handel deel uit van het lugubere netwerk van Russische
zakenbelangen, vooral de metaalindustrie en het bankwezen.
Volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes stond hij in 2012
op nummer 153 op de lijst van ‘s werelds rijkste mensen met
een geschat vermogen van 6,4 miljard Amerikaanse dollars.
Iedereen begrijpt dat je met een gewone baan een dergelijk fortuin niet bij elkaar kunt harken, maar in het postsovjet
tijdperk is dit voor de Russische oligarchenklasse geen uitzondering. Het is ook geen geheim dat zij president Poetin gunstig gezind moeten zijn om hun rijkdom te kunnen behouden.

Afrekeningen
Ivanishvili maakte na zijn aantreden duidelijk dat hij niet geïnteresseerd is in een vreedzame cohabitatie met de president
en vindt dat Saakashvili zo spoedig mogelijk moet vertrekken.
De laatste maanden zien we in Georgië dan ook een scenario
ontwikkelen dat bekend voorkomt in het gebied van de voormalige Sovjet-Unie. Nu Ivanishvili de macht heeft, wordt er in
een hoog tempo afgerekend met politieke tegenstanders, in
de eerste plaats met politici uit de kringen van de Verenigde
Democratische Beweging die Saakashvili zouden kunnen opvolgen. Er is een lijst van functionarissen die voor het gerecht
gedaagd zullen worden, al dan niet op basis van gefingeerde
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Georgie en zijn omgeving

aanklachten.
Ivanishvili is nu ook bezig met het uithollen van de grondwettelijke positie van de president. Hij heeft zijn hoofd van
de veiligheidsdienst opdracht gegeven de reizen van de president te ‘bewaken’. Die vertrouwt dat niet en kan nu voor
zijn veiligheid alleen beschikken over de presidentiële garde.
De nieuwe regering heeft echter op het budget van deze garde drastisch bezuinigd. Saakashvili heeft vervolgens besloten
geen gebruik meer te maken van de beveiliging van de veiligheidsdienst van de regering. De president kruipt nu zelf achter het stuur van zijn elektrische auto tijdens staatsbezoeken.
De uitkomst van de grillige machtsstrijd zal beslissend zijn
voor de presidentsverkiezingen. Mochten Saakashvili en zijn
volgelingen geen kans hebben om zich tegen de opmars van
de Georgische Droom te verzetten, dan is het niet ondenkbaar dat Georgië afkoerst op een scenario à la Oekraïne waar
de voormalige premier Joelija Tymosjenko onder dubieuze
omstandigheden veroordeeld is tot een gevangenisstraf van
acht jaar.

Geopolitieke verschuiving
Nog niet zo lang geleden werd Georgië gezien als een westers ankerpunt in de Kaukasus. Het momentum voor de aansluiting van Georgië bij het Westen verliep echter al in april
2008, toen op de NAVO-top in Boekarest een Georgisch ver-

zoek om een kandidaat-status door Duitsland en Italië werd
geblokkeerd. Beide wilden de relatie met Rusland (lees: de
oliebelangen) niet onder druk zetten.
Rusland interpreteerde de afwijzing van Georgië als een vrijbrief en maakte dankbaar gebruik van die afwijzing. Georgië
raakte in augustus 2008 in een heuse oorlog verwikkeld met
Rusland en verloor de controle over de opstandige Georgische
regio’s Zuid-Ossetië en Abchazië die aansluiting zochten en
vonden bij Rusland. Hierdoor versterkte Rusland zijn militaire
positie aan de zuidelijke kant van de Kaukasus.
Deze positie is verder verstevigd nu de regering Ivanishvili ermee heeft ingestemd om de spoorlijn te heropenen van Rusland naar Armenië via Georgisch grondgebied. Deze spoorlijn zal de Russische bondgenoot Armenië uit zijn isolement
bevrijden. De heropening van de Russisch-Armeense spoorlijn
is onderdeel van een groter strategisch plan. Armenië wil dat
met hulp van Rusland, Iran, China en de Verenigde Emiraten
een spoorlijn gebouwd wordt die Armenië zal verbinden met
Iran en de Perzische Golf. Dit geeft Rusland de mogelijkheid
om een ‘noord-zuid pad’ van Rusland tot diep in het MiddenOosten op te zetten.
Door dit alles slaat de geopolitieke balans in de Kaukasus
door richting Rusland, iets dat het Westen niet verhinderen
kan, tenzij de Georgiërs weer massaal achter Saakashvili gaan
staan. <
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Verenigingsnieuws
Uitnodiging algemene vergadering 2013

Agenda

Het hoofdbestuur nodigt de (jeugd-) leden uit tot het bijwonen van de algemene vergadering 2013. De vergadering
wordt gehouden op

1. Opening
a. Welkomstwoord door de voorzitter
b. Huishoudelijke mededelingen
c. Ingekomen stukken en verhinderingen

Donderdag 2 mei 2013

2. Goedkeuren verslag algemene vergadering 2012
3. Goedkeuren kort verslag extra algemene
vergadering januari 2013

In de Waterliniezaal/gebouw V5 van de Kromhoutkazerne, Herculeslaan 1, 3584 AB Utrecht.

4. Terugblik op de jubileumviering

Programma
5. Goedkeuren secretarieel jaarverslag 2012
09.30 – 10.15 uur:
ontvangst en registratie in de hal gebouw V5, koffie/thee en
cake.

6. Financiële zaken
a. Toelichting exploitatierekening 2012
b. Verslag kascontrolecommissie 2012
c. Goedkeuren exploitatierekening 2012
d. Decharge hoofdbestuur en penningmeester
e. Toelichting op de begroting 2013
f. Goedkeuren begroting 2013
g. Benoemen kascontrolecommissie 2013

10.30 – 12.30 uur:
algemene vergadering in Waterliniezaal.
12.30 – 13.30 uur:
lopende lunch in de hal van gebouw V5.

7. Toekomst van de vereniging

13.30 – 14.30 uur:
lezing over een actueel onderwerp.

8. Armexzaken
a. Toelichting door de hoofdredacteur
b. Vragen aan de hoofdredacteur

14.30 – 15.00 uur:
lezing over bouw nieuwe Kromhoutkazerne.
15.00 – 16.00 uur:
rondleiding over het kazerneterrein met onder meer bezoek
aan de historische bouwwerken, een kantoorgebouw en de
sporthal.
16.00 – 17.00 uur:
afsluitend drankje in de bar boven de sporthal.

Aanmelden
Door het overmaken van e7,50 per persoon (bijdrage voor
de lunch en het middagprogramma) op rekening 17 00 55
t.n.v. P.R. Klop in Den Haag. Zorg dat bij uw betaling ook
uw adresgegevens worden vermeld zodat u bereikbaar bent
voor eventuele nadere mededelingen en de bevestigingsbrief.
Uw betaling moet uiterlijk 26 april 2013 zijn bijgeschreven.
Houdt rekening met een verwerkingstijd van circa drie dagen
bij de bankinstellingen.
In de week voorafgaande aan de vergadering wordt uw aanmelding bevestigd door toezenden van de vergaderstukken.
Tevens wordt een reisadvies en/of een routebeschrijving bijgevoegd.
Om de kazerne te kunnen betreden dient u in het bezit te
zijn van een geldig legitimatiebewijs en onze bevestigingsbrief. Als u met eigen vervoer komt moet ook het merk en
kenteken van uw auto bekend te zijn bij de wacht. U kunt
dit het beste uiterlijk 29 april 2013 melden per e-mail naar
info@onsleger.nl of telefonisch naar 070 – 3911 959.
Het is mogelijk na afloop van deze dag de warme maaltijd
voor eigen kosten te gebruiken in het bedrijfsrestaurant
(gebouw V4). Betaling alleen per chipknip. Ook dit dient u
uiterlijk 29 april 2013 te melden op bovengenoemde e-mail
of telefoonnummer.

9. Personele mutaties
a. Uit de Algemene Raad is Generaal b.d. G.L.J. Huijser
teruggetreden
b. Aftredend en herkiesbaar in de functie van secretaris de
heer drs. P.C. Dijkgraaf
c. Voorgedragen door het hoofdbestuur voor de functie
van 2e secretaris, tevens ledenadministratie, de heer
D.J. Vuijk
d. Voorgedragen door het hoofdbestuur voor de functie
van communicatie en webmaster, de heer J.M. Sol
e. Voorgedragen door het hoofdbestuur voor de functie
van hoofdredacteur, de heer drs. A.E. de Rooij
10. Benoeming van een nieuw Erelid
11. Mededelingen van de voorzitter
12. Rondvraag en sluiting

Secretarieel Jaarverslag 2012
Algemeen
Het gehele jaar 2012 stond in het teken van het 100-jarig
bestaan van de vereniging.
De advertentieacquisitie ten behoeve van ARMEX werd gerealiseerd door Green Paper Association (Hyphen-Holding B.V.)
waarmee een overeenkomst werd getekend.
De ‘kick off’ van de lustrumviering vond plaats op 29 februari,
in aansluiting op de Algemene Vergadering.
Er werden een Jubileumpostzegel (oplage van 500 vel à 10

24

Armex | april 2013 | nummer 2

Armex_nr. 2-2013 pag.indd 24

28-03-13 13:30

zegels) en de cd ’n Muzikaal Appèl met militaire marsmuziek
(waaronder de mars ‘Ons Leger’ van kolonel J.P. Laro), uitgebracht.
Op 27 september werden honderdvijftig personen (leden en
introducé(e)s) met een lunch ontvangen in de Van Ghentkazerne te Rotterdam. Na een middagprogramma met onder
meer een voordracht over de geschiedenis van de vereniging
door de luitenant-kolonel der Mariniers dr. drs. A.E.J. Wagemaker, een borrel en een Indische maaltijd, werden de gasten
per bus vervoerd naar Ahoy voor het bijwonen van de Nationale Taptoe 2012 (waarbij ook de mars ‘Ons Leger’ werd gespeeld). Daags tevoren hadden twintig personen (leden van
het Comité van Aanbeveling en sponsoren van de Lustrumviering) als gast van de vereniging de speciale galavoorstelling
voor genodigden van de Nationale Taptoe kunnen bijwonen.
Zowel op de Landmachtdagen in Oirschot (11 t/m 13 mei)
als op de Marinedagen in Den Helder (6 t/m 8 juli) was de vereniging met een stand aanwezig.
Verder konden de leden op diverse plaatsen in Nederland
gratis voorstellingen van militaire muziekkorpsen bij wonen.
De viering van het jubileum werd op 29 november afgesloten
met een symposium over De Toekomst van het Gemeenschappelijke Veiligheids- en Defensiebeleid van de EU op de Koninklijke Militaire Academie te Breda, waaraan ruim honderdvijftig personen deelnamen.
Aansluitend werd daar door de voorzitter de Prins Mauritsmedaille uitgereikt aan de voormalige Commandant der
Strijdkrachten generaal b.d. P.J.M. van Uhm.
Daarna kon de vereniging (dankzij sponsoring) aan vertegenwoordigers van gehandicapte militairen en hun thuisfront
vijftig midweek- of weekendarrangementen voor vier tot zes
personen in een Bilderberghotel of Landal GreenPark (met
e 150 “zakgeld’) aanbieden. Marco Kroon ten slotte maakte
van de gelegenheid gebruik om zijn boek Leiderschap onder
vuur te presenteren.
De trendmatige, lichte daling van het ledental door overlijden
en opzegging zette zich ook in 2012 verder voort. Toch kon
op de Algemene Vergadering een sluitende begroting worden gepresenteerd.
Op initiatief van de Koninklijke Vereniging tot Beoefening
van de Krijgswetenschap en de Gezamenlijke Officieren Vereniging/ Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel (waarin verenigd de KVMO, de NOV en de KVNRO) vonden oriënterende
gesprekken plaats tussen op Defensie georiënteerde verenigingen met een vergelijkbare doelstelling, teneinde te komen
tot meer synergie en tot kostenbesparing. Besloten werd tot
het plaatsen van onderlinge links op de websites en tot het
informeren van elkaar over evenementen en andere activiteiten.
Ook werd gezocht naar wegen om de vereniging een groter deel van de doelgroep te laten bereiken. Zo werd op basis
van wederkerigheid een flyer van de vereniging meegezonden met het Geschiedenis Magazine.

voor ook de leden van het Comité van Aanbeveling, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en andere gasten waren
uitgenodigd. De voorzitter hield daar een voordracht ter opening van de viering van het 100-jarig bestaan van de vereniging. Na afloop was er een diner voor genodigden (leden van
het Comité van Aanbeveling en sponsoren van de Lustrumviering).

Bestuursvergaderingen
Het hoofdbestuur kwam elf maal in vergadering bijeen, waarbij steeds gastvrijheid werd genoten in de Kromhoutkazerne
te Utrecht.
Een zeer groot verlies was het overlijden na een kort ziekbed
van de luitenant-kolonel der Infanterie b.d. G. van Empelen,
lid van het hoofdbestuur. De luitenant-kolonel MJD mr. M.A.
Dierckx zag zich wegens drukke werkzaamheden gedwongen
zijn zetel in het hoofdbestuur ter beschikking te stellen, maar
bleef desgevraagd als juridisch adviseur het hoofdbestuur terzijde staan.
Mede naar aanleiding van zijn optreden rond de Algemene
Vergadering 2012, ontstond er een vertrouwensbreuk tussen
de penningmeester en alle overige leden van het hoofdbestuur. Omdat de penningmeester op geen enkele wijze wilde
meewerken aan de overdracht van zijn functie of zelfs maar
van zijn taken, was het bijeenroepen van een extra Algemene
Vergadering begin januari 2013 noodzakelijk.
De vereniging verloor in 2012 drie ereleden: de luitenantkolonel der Infanterie b.d. L.J. Broeksma (voormalig lid van
het hoofdbestuur en oud-regiovertegenwoordiger), de brigadegeneraal van de Militaire Administratie b.d. P.G.M. van
Even (oud-hoofdredacteur van ARMEX) en ing. J.Th.E. Schut
(voormalig lid van het hoofdbestuur en oud-regiovertegenwoordiger). Daarnaast moest onder meer afscheid worden
genomen van de brigadegeneraal der Infanterie b.d. R. Schol-

Impressie van de receptie op 29 februari in de Prinses Julianakazerne
te ‘s-Gravenhage

Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering werd gehouden op 29 februari
2012 in de Prinses Julianakazerne te ‘s-Gravenhage.
Personele mutaties in het hoofdbestuur of anderszins waren
er niet.
De heren F.M. Wessels en W.F. Anthonijsz werden herkozen
als lid van de kascontrolecommissie.
Aansluitend aan de vergadering was er een receptie waar-
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Verenigingsnieuws
ten (oud-hoofdredacteur van ARMEX en drager van de Prins
Mauritsmedaille) en professor dr. J.G. Siccama (die gedurende
bijna vijftien jaar onze bijzondere leerstoel aan de Universiteit te Utrecht bezette).

Leerstoel
Onze bijzondere hoogleraar, professor dr. J. Hoffenaar, gaf
ook in 2012 weer tot volle tevredenheid invulling aan zijn
werkzaamheden aan de Universiteit van Utrecht.

ARMEX
In 2012 zijn zes nummers van ons magazine verschenen. In
verband met de viering van het 100-jarige bestaan van de vereniging waren de nummers dit jaar dikker (56 in plaats van 40
pagina’s) en verscheen het verenigingsnieuws op pagina’s met
een aangepaste lay-out. Er werden interviews geplaatst met
de Commandant der Strijdkrachten, met de commandanten
van alle krijgsmachtdelen, en met politici die Defensie rekenen tot hun aandachtsgebied. Zowel door de inhoud als door
de uitstraling was het blad ook dit jaar weer het vlaggenschip
van de vereniging.

Herdenkingen / excursies
De voorzitter gaf op 5 mei in Wageningen acte de présence
bij de Nationale Herdenkingsplechtigheid Capitulaties 1945.
De vicevoorzitter nam op 7 september in Roermond deel aan
de plechtigheid bij het Nationaal Indiëmonument 1945-1962.
De regiovertegenwoordigers organiseerden een tweetal activiteiten. Op 5 september vond een excursie plaats naar Rheinmetall Nederland B.V. te Ede (fabrikant van het pantserwielvoertuig Boxer) waaraan dertig personen deelnamen.
Op 24 oktober werd voor zeventig deelnemers een excursie

Impressie van de bijeenkomst op 27 september 2012 in de Van Ghentkazerne te Rotterdam

georganiseerd naar de Marinekazerne Vlissingen. De kazernecommandant hield daar een voordracht over de Veiligheidsregio Zeeland en er werd een bezoek gebracht aan Hr. Ms. Groningen.

Themadag
Vanwege het lustrumsymposium op de KMA werd ervoor gekozen pas in 2013 weer een Themadag ‘Vrede en Veiligheid’
te organiseren. <

Colofon 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
P.R. Klop
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
F.M. Wessels, penningmeester
Leden:
P.P.B. Greup, lid
Mw. B. Hamstra, lid
P.R. Klop, lid

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

Regiovertegenwoordigers

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

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

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

Zuid-Holland
vacature

Noord
Vacature
Oost
Drs. T.J. Bouwers,
Willebrordstraat 9, 7121 DR Aalten
tel: 0543 - 471761
Midden
mr. S.H. Steendam,
Groenekanseweg 79, 3732 AB De Bilt
tel: 06 - 5464 3043
Zuid
C.H.J. Veldkamp
Wagenaarstraat 8, 4331 CZ Middelburg
tel: 0118 - 650377
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Ontvangst van de Griekse premier Samaras. Bron: http://www.griechenland.diplo.de

Nieuwe rol voor Duits
leger
Henry van Loon

Wanneer een hoge gast in Berlijn wordt verwacht, staat een erewacht van 100 man en 30 muzikanten
klaar op de binnenplaats van de gigantische, nieuwe Bondskanselarij in het hart van de stad. Enkele
minuten voor de gast arriveert, komt Angela Merkel uit haar appartement en roept: “Guten Morgen
Soldaten” en deze antwoorden met één stem: “Guten Morgen Frau Bundeskanzlerin!”
Dit, van oorsprong tsaristisch Russische ceremonieel (Merkel
groeide op in het door de Sovjet-Unie overheerste Oost-Duitsland en spreekt nog steeds vloeiend Russisch), is in zekere zin
symbolisch. Na tientallen jaren van terughoudendheid is er in
2013 geen taboe meer op de inzet van Duitse soldaten – ook
niet in gevechtsituaties. Terwijl de partners van de Europese
Unie vechten met een economische crisis, concentreert Berlijn
zich op zijn hervonden militaire macht.
Sprekend tot familieleden van Duitse militairen die dienst
doen in Afghanistan, Libanon, Kosovo en de Hoorn van Afrika, zei Merkel dat “onze soldaten binnenkort over de hele
wereld uitgezonden kunnen worden.” Ongeveer te zelfder

tijd besloot de Bondsdag aan de 6000 militairen die overzee
dienst doen, nog 400 man toe te voegen in Turkije. Daar bemannen zij, samen met Nederlanders en Amerikanen, Patriot
raketeenheden die hun NAVO partner helpen beschermen
tegen mogelijke gevolgen van de burgeroorlog in Syrië.
“Gedurende tientallen jaren hebben wij, Duitsers, geprofiteerd van het feit dat onze partners ons een gevoel bezorgden van betrouwbare veiligheid”, aldus minister van Defensie
Thomas de Mazière. “Wij zijn nu in staat en hebben zelfs de
plicht onze invloed te doen voelen”.
Nog maar betrekkelijk kort geleden zorgde elke Duitse militaire actie voor massaprotesten, openbare twijfels en diep-
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Inzet Duitse Pantserhouwitser in Afghanistan. Bron: Bundeswehr

gaande vragen omtrent het militaristische verleden van het
land. De gruwelijke schaduw van de geschiedenis trekt echter
steeds verder weg en Duitsland is, of men het nu leuk vindt of
niet, rustig bezig een normale relatie te ontwikkelen met zijn
strijdkrachten.

Beroepskrijgsmacht
Gedurende de afgelopen drie jaar is Europa voornamelijk bezig geweest met economische kwesties en de gevaren die de
euro bedreigen. Strategisch militaire vraagstukken kunnen
echter niet eindeloos over het
hoofd worden gezien. De Verenigde Staten richten hun aandacht steeds meer op de Azië-Pacific regio en trekken regelmatig
troepen terug uit Europa. Zoals een analist het zegt: “Europa
draagt meer verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid en Duitsland moet zich dat aantrekken, zeker gezien zijn hervonden economische macht”.
Dienstplicht werd in Duitsland voorgoed afgeschaft in 2011
met de bedoeling de strijdkrachten te professionaliseren en
de moderniseren. In het land zelf is meer begrip ontstaan
voor het inzetten van troepen buiten Duitsland en zelfs buiten het NAVO-grondgebied. Bij het publiek is nu, evenals in
het verleden, weinig enthousiasme te bespeuren voor zuiver
militaire operaties.
Dat is anders als het gaat om zaken te doen op militair gebied. Berlijn is op twee na de grootste wapenleverancier ter

wereld – na de Verenigde Staten en Rusland. Het levert wapens niet alleen aan NAVO-bondgenoten en geallieerden als
Israël, maar in toenemende mate ook aan het Midden-Oosten
en zelfs aan ondemocratische landen als Saudi-Arabië. Bij de
wapenindustrie zijn ongeveer 80.000 werkers betrokken, banen die Merkel wil behouden in het zicht van de algemene
verkiezingen in september. Het invloedrijke Der Spiegel toonde op een van zijn covers een ernstig kijkende Merkel, gekleed in een camouflage jack (!) met de kop ‘Duitse wapens
voor de Wereld’. Volgens het
blad zou de Merkeldoctrine eruit
bestaan minder Duitse troepen
uit te zenden, maar de partners
te versterken door hun wapens
te verkopen. In 2011 zou Duitsland voor het eerst voor meer
dan e10 miljard aan wapens
hebben verkocht.

Strategisch militaire vraagstukken
kunnen echter niet eindeloos

over het hoofd worden gezien

Conflictvermijdend
Waarnemers zijn het er over eens dat, als Duitsland zich een
leidende positie wil verwerven, het een grotere militaire rol
zal moeten spelen. Al meer dan 10 jaar zijn er Duitse troepen
in Afghanistan, maar deze zijn steeds gestationeerd geweest
in de veiliger, noordelijke gebieden. Afgelopen december kon
de Bundeswehr melden dat het in 2012 geen enkel slachtoffer
te betreuren heeft gehad.
Dit conflictvermijdende gedrag heerst nog steeds. Ook in
Duitsland zelf voelen mensen zich veiliger dan in het verleden. Er is geen vijand op het Europese continent die een klas-
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Het fregat Niedersachsen ingezet bij de EU antipiraterijmissie Atalanta. Bron: UN

siek conflict zou kunnen ontketenen. Na het einde van WO II
verwierpen Duitse politici de inzet van militaire kracht voor
ieder doel behalve zelfverdediging en onder het publiek ontstond een sterke pacifistische stroming. Het einde van de Koude Oorlog zorgde voor een nieuwe periode van antimilitarisme. Daar tegenover drongen vooral de Verenigde Staten er
keer op keer op aan dat Duitsland meer verantwoordelijkheid
en een groter deel van de lasten op zich zou nemen.
Een belangrijk keerpunt ontstond in 1990 toen Duitse gevechtsvliegtuigen deelnamen aan de luchtaanvallen op Kosovo, een duidelijke breuk met het taboe op offensieve operaties. En, hoewel Duitsland wapens blijft exporteren naar de
gehele wereld, blijft er toch een vorm van idealisme bestaan
omtrent het gebruik van geweld door Duitse soldaten.
In 2010 stelde president Köhler daar tegenover dat “…een
land als het onze dat aangewezen is op export en dus op buitenlandse handel moet beseffen dat militaire inzet noodzakelijk is om onze belangen te verdedigen. Bijvoorbeeld als het
gaat om het beschermen van onze handelsroutes of om regionale instabiliteit te voorkomen die een negatieve invloed
zou kunnen hebben op onze handel, banen en inkomen”. Het
kostte de president diens baan maar de Duitse marine was in
feite al aan het doen wat hij had gezegd door deelname aan
de multinationale missie ter bestrijding van de piraterij voor
de kust van Somalië.

50 jaar later
De ironie van de geschiedenis wil dat dezer dagen is herdacht
dat, 50 jaar geleden, een verdrag werd gesloten dat mede ten
doel had een sterke inzet van Duitse strijdkrachten te voorko-

men. Dat was het zgn. Elyséeverdrag dat in 1963 werd gesloten tussen de voormalige erfvijanden Frankrijk en Duitsland.
Ter ere daarvan hebben beide landen nu een gezamenlijke
postzegel uitgegeven met echter één opvallend verschil tussen de twee. De Franse zegel kost e 80 cent, de Duitse slechts
e 75 cent. Dat verschil herinnert eraan dat, in weerwil van de
vele jaren van vriendschap en samenwerking, er nadrukkelijke meningsverschillen blijven bestaan.
President Charles de Gaulle, die het verdrag samen met
Bondskanselier Konrad Adenauer tekende, beschreef Europa eens als “een paardenkar met Duitsland als het paard en
Frankrijk als koetsier”. Opeenvolgende regeringen in beide
landen hebben hun best gedaan er achter te komen (of over
het hoofd te zien) wat hen van elkaar scheidt. De onderlinge relatie is nimmer zo hecht geweest als door sommige werd
gehoopt.
Terwijl Duitse media het verdrag een hoeksteen noemen van
de Europese Unie, was de toon in Frankrijk grimmiger. Le
Figaro sprak van “…een verbroken vriendschap ten gevolge
van diplomatieke en economische spanningen”. Le Monde
noemde de feestelijkheden rond de herdenking “een festival
van hypocrisie.”
Uit onderzoek onder duizenden mensen aan beide zijden van
de grens blijkt dat allerlei stereotypen nog steeds van kracht
zijn. Zo zien de Fransen zichzelf nog altijd als het centrum van
Europa wanneer het gaat om politieke creativiteit en de Duitsers als overdreven voorzichtig en als de zeer zuinige betaalmeesters. Duitsers beschouwen hun voorzichtigheid als een
van hun sterkste punten en mopperen op de Franse tegenzin
om de al te royale verzorgingsstaat te herzien en hun afhan-
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Adenauer (li) op afscheidsbezoek bij De Gaulle.
Bron: http://germanhistorydocs.ghi-dc.org

Merkel (li) en Hollande. Bron: EU

kelijkheid van nucleaire energie te verminderen. Met een zetel in de Veiligheidsraad gaan de Fransen ervan uit dat zij een
veel grotere diplomatieke rol spelen op het wereld toneel.

dringt het tot hen door dat zij er het nadeel van zullen ondervinden”.

Veiligheidspolitiek
Spanningen blijven
Onenigheid of niet, één feit blijft onloochenbaar. Een oorlog
tussen beide volkeren, die elkaar honderden jaren lang hebben uitgemoord, lijkt nu even ondenkbaar als de terugkeer
van de Spaanse Inquisitie.
De rechtse Angela Merkel en de socialistische Franse president
Hollande kunnen het redelijk met elkaar vinden, maar desondanks blijven de spanningen
bestaan tussen gecentraliseerd
Frankrijk en federaal Duitsland.
Zij beslaan zulke diverse terreinen als de eurocrisis, de mislukte fusie tussen de ruimtevaartgiganten EADS en BAe Systems tot
aan de voor de hand liggende
onenigheid over militaire inzet in Libië en Mali.
De Fransen trachten een nieuw evenwicht te vinden in de
machtsstructuur binnen de EU door het aanhalen van nauwe banden met de Spaanse en Italiaanse leiders en trachten
een matigende invloed te hebben op het legendarische Duitse voorschrift omtrent budgettaire discipline en schulden vermindering. Het blijft daarnaast onomstreden dat tijdens een
Europese top Merkels woorden zwaarder wegen dan die van
welke andere regeringsleider ook – en niet louter vanwege
Duitslands demografische en economische omvang. Er heerst
een consensus dat niets in het blok voor elkaar gebracht kan
worden zonder Duitse goedkeuring en dat Frankrijk, dat economisch zwakker is en meer opgezadeld met schulden, de rol
van jongere partner speelt.
Volgens president Hollande hebben Europeanen een bijzondere kijk op de Frans-Duitse relatie. “Wanneer wij het met
elkaar eens zijn, dan zijn ze bang dat het ten nadele van hen
zal zijn. Een wanneer we het niet met elkaar eens zijn, dan

Toen Merkel aantrad als Bondskanselier in 2005, besloot zij
buitenlandse en veiligheidspolitiek boven aan in haar agenda
te zetten. Dat was ongebruikelijk: Duitse leiders plegen zich
te concentreren op binnenlandse kwesties.
Merkel haastte zich verstoorde verhoudingen met Washington en Warschau te herstellen. Haar voorganger, de socialist Gerhard Schröder, had zijn best gedaan zeer nauwe economische en zakelijke banden
te sluiten met Rusland en China
ten koste van de trans-Atlantische relaties. Schröders oppositie tegen de inval in Irak leidde
tot een verkoeling tussen Washington en Berlijn. Zijn nauwe
vriendschap met president Vladimir Poetin verstoorde de Duitse relaties met Oost-Europa.
Merkel wist dit alles weer recht te zetten, al blijft haar kritiek
op Poetin onverminderd hard.
Overigens bezorgde de vriendschap tussen Poetin en Schröder deze laatste, na zijn verkiezingsnederlaag, een lucratieve
baan bij het consortium dat een gaspijplijn bouwt tussen Rusland en West-Europa.
Dat Merkel nu weer aandacht besteedt aan veiligheidspolitiek
heeft een goede reden. Europese leiders hebben, bezorgd als
zij zijn over de financiële- en eurocrisis, weinig behoefte om
over veiligheid en militaire kwesties te onderhandelen. Het
laatste serieuze debat hieromtrent had plaats in 2007. Europa heeft nog steeds geen veiligheidsdoctrine. Dit in weerwil
van de uitzonderlijke veranderingen die plaats hebben in het
Midden-Oosten en Zuidoost-Azië.
In dat licht is het begrijpelijk dat Merkel, vijf maanden voor
algemene verkiezingen in Duitsland, weer enige aandacht
aan veiligheidspolitiek besteedt. <

Europa heeft nog steeds geen
veiligheidsdoctrine
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De veiligheid van Israël
Niet bij militaire macht alleen
Mr. drs. C. Homan

Israël is in staat gebleken, zij het na harde en pijnlijke lessen, zijn formidabele krijgsmacht aan te
passen aan nieuwe veiligheidsuitdagingen. Zonder diplomatie en staatsmanschap leveren die aanpassingen niet het gewenste resultaat op: een veilig Israël.

Een Iron Dome raket wordt afgevuurd in de omgeving van Tel Aviv. Bron: http://www.vosizneias.com

Israël wordt wel eens een eiland in een Arabische zee genoemd. Het land bevindt zich geografisch op de ‘binnenlijnen’. Dat is niet erg als het om een groot en sterk land gaat
dat wordt omgeven door kleine zwakke landen. In het geval van Israël gaat het echter om een klein land dat door grote landen wordt omgeven. Door zijn geringe afmetingen en
het gebrek aan strategische diepte (op één plaats niet meer

dan 15 kilometer) is Israël militairstrategisch bovendien zeer
kwetsbaar.
En het is er voor Israël de laatste tijd niet veiliger op geworden. De Arabische Lente zorgde voor meer instabiliteit in
de omgeving, het vijandige Iran verrijkt uranium wat mogelijk tot de vervaardiging van een kernwapen kan leiden en
oosterbuur Syrië is in een dramatische, binnenlandse oorlog
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verwikkeld. Vooral dat laatste heeft op dit moment de volle aandacht, gezien de vrees dat Hezbollah over Syrische wapensystemen, zowel conventionele als chemische, gaat beschikken. Zo viel de Israëlische luchtmacht eind januari bij de
Syrisch-Libanese grens een konvooi met SA-17 luchtverdedigingsraketten aan, dat vermoedelijk op weg was naar Hezbollah.
Verder is binnen de eigen grenzen evenmin alles koek en ei.
Israël en de Palestijnen zijn noch steeds niet dichter bij elkaar
gekomen over het streven van de Palestijnen naar een eigen
staat, minimaal omvattende de Gazastrook en de Westoever,
en over de status van Jeruzalem.
Een sterke krijgsmacht biedt onder dergelijke omstandigheden een belangrijk houvast. Israël beschikt onder meer over
ongeveer 2.500 tanks, 440 gevechtsvliegtuigen en vele raketten met een bereik variërend van korte tot lange afstand. Een
groot deel van de wapensystemen is in eigen land ontwikkeld
en geproduceerd. De Israëlische krijgsmacht telt 176.500 parate militairen en 565.000 reservisten. Het defensiebudget bedroeg 15,3 miljard dollar in 2011.
Met een betere motivatie en training zijn de Israëlische strijdkrachten in ieder geval voor symmetrische oorlogvoering beduidend superieur aan de andere conventionele strijdkrachten in de regio.
De conflicten waarbij de Israëlische strijdkrachten de laatste jaren zijn ingezet, waren echter vooral asymmetrisch van
aard. De lessen die Israël uit die conflicten trok, resulteerden
geleidelijk in een verdergaande oriëntatie op asymmetrische
conflicten.

Strategische doctrine
Israëls nationale veiligheidsstrategie is gebaseerd op de vooronderstelling dat Israël zich niet kan veroorloven een oorlog
te verliezen. Daarom is het handhaven van een geloofwaardige afschrikkingsmacht de basis van de Israëlische strategie.
De wil om preventieve bombardementen uit te voeren maakt
daar onderdeel van uit.
In het geval de afschrikking faalt, zal Israël proberen escalatie

Acht Qassam lanceerinstallaties in Gaza. Bron: IDF

te voorkomen en de uitkomst van de strijd snel en beslissend
te beëindigen.
Aangezien Israël niet over strategische diepte beschikt, moet
het land voorkomen dat de vijand zijn grondgebied binnenvalt en moet het proberen snel de strijd naar het vijandelijk
gebied te verplaatsen. Op strategisch niveau bestaan er geen
territoriale ambities.
Traditioneel onderscheidt Israël drie cirkels van verdediging.
De eerste is die tegen de conventionele militaire bedreigingen van Israëls territoriale integriteit door de grote staande
Arabische legers van nabuurlanden, zoals Egypte, Syrië en Jordanië. De tweede is die tegen de dreiging van terroristische
aanvallen en overige aanslagen die in eigen land plaats kunnen vinden. De laatste richt zich tegen mogelijke dreigingen
op grotere afstand, zoals die van Iran.
Israël past zijn nucleaire wapens op alle niveaus van de militaire doctrine toe. Het totale nucleaire wapenbestand omvat
ongeveer 100-200 kernwapens, waaronder neutronenbommen en nucleaire artilleriegranaten.
Op strategisch niveau gebruikt Israël langeafstandsraketten
en vliegtuigen. Er is ook sprake van dat drie, in Duitsland gebouwde onderzeeboten zijn uitgerust met kruisraketten te
voorzien van kernkoppen, waarmee Israël over een onkwetsbare vergeldingsmacht zou beschikken.
Afschrikking is het beoogde doel, maar als laatste middel wil
het de ‘Samson optie’ kunnen lanceren: een totale aanval tegen een tegenstander indien de verdediging faalt en bevolkingscentra worden bedreigd.
Israël volgt een beleid van ‘nucleaire onduidelijkheid’: laten
merken over kernwapens te beschikken maar toch hun bestaan ontkennen. Hierdoor is het land in staat de voordelen
van een kernwapenstaat (in termen van afschrikking) te genieten zonder de internationale gevolgen van de erkenning
te moeten ondergaan.

Oorlog tegen Hezbollah
De oorlog van Israël in 2006 tegen Hezbollah verliep voor Israël weinig succesvol. De meest geavanceerde krijgsmacht in
het Midden-Oosten bleek niet in staat Hezbollah uit te schakelen. Destijds was de grootste verrassing de inzet door Hezbollah van duizenden artillerieraketten tegen burgerdoelen
in Israël. De Israëlische krijgsmacht had daar toen geen antwoord op. De enorme kosten ervan hadden het land doen
afzien van de ontwikkeling een antiraketsysteem.
Bovendien beschikte Israël niet over goede inlichtingen. Men
was niet goed op de hoogte van de slagorde van Hezbollah
en onderschatte ook het aantal en de variëteit van hun wapens.
De belangrijkste militaire fout die Israël echter maakte, was
dat te lang op de effectiviteit van het luchtwapen werd vertrouwd, zonder tegelijkertijd substantiële aantallen grondtroepen in te zetten. De Israëlische ‘gier en slang’-doctrine,
waarbij de luchtstrijdkrachten (gieren) de troepen en materieel van Hezbollah (slangen) zouden uitschakelen, bleek geen
succes.
Tot slot was er sprake van een asymmetrische strijd tussen Israël en Hezbollah, waarbij de asymmetrie in doeleinden belangrijker was dan die in middelen. De twee partijen hanteerden verschillende maatstaven voor een overwinning. Voor
Israël was sprake van een zege indien Hezbollah totaal zou
zijn geëlimineerd. Voor Hezbollah betekende een overwinning dat ze strijd zou kunnen blijven voeren. En dat was ook
het geval.
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Operatie in Gaza
De lessen die Israël trok, werden toegepast in de Operatie
Cast Lead in Gaza, van december 2008 tot januari 2009. De Israëlische krijgsmacht vertoonde toen een grote vooruitgang
op verschillende gebieden zoals het opereren met verbonden
wapens, de grond-lucht samenwerking, de Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) en de commandovoering.
Er waren drie hoofddoelen. Het minimale doel was afschrikking, dus ervoor te zorgen dat de vijand niet meer op Israël
zou kunnen schieten. Het tweede doel was de raketlancerende capaciteiten van Hamas en andere organisaties in de Gazastrook te vernietigen. Het derde, meer politieke doel was
om de Hamasregering uit het zadel te tillen, waarbij niet alleen de huidige militaire capaciteiten maar ook toekomstige
capaciteiten en aspiraties de nodige schade toegebracht zouden worden. Niettemin begon de werkelijke discussie over
het doel van de operatie pas na vier dagen van vechten, resulterend in een gebrek aan duidelijkheid en een onnodige verlenging van de operatie.
Bij het Israëlische grondoffensief vielen vele Palestijnse slachtoffers, militairen en burgers.
Uiteindelijk kondigde Israël op 17 januari 2009 een eenzijdig
staakt-het-vuren af, gevolgd door eenzelfde verklaring van
Hamas de volgende dag.

Operatie Pillar of Defense
Met de dodelijke aanslag in de Gazastrook op Ahmed Jabari,
onderbevelhebber van de militaire tak van Hamas, lanceerde Israël op 14 november jl. de operatie Pillar of Defense. De
operatie had ten doel “de veiligheidssituatie te verbeteren
en een pijnlijke slag toe te brengen aan Hamas”.Voor de aanvang van de operatie kwamen er ongeveer 200 raketten per
dag vanuit de Gazastrook in het zuiden van Israël terecht. Pillar of Defense was dan ook vooral gericht op het uitschakelen
van de mogelijkheden van Hamas om raketten te lanceren tegen Israëls civiele bevolking en op herstel van vrede en rust in
het zuiden. Israël wilde hiermee tevens de ‘afschrikking’ herstellen die na de oorlogen in Libanon (2006) en Gaza (20082009) en door de politieke gevolgen van de Arabische Lente
(2011) zou zijn aangetast.
Aan de zijde van Hamas dacht men dat het nieuwe regime in
Egypte meer vrijheid van handelen zou toestaan. Ook meende Hamas dat haar afschrikking tegen Israël werkte, gezien
de zwakke en niet effectieve reacties van Israël op de voortdurende lanceringen van raketten vanuit het zuiden sinds het
einde van operatie Cast Lead. Kortom: Hamas achtte de te betalen prijs van het vuren van raketten op Israël minimaal.

Grondtroepen in Gaza. Bron: www.faq-online.nl

neergehaald.
De meeste raketten afkomstig uit de Gazastrook waren echter niet zo gevaarlijk. Vaak ging het om Qassam-raketten, die
slechts doelwitten tussen de drie en vijftien kilometer kunnen
treffen. Tijdens de operatie Pillar of Defense, werden 1.506
raketten vanuit de Gazastrook afgevuurd. Hiervan faalde de
lancering van 152 raketten, vielen er 875 in onbevolkte gebieden en werden er 421 neergeschoten, waaronder een Fajr5 raket van Iranese makelij die op weg was naar Tel Aviv. Dit
betekent een succespercentage van 85 procent. Slechts 58 raketten vielen in bevolkte gebieden.
Momenteel zijn er vijf van de 50 miljoen dollar kostende afweersystemen in gebruik. Uiteindelijk wil de regering over
dertien Iron Dome systemen beschikken.

Iron Dome
De Israëlische krijgsmacht beschikte nu wel over een actief antiraket verdedigingssysteem, Iron Dome genaamd. Met een
financiële injectie van ongeveer 290 miljoen dollar van de
Amerikaanse regering was het Israëlisch staatsbedrijf Rafael
Advanced Defense Systems in staat om dit raketschild te bouwen.
De raketten bereiken een snelheid van Mach 2,2 en het systeem is inzetbaar tegen kortafstand raketten en artilleriegranaten met een actieradius tot ongeveer 70 kilometer. Een van
de belangrijke kenmerken van het systeem is dat het de baan
van een gedetecteerde raket kan berekenen. Het onderneemt
geen actie tegen raketten waarvan voorspeld wordt dat ze in
onbevolkt gebied vallen. Deze worden om strategische en financiële redenen (40.000 dollar per afgevuurde raket) niet

Vuurkracht en Verbonden Wapens concept
Met meer dan 1.500 precisieaanslagen tegen wapenvoorraden en regeringslocaties van Hamas, maakte de Israëlische
operatie vooral gebruik van het nieuwe ‘Vuurkracht en Verbonden Wapens’ concept. Dit concept is voortgekomen uit
de lessen uit de Tweede Libanese Oorlog en de operatie Cast
Lead in Gaza.
Het concept wijkt sterk af van de ideeën en procedures die
van toepassing zijn bij ‘gebruikelijke’ conflicten van verschillende intensiteiten. In plaats hiervan is het gebruik van vuurkracht gericht op het doel, wordt het door netwerken ondersteund en is het gericht op precisie. De commandanten op de
grond nemen zo spoedig mogelijk, wanneer inlichtingen doelen hebben geïdentificeerd, ‘organische controle’ over de van
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Het principe van de Iron Dome

schepen te lanceren raketten en artillerie en van beschikbare
wapens van de luchtmacht.
Samen met de integratie van geavanceerde wapensystemen,
platforms en technologieën is deze conceptuele innovatie
kenmerkend voor Israëls zoeken naar effectieve operationele
antwoorden op de groeiende complexiteit van de veiligheidsuitdagingen waar het land voor staat

Geen grondtroepen
De ervaringen in het vorige conflict met Gaza hadden Israël
geleerd dat aanvallen met grondtroepen op dit dichtbevolkte
gebied onvermijdelijk veel slachtoffers en collatoral damage
zouden opleveren en daarmee Israëls reputatie in de wereld
zouden schaden.
Hamas wist dat een grondoffensief zowel in Israël als in de
Verenigde Staten op grote weerstand zou stuiten, maar accepteerde zelf vernieling van infrastructuur en veel slachtoffers aan eigen zijde.
De nieuwe Egyptische leiders wierpen zich op als bemiddelaar
om escalatie te voorkomen, waarmee ze de Amerikanen een
goede dienst bewezen. In feite was Egypte de grote winnaar.
Het militaire succes was voor Israël, maar het politieke succes
was voor Hamas. Voor Hamas was belangrijk dat het als volwaardige gesprekspartner heeft deelgenomen aan de onderhandelingen en bij de bestandsvoorwaarden de nodige punten wist binnen te halen.
Abu Mazen, de leider van de Palestijnse Autoriteit, stond buitenspel en was de verliezer. Een regeling van het conflict tussen Israël en de Palestijnen is dan ook niet meer goed denk-

baar zonder de medewerking van Hamas. Ook al staat de
organisatie op de lijst van terroristische organisaties, ze is nu
toch een factor van politiek gewicht.

Tot slot
Israël verkeert in een netelige situatie. Maar het land dreigt
onvoldoende te beseffen dat militaire macht slechts één van
de elementen van nationale veiligheid is. Hoewel het over
zeer geavanceerde strijdkrachten beschikt, kan het deze niet
direct in politieke macht vertalen. Gezien de asymmetrische
dreigingen die Israël het hoofd moet bieden, dienen diplomatie en staatsmanschap een belangrijker rol te gaan spelen
in het veiligheidsbeleid, omdat de mogelijkheden om militaire macht in te zetten – behalve in uiterste nood – aan steeds
grotere beperkingen onderhevig zullen zijn.
Doorgaan met het vredesproces is dringend gewenst en zelfs
onvermijdelijk. Israël kan niet doorgaan met het overheersen
van grote Arabische bevolkingsgroepen en het moet zich kunnen terugtrekken uit grote delen van de westelijke Jordaanoever.
Het probleem is echter dat er aan Palestijnse zijde geen krachtige leider is om mee te onderhandelen. Het Palestijns leiderschap is verdeeld. Israël kon vredesakkoorden sluiten met
Egypte en Jordanië omdat daar sterke dictators aan de macht
waren. Vrede wordt makkelijker gerealiseerd door alleenheersers dan door onstabiele democratieën. En daarvan is nu
voor een belangrijk deel sprake in de regio. Te hopen valt dat
er nu wel sprake zal zijn van een krachtig Amerikaans beleid
tegenover de regering van premier Netanyahu. <
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Nederlandse lanceerinstallatie met Patriot PAC-3 raketten

Nederlandse Patriots
beschermen Turkse stad Adana
Jan van den Berg
Afbeeldingen: Defensie

Sinds eind januari beschermen Nederlandse Patriotraketten de Turkse stad Adana. Deze missie maakt
deel uit van de NAVO-operatie Anatolian Protector. Het doel is om te voorkomen dat ballistische
raketten uit Syrië slachtoffers maken onder de Turkse bevolking.

Sinds 26 januari 2013 is de jongste Nederlandse militaire missie operationeel. Vanaf die dag staan twee Patrioteenheden
opgesteld ten zuiden van Adana. Met anderhalf miljoen inwoners is dit een van de grote steden in Turkije. De stad ligt
op 120 kilometer van de grens met Syrië. De Turken vrezen,
dat er vanuit dit land ballistische raketten worden afgevuurd,
die op hun grondgebied terecht kunnen komen.
Denkbeeldig is deze angst niet. Troepen die loyaal zijn aan
het bewind van president Assad hebben in december enkele Scudraketten afgeschoten op opstandelingen. Het is mogelijk dat een verkeerd gerichte of slecht functionerende raket
per ongeluk het Turkse luchtruim binnenkomt. Angstwekkender is het scenario dat het bewind van Assad met opzet Turkije onder vuur neemt als onderdeel van een of ander wanhoopsoffensief.

Terreurwapen
Het is ook denkbaar dat oppositiegroepen zich toegang verschaffen tot wapendepots, waaronder locaties met ballistische raketten en chemische strijdmiddelen. Operationeel gezien kunnen deze groepen hiermee weinig beginnen. Zij
beschikken niet over de kennis en ervaring of de infrastructuur om raketten effectief in te zetten. Wel kunnen de wa-

pens dienen als terreurmiddel, waarbij het psychologische effect veel belangrijker is dan het fysieke. Aanwijzingen voor de
hierboven genoemde scenario’s zijn er niet. Maar dat de Turkse regering er rekening mee houdt, is begrijpelijk.
Syrië beschikt over een uitgebreid arsenaal ballistische raketten. Hoeveel het er precies zijn, is onduidelijk, maar het
aantal loopt in de honderden. Het betreft exemplaren van
Russische, Noord-Koreaanse en Iraanse makelij, waaronder varianten van de Russische Scud. Het bereik loopt uiteen van 70
(Frog 7) tot 700 km (Scud D).
De raketten kunnen voorzien zijn van een explosieve of een
chemische lading. Syrië beschikt over mosterdgas en de zenuwgassen sarin, tabun en VX. Als een ballistische raket met
een dergelijke lading in een stad neerkomt, kan dat tientallen
tot honderden slachtoffers veroorzaken. Een inslag met een
conventionele explosieve kop zal minder slachtoffers maken.
Over de gevolgen moeten we ons echter geen illusies maken.
Tijdens de Golfoorlog in 1991 sloeg een Iraakse Al Hoesseinraket in op een Amerikaanse legerbasis. Hierbij vielen 27 doden
en 98 gewonden.

PAC-3
Turkije beschikt over een omvangrijke krijgsmacht, die meer-
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dere typen luchtafweerraketten in stelling kan brengen,
waaronder de Hawk XXI en de Stinger. Het arsenaal omvat
echter geen wapens waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Binnen de NAVO hebben alleen Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten de Patriot PAC-3,
waarmee dit wel kan. Vandaar dat Turkije afgelopen november aan deze partners heeft gevraagd om enkele belangrijke
potentiële doelen hiermee te beschermen.
Deze drie landen reageerden positief op het verzoek. “Nederland wil zijn Turkse NAVO-partner graag bijstaan”, zegt
Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp. “Met onze
Patriots kunnen we een goede bescherming bieden tegen ballistische raketten met een bereik tot ongeveer 600 kilometer.”
Deze missie draagt de naam ‘Anatolian Protector’ en omvat
de bescherming van Adana, Gaziantep en Kahramanmaras.
De laatste twee worden verdedigd door Patrioteenheden uit
de Verenigde Staten respectievelijk Duitsland. De Amerikaanse eenheid heeft zijn thuisbasis overigens ook in Duitsland. De
keuze voor de plaatsing van de eenheden bij deze steden is
gemaakt door de Turkse regering.
Het mandaat van Anatolian Protector is uitdrukkelijk beperkt tot de bescherming van de drie steden. Mocht er ooit
een no-fly zone boven Syrië tot stand komen, dan is het niet
de bedoeling dat de Patriots daar een rol bij spelen. Ook de
onderschepping van ballistische raketten boven Syrisch grondgebied is niet aan de orde. De eenheden in Adana en Kahramanmaras staan bovendien zo ver van de grens, dat de PAC-3
Syrië niet kan bereiken. Dat zou alleen kunnen met de PAC3’s in Gaziantep.

Eén jaar
“De missie is ook in de tijd beperkt”, zegt Middendorp. “We
gaan voor één jaar. Mocht de situatie in Syrië daar aanleiding toe geven, dan kan de missie uiteraard verlengd worden. Daar zal dan opnieuw een politiek besluit over genomen
moeten worden.”
Er zijn twee Patrioteenheden in Turkije. Deze zijn gestationeerd op de civiele luchthaven in het zuiden van Adana en
het militaire vliegveld Incirlik, dat een kilometer of tien oostelijk van de stad ligt. Hier is ook het commandocentrum gevestigd.
Een eenheid bestaat uit een radarsysteem, dat een sector van
Een test van een PAC-3

Patriot
De geschiedenis van de Patriot begint in 1964, als de Amerikaanse strijdkrachten een opvolger gaan zoeken voor de Nike- en
Hercules luchtafweerraketten. In 1984 wordt de Patriot operationeel. Vier jaar later komt de verbeterde variant PAC-1 (Patriot
Advanced Capability-1) in dienst. Deze raket heeft beperkte mogelijkheden om ballistische raketten te onderscheppen.
Kort voor de bevrijding van Koeweit van de Iraakse bezetting (begin 1991) wordt de PAC-2 operationeel. Deze raket wordt tientallen keren gebruikt om Iraakse ballistische raketten te onderscheppen. In welke mate dit succesvol is gebeurd, is nog steeds onderwerp van debat. Maar het lijkt wel vast te staan, dat de PAC-2 als antiballistische raket niet al te best presteerde.
Tijdens de Amerikaanse inval van Irak in 2003 was de PAC-3 beschikbaar. Deze heeft met succes een tiental Iraakse ballistische raketten onderschept. Hiermee werd duidelijk, dat de Patriot als antiraketsysteem volwassen was geworden.
De PAC-3 verschilt sterk van de PAC-2. Zo schakelt de eerste het doel uit door het te rammen, terwijl de PAC-2 een explosieve
kop heeft. Verder is de PAC-3 met een gewicht van 320 kg aanzienlijk lichter dan de PAC-2 (900 kg). De PAC-3 heeft een bereik
van 45 km en kan ballistische raketten onderscheppen op een hoogte van 10 tot 15 km. De PAC-2 kan vliegtuigen onderscheppen op een afstand van 160 km en een hoogte van maximaal 24 km. Een verbeterde PAC-3 is inmiddels in ontwikkeling.
De Patriot is in zowel de PAC-2 als de PAC-3 variant een populair wapen. Buiten de NAVO zijn beide typen in gebruik in Egypte,
Japan, Israël, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarnaast zijn er landen die wel de Patriot gebruiken, maar (nog)
niet de PAC-3 bezitten. Hiertoe behoren Griekenland en Spanje.
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Eerdere Patriotmissies
Nederland heeft driemaal eerder Patriots op een buitenlandse missie gestuurd. tijdens de Golfoorlog in 1991
deden deze dienst in zowel Israël als turkije. Het ging toen
om acht respectievelijk tien lanceerinstallaties. Het was de
bedoeling om steden te beschermen tegen de Al Hoessein.
tijdens de Amerikaanse invasie van Irak in 2003 beschermden elf Nederlandse lanceerinstallaties de turkse steden
Batman en Diyarbakir wederom tegen mogelijke Iraakse
raketaanvallen. Nederland beschikte indertijd alleen over
de PAC-2 versie. van Duitsland zijn toen PAC-3 raketten
geleend. tijdens deze missies zijn geen Patriots afgevuurd.
Patriot in bedrijf

het luchtruim met een hoek van 120 graden kan afzoeken en
de raketten kan leiden naar doelen in deze sector. De vuurleidingscentrale bepaalt het afvuren van de raketten. verder
maken communicatieapparatuur en lanceerinstallaties deel
uit van een Patrioteenheid. De beide eenheden hebben samen zes lanceerinstallaties. vier hiervan zijn uitgerust met ieder vier Patriots van het type PAC-2 tegen vliegtuigen. De
twee andere installaties zijn voorzien van acht PAC-3 raketten
tegen ballistische raketten. Nederland beschikt over in totaal
160 PAC-2’s en 32 PAC-3’s.
voor de bediening van de raketinstallaties zijn 260 militairen
nodig. Daarnaast zijn er ongeveer honderd militairen in een
ondersteunende rol, zoals logistiek, medische verzorging en
explosieven opruiming. voor de bewaking van de Nederlandse militairen en materieel zorgen de turkse strijdkrachten.

De Amerikaanse en Duitse bijdragen aan de bescherming van
turkije omvatten in beide gevallen eveneens twee Patrioteenheden. Deze beschikken met elkaar over twaalf lanceerinstallaties.
Alle Patrioteenheden in turkije staan onder leiding van de
zogeheten COM AIrCOM. Dit is de commandant van de
NAvO-luchtstrijdkrachten die is gelegerd op de Duitse luchtmachtbasis ramstein. Dit betekent niet dat Nederland geen
zeggenschap heeft over de inzet van de Patriots. In het hypothetische geval dat de NAvO de Patriots wil afvuren voor
doeleinden die buiten het Nederlandse mandaat vallen, dan
kan een Nederlandse zogeheten ‘red card holder’ dit blokkeren. Nederland heeft geen zeggenschap over de inzet van de
Amerikaanse en Duitse Patriots. turkije op zijn beurt kan niet
beslissen over de inzet van de Patriotsystemen van deze drie
landen.

Kosten
De kosten voor de missie zijn geraamd op 42,1 miljoen euro.
Die omvatten personeelskosten van 23,0 miljoen euro, strategisch transport ter waarde van 6,0 miljoen euro, kosten
voor infrastructuur van 5,8 miljoen euro, 5,5 miljoen euro aan
brandstof en tot slot communicatie- en informatiesystemen
van 1,8 miljoen euro.
“Dit is ruim gerekend”, legt Middendorp uit. “Het kan heel
goed zo zijn dat de kosten uiteindelijk lager uitvallen.” Hier
staat tegenover dat de kosten van eventueel afgevuurde Patriots in de 42 miljoen niet zijn meegenomen. Mocht het tot
operationele inzet komen, dan kan de rekening snel oplopen.
Middendorp schat dat een PAC-3 tegenwoordig ongeveer 4,5
miljoen dollar kost.

Radar
“De Patrioteenheden kunnen met hun eigen radarsystemen
Syrische ballistische raketten detecteren”, zegt overste Marcel
Buis, commandant van de missie. “Uiteraard kunnen we ook
relevante informatie krijgen uit andere bronnen.” Welke dat
zijn, laat Buis in het midden.
Het is echter niet moeilijk om aan te geven wat voor bronnen
dat zijn. In het kader van het verdedigingssysteem tegen ballistisch raketten uit Iran, heeft de Amerikaanse luchtmacht
in turkije en Israël radarsystemen geplaatst van het type AN/
tPY-2. Deze kunnen zonder veel aanpassingen het Syrische
luchtruim in de gaten houden. Daarnaast beschikt de Amerikaanse marine over enkele tientallen schepen met het AEGIS

37

Armex | april 2013 | nummer 2

Armex_nr. 2-2013 pag.indd 37

28-03-13 13:31

Defensie Grondgebonden LuchtverdedigingsCommando
Sinds 1 april 2012 zijn alle grondgebonden luchtverdedigingseenheden van de Nederlandse krijgsmacht ondergebracht bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando (DGLC) in Vredepeel, op de voormalige
vliegbasis De Peel. Deze is intussen omgedoopt tot Luitenant-generaal Bestkazerne.
Het DGLC is ontstaan door de samenvoeging van de
Groep Geleide Wapens van de Koninklijke Luchtmacht
en het Commando Luchtdoelartillerie van de Koninklijke Landmacht. Het commando heeft twee squadrons en
twee batterijen. Het 800 Squadron biedt de eenheden van
het DGLC communicatie- en logistieke ondersteuning. Dagelijkse werkzaamheden zijn het trainen en opleiden van
personeel en het onderhoud van het materieel. Het 802
Squadron levert raket- en luchtverdediging aan eenheden van de krijgsmacht, gebieden en vitale objecten. Het
squadron beschikt hiervoor over Patriotsystemen.
De 13 Luchtverdedigingsbatterij beschermt tegen luchtaanvallen van vliegtuigen of raketten, maar kan ook doelen opsporen. De batterij beschikt hiervoor over de diverse systemen, waaronder het Norwegian Advanced Surface
to Air Missile System. Hiervan maken het Sentinel radarsysteem en de AMRAAM raket deel uit. Die wordt ingezet
tegen vijandelijke vliegtuigen en helikopters op een afstand tot 30 kilometer.
Daarnaast is er het Fennek Stinger Weapon Platform. Dit
is een luchtverdedigingsversie van het terreinvaardige
Fennekverkenningsvoertuig, dat is voorzien van een lanceerinstallatie voor Stingerraketten voor de korte afstand.
Tot slot is er de Telefunken Radar Mobil Luftraumüberwachung met een zoekbereik van maximaal 200 km.

radarsysteem. Hiermee kunnen Syrische ballistische raketten
worden gedetecteerd, als een dergelijk schip in het oostelijke
deel van de Middellandse Zee vaart.
In principe zou ook Israël informatie kunnen geven. Het land
beschikt naar alle waarschijnlijkheid over een operationeel radarsysteem dat tijdig moet waarschuwen als Iran ballistische
raketten lanceert. Het is mogelijk dat hiermee ook Syrië in de
gaten gehouden kan worden. Verder is het goed denkbaar,
dat Israël informatie over een Syrische raketlancering zal delen met de Amerikanen. <

De Patriotluchtverdedigingssystemen opgesteld in de haven van
Iskenderun.
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Voor de Bushmaster uit

Advanced search gebruikt
hightech apparatuur
Maar kwaliteit van de searcher maakt het verschil
Majoor b.d. Jo Verhoeve
Afbeeldingen: Defensie

Improvised Explosive Devices, ook bermbommen genoemd, vormden de grootste bedreiging voor
onze soldaten in Uruzgan. Dat leverde een nieuw vakgebied op: Counter-IED
Toen Nederland besloot om in 2006 mee te doen met de ISAF-missie in Uruzgan – niet het meest vreedzame gebied in
Afghanistan – was het duidelijk dat de krijgsmacht daar haar
werkelijke vuurproef zou ondergaan. Vanuit het professionele perspectief gezien, zou het zoiets zijn als meespelen in de
eredivisie, waarbij Defensie nog jarenlang profijt zou hebben
van de opgedane gevechtservaring. Achteraf gezien een juiste veronderstelling, maar wel met de kanttekening dat deze
ervaring offers heeft gekost.
Bermbommen, ook bekend als Improvised Explosive Devices
(IED), hebben veel slachtoffers geëist. Dat leidde tot een
nieuw vakgebied: Counter-IED. Een belangrijk deel daarvan is
het opsporen van IED’s. Dit werd een taak voor de genie, die
immers ‘bescherming’ hoog in het vaandel heeft staan en van
oudsher een prominente rol heeft in explosievenbestrijding.
Een gesprek met eerste luitenant Thijs (28), commandant van
het EARS-peloton (Engineer Advanced Reconnaissance and

Search) van 41 Pantsergeniebataljon. Thijs is na zijn KMA-studie begonnen als commandant van een pantsergeniepeloton
van 412 Pantsergeniecompagnie in Oirschot. Met zijn peloton
draaide hij de laatste rotatie mee in Uruzgan. Wegens de
hoge IED-dreiging daar, werden de drie geniegroepen bij elke
patrouille en bij elk konvooi ingezet als intermediate search
team (IST), ter ondersteuning van de patrol search van de infanteriegroepen. Thijs fungeerde daar als junior search advisor (JSA) van de manoeuvrecommandant.

Search
In de afgelopen jaren is, mede door de hoge dreiging van
IED’s in Uruzgan, het vakgebied search met urgentie in de
praktijk gebracht. De eerste signalen kwamen van de werkvloer. Twee toenmalig sergeanten-I van de genie, Craig Amade en Fred van Remmerden, op cursus bij de Britse Royal Engineers, kwamen terug met alarmerende berichten over de
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Britse ervaringen in Afghanistan en ondernamen een ware
kruistocht om het onderwerp search ook op de Nederlandse agenda te krijgen. Dat leidde mede tot het huidige concept, waarbij search op alle niveaus in de krijgsmacht een rol
speelt. Op hoofdlijnen is het als volgt georganiseerd.

een taak voor iedere manoeuvregroep tijdens patrouilles.
• Intermediate search: Wanneer het dreigingniveau toe
neemt, is er gespecialiseerde capaciteit nodig. Deze wordt
geleverd door de pantsergeniegroep, de luchtmobiele
geniegroep, en de assault engineers van de mariniers. Voor
alle geniegroepen is intermediate search een van de taken.
• Advanced search: Professionele teams, met veel searchervaring en speciale apparatuur. Deze teams zijn ondergebracht in EARS-pelotons bij de beide pantsergeniebataljons
en bij 11 Geniecompagnie luchtmobiel.

• Basic search: Dit niveau bestaat uit search aware en patrol
search. Search aware geldt voor iedere militair die wordt
uitgezonden. Hierbij gaat het om individuele bewustwording van de gevaren van IED’s. Het instructiepeloton Search
in het Brabantse Reek van het Opleidings- en TrainingsCentrum Genie (OTC Genie) verzorgt deze eendaagse opleiding
Search aware.
• Een stapje hoger op de trede vindt men Patrol search:

Doorgaan waar anderen stoppen
Bij de combat support genie wordt de pelotonscommandant
opgeleid tot junior search advisor en de groepscommandant
leert een intermediate search operatie te plannen met zijn
groep. De groepsleden krijgen een opleiding op de apparatuur en moeten daarna er vooral veel mee trainen. Maar ook
in het klassieke waarnemen met hun ogen. Want altijd blijft
de kernvraag: wat klopt hier niet?
Wie ervaring heeft opgedaan in een intermediate search
team (IST) kan opteren naar de functie van advanced searcher. Hij of zij – maar tot op heden zijn er nog geen vrouwelijke searchers – komt dan terecht bij een van de drie EARSpelotons die, naast verkenningsgroepen, alle beschikken over
twee of drie advanced search teams (AST). Een dergelijk team
komt in actie als uit de inlichtingen blijkt dat er een grote
dreiging is, een zeer hoge garantie afgegeven moet worden,
of de search plaats gaat vinden in een risicovolle omgeving.
Het team bestaat uit een onderofficier en vijf korporaals, die,
zoals gezegd, hun sporen reeds verdiend hebben in de intermediate search.
Een AST kan expeditionair, wanneer er sprake is van een grote explosieve dreiging, aangevuld worden met specialisten
zoals EODD en military working dog (MWD) teams. Bij zoekacties in Nederland, altijd onder verantwoordelijkheid van civiele autoriteiten, komen daar nog vele specialisten bij, zoals de politie, de FIOD en de nationale recherche. Daarnaast
is er altijd een search advisor aanwezig die verantwoordelijk
is voor de planning en die de advanced search operatie aanstuurt.
Het AST beschikt over een hoop specialistische apparatuur,
maar ook hier geldt dat de kwaliteit van de mensen de doorslag geeft: veel ervaring in het terrein en ook veel training
met de apparatuur zijn de bepalende factoren voor succes.
Advanced searchers hebben als motto ‘Doorgaan waar anderen stoppen’.

Grondradar

Met de endoscoop in een kabelgoot kijken

De searcher
Een searcher moet sterk in zijn schoenen staan en over veel
mentale veerkracht beschikken. Ondanks dat de genie in Afghanistan beschikte over de Bushmaster, liepen er altijd twee
genisten voor de patrouille uit met een metaaldetector en uiteraard met een scherp oog voor de omgeving.
De genist moet geconcentreerd luisteren naar de signalen
van dat apparaat en gelijktijdig oog hebben voor ongebruikelijke zaken in het terrein. Een stapeltje stenen; afwezigheid
van lokale inwoners. Ook na tien lange uren zoeken, moet hij
scherp blijven.
Ineens geeft zijn metaaldetector een signaal. Een verdacht
object; spanning! Bij nader onderzoek blijkt er inderdaad een
explosief verstopt te zitten. Terwijl de explosievenopruimers
van de EODD het explosief onderzoeken en ruimen, kijken
we even naar de impact op de searcher. Grote kans dat ook
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een stevig karakter als hij intussen even op zijn benen staat
te shaken, want hij heeft zojuist een heftige ervaring ondergaan. Toen hij de bom ontdekte, stond hij er al ongeveer bovenop!
Velen hebben deze heftige momenten meermalen meegemaakt. Goede nazorg is daarom van groot belang. Er wordt
na afloop heel veel nagepraat, eventueel ook met inschakeling van professionals. Een fragment uit een verslag van een
Taskforce Engineer (2009): “Die gesprekken lijken net een
spannend jongensboek. Uiteraard omdat het meestal nét
goed was afgelopen. De hoofdlading deflageert (explosieve
verbranding) in plaats van te detoneren. Of de hoofdlading
detoneert niet mee. Of de 82mm mortieren liggen plat, waardoor de scherfwerking omhoog gaat in plaats van opzij. Het
had ook allemaal nét anders kunnen aflopen. De engeltjeskast was blijkbaar goed gevuld, maar ja, daar kun je niet mee
plannen.” Dit schrijft een sergeant-majoor, die tijdens deze
missie zijn collega rang- en wapengenoot door een IED zag
sneuvelen.

Een blik in de ondergrondse plantage

De spullen
De techniek van de bommenlegger staat niet stil en die van
de bommenzoeker dus ook niet.
Naast de metaaldetector Minelab, die gebruikt wordt voor
het globale onderzoek op een groter oppervlak, bijvoorbeeld
een weg met de bermen, beschikken de genie-eenheden
over de MD-4: een precisiemeter voor onderzoek van een
klein oppervlak. De man packed jammer die een storend signaal uitzendt om de draadloze ontsteking van een IED te storen, werd in Afghanistan aangezet zodra men op pad ging.
Dit hoewel de meeste IED’s heel simpel, door druk of drukontlasting, werden afgezet. Ten slotte kan men met een endoscoop, een heel kleine camera, achter muren of in afgesloten
ruimtes kijken. Endoscopen zijn tegenwoordig niet meer zo
bijzonder, want ze worden ook gebruikt in de bouw, bijvoorbeeld bij een spouwinspectie, en in de medische zorg voor inwendig onderzoek.
De EARS-pelotons met hun advanced search teams hebben
nog meer mogelijkheden in huis. Zo beschikken zij over metaaldetectors die veel dieper detecteren dan de Minelab en
MD-4 en hebben zij een uitbreidingsset op de endoscoop,
waarmee zij onder lastiger omstandigheden toch zaken kunnen opsporen.
Met een grondradar kunnen ze verstoringen in de bodem bekijken zonder dat hier graafwerk voor nodig is en ze hebben
mobiele röntgenapparatuur om in objecten te kunnen kijken. Daarnaast zijn er nog apparaten die de mogelijkheid geven om elektronica op te sporen, de relatieve dichtheid van
een object te onderzoeken (bijvoorbeeld de muurdikte) en
nog vele andere toepassingen om het zoeken nog grondiger
te kunnen doen.
We zouden het bijna vergeten in al dit technologisch geweld,
maar ook de meer basale middelen, zoals de mijnenprikker,
de spiegel-op-een-stok en de hook&line set (touwen om van
afstand iets weg te trekken) bewijzen ook nog dagelijks hun
nut.

Counter-IED
Behalve de bom, wil men natuurlijk ook de bommenmaker en
zijn netwerk proberen te vinden. Daarom worden de IED’s altijd onderzocht. Want een bepaalde bommenmaker gebruikt
bepaalde technieken of materialen. Dit onderzoek is vooral een taak voor de EODD en de KMar. Hun Weapon Intell

Teams (WIT) werken op alle niveaus. De EOD’er stelt het materiaal veilig. Op de base wordt het onderzocht op vingerafdrukken en in Nederlandse laboratoria tracht men zelfs DNAsporen te vinden. Verder wil men ook nog de financiers en de
organisaties achter de bermbommen in kaart brengen.
In Nederland is de Joint Task Force Counter-IED verantwoordelijk voor de oplossing van dit soort vragen. Deze Taskforce
fungeert nationaal, maar zeker ook internationaal, als aanspreekpunt. In de afgelopen jaren is er veel energie gestoken
in opleidingen en trainingen en het realiseren van urgente
materiaalbehoeftes.

Ondertussen in Nederland
Search blijkt, zoals vele andere militaire capaciteiten, niet
alleen zijn waarde te hebben in missiegebieden, maar evenzeer in ons eigen land. Wekelijks komen er verzoeken van
opsporingsautoriteiten voor de ondersteuning van hun acties. En met succes! Bij een van de eerste acties in mei 2011
was het gelijk raak: in een huis in Venlo van een familielid
van een veroordeelde drugshandelaar vonden een IST en een
AST ruim vier miljoen euro, verstopt in sporttassen achter een
dubbel muurtje. De politie had aanwijzingen dat er grote
geldbedragen moesten zijn, maar had bij een eigen zoekactie
‘slechts’ enkele tienduizenden euro’s gevonden. Daarna hebben genisten bij hun steunacties aan de politie vele honderdduizenden euro’s, wapens en drugs gevonden.
Volgens luitenant Thijs zit de meerwaarde van de genisten
vooral in hun kennis van bouwkundige constructies: “Je kijkt
toch anders naar een gebouw of naar het terrein. Kloppen
de afmetingen wel met de constructie? En dat leidt sneller
tot resultaat. In Venlo viel bijvoorbeeld een te smalle trap op,
waar een dubbele muur naast bleek te staan. Maar verder zit
de buit verstopt in de ‘normale’ dingen: plantenbakken, meubels, kruipruimtes, en gewoon in de grond begraven.”
Ook de specialistische apparatuur van de searchers draagt bij
aan het succes. “Maar al die spullen zijn slechts hulpmiddelen
in de toolbox van de search advisor. Het gaat erom de juiste mix in te zetten en dat kan ook de spiegel met een lampje zijn. Maar alle spullen hebben hun beperkingen; ze kunnen
kapot gaan of je kunt ze in bepaalde situaties niet gebruiken.
Uiteindelijk zijn onze goed getrainde mensen het allerbelangrijkste.” <
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Defensienieuws
Luitenant-kolonel G. Bijlenga

Britse Reconnaissance Force zet
‘speelgoed’ in
Britse eenheden in Afghanistan maken gebruik van de Black
Hornet, een verkenningshelikoptertje uitgerust met 3 camera’s.
Het door Prox Dynamics AS geproduceerde systeem past in de
handpalm en heeft een vliegbereik van 1 km en kan gemiddeld
25 minuten vliegen. De Britse troepen gebruiken het bijna
onzichtbaar kleine en stille systeem om snel ‘over the hill’ te
kunnen kijken. De totale kosten van de gehele order bedragen
$ 31 miljoen.
Bron: Diversen
Foto: Crown Copyright/MOD 2013

MilFly, een bijdrage aan optreden
in verstedelijkt gebied
Het optreden in een complexe, verstedelijkte omgeving
midden tussen de bevolking en onder directe dreiging stelt
hoge eisen aan de Situational Awareness (SA) van de hogere niveaus om te voorkomen dat laagste tactische niveaus
er ‘alleen’ voor staan. Die moeten daarom kunnen beschikken over hun eigen, real time SA.
Een ideaal platform voor dit doel is een goedkoop en licht
Micro Air Vehicle (MAV) met een zeer lichtgevoelige camera. Daarom is er met de TU-Delft gewerkt aan de ontwikkeling van een ‘flapping wing MAV’. Een flapping wing MAV
kan snelle voorwaartse vlucht combineren met stilhangen
en zelfs achteruitvliegen. Eventuele botsingen met een
muur leiden niet tot schade aan het platform. De DelFly II
kan uit deze situatie komen door simpelweg achteruit te
vliegen en om te draaien.
Natuurlijk heeft zo’n klein platform beperkingen, bijvoorbeeld op het gebied van windgevoeligheid en vluchtduur,
maar het heeft nog een groot ontwikkelpotentieel, vooral
voor miniaturisatie (stealth).
Bron: Ministerie van Defensie
Foto: TU Delft

Infanteriesimulatie in ontwikkeling
Defensie gaat verder met de ontwikkeling van een Virtual
Reality Simulator voor het trainen van infanteristen. Defensie
tekende hiervoor een intentieverklaring tijdens de beurs van
Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. Met de
overeenkomst is besloten een eerste prototype te ontwikkelen. Het simulatiesysteem bestaat uit een speciaal pak vol sensoren en een projectiebril. Het pak vertaalt de bewegingen
en lichaamshoudingen van de militair of een groep militairen
naar een computergeanimeerde omgeving. Hiermee kunnen
infanteristen in elke grote lege ruimte oefenen in een onuitputtelijke hoeveelheid trainingsscenario’s.
Bron: Materieelgezien
Foto: Ministerie van Defensie
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Jordanië koopt overtollige Cheetah’s

AEBV Kodiak

Defensie verkoopt voor 21 miljoen euro aan overtollig militair
materieel aan Jordanië. Het gaat om pantserrupsvoertuigen,
tankonderstellen, luchtdoelkanonnen en granaten.
De 60 Cheetahs (Pantser Rupsvoertuigen Tegen Luchtdoelen)
die nu worden verkocht, zijn al sinds 2006 niet meer in gebruik.
Jordanië neemt ook een Leopard-1-bergingsvoertuig over.
Buitenlandse Zaken ziet geen bezwaar in de verkoop. Dat
gebeurde vorig jaar wel toen Defensie tanks wilde verkopen
aan Indonesië. De Tweede Kamer hield de verkoop tegen van
80 Leopard-2-tanks aan Indonesië uit vrees dat de tanks zouden
worden gebruikt om binnenlandse opstanden neer te slaan.

Het Armored Engineer Breaching Vehicle (AEBV) Kodiak
is een nieuw, multifunctioneel geniesysteem gebouwd
op het onderstel van een Leopard 2A5. Het voertuig kan
graven, hijsen, lieren, grond schuiven (dozeren) en beton breken of verpulveren. De graaf-/grijpbak kan 360
graden draaien. Het voertuig is ook om te bouwen tot
een mijndoorbraak- en fascinesysteem. Het is daardoor
in staat om doorgangen te forceren in gebieden met diverse natuurlijke en kunstmatige hindernissen. Het systeem is daarmee ook geschikt voor taken in het kader van Nationale operaties. De basis genieconfiguratie
weegt 62 ton en biedt de driekoppige bemanning een
uitgebreide bescherming. De eerste twee van totaal 10
systemen zijn inmiddels door de fabrikant Rheinmetall
Landsysteme overgedragen aan de Defensie Materieel
Organisatie (DMO).

Bron: NOS.nl
Foto: Ministerie van Defensie

Bron: De onderofficier
Foto: Ministerie van Defensie

Fictie of future reality
Door steeds snellere, technologische ontwikkelingen en nieuwe inzichten op het gebied van de inzet van de krijgsmacht,
wordt gekeken naar andere systemen om gewenste effecten
te kunnen bereiken. Daarbij spelen het beheersen van collaterale damage en het voorkomen van burgerslachtoffers een
steeds prominentere rol.
Een groep van dit soort systemen kan worden samengevat
onder de term directed energy systems (DES). Dit type
wapens vuurt gericht, eventueel gepulseerd, een bundel
energie (laser, of microgolven of akoestische golven) naar
personen of materieel met als uiteindelijke doel om de
tegenstander de wil tot het bieden van weerstand te
ontzeggen. Het is technologisch mogelijk de kracht van
een dergelijk wapen doseren.
Bron: Ministerie van Defensie
Foto: http://objectofdesign.blogspot.nl
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Uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’

Voor een krijgsmacht die ertoe doet!

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

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