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Verenigingsnieuws
ALGEMENE VERGADERING 2014

13.30 - 15.00 uur
Bezoek aan het Artilleriemuseum
15.00 – 16.00 uur
Afsluiting met een drankje, vertrek deelnemers

Deze vergadering wordt gehouden op
donderdag 8 mei 2014

Het hoofdbestuur roept de leden op naar deze belangrijke
vergadering te komen om mee te praten over de toekomst
van onze vereniging. Het is van groot belang dat de leden
meedenken en meebeslissen over de mogelijke oplossingen.

Wij genieten gastvrijheid in de Legerplaats bij Oldebroek.
Adresgegevens: Eperweg 149, 8084 HE ‘t Harde.
NB: de ingang van de kazerne is verplaatst. U dient op de
N309 komend uit de richting ‘t Harde bij km-paal 40,9 linksaf
te slaan. Komt u uit de richting Epe, dan slaat u bij deze kmpaal rechtsaf. U vervolgt uw weg richting Legerplaats bij Oldebroek. Op de T-splitsing slaat u rechts af. Direct daarna is
de toegangspoort. Op het kazerneterrein vervolgt u uw weg
naar de Officiersmess/gebouw 230.
NB: u dient u bij de wacht te vervoegen met een geldig legitimatiebewijs en onze bevestigingsbrief die u ontvangt nadat u
zich heeft aangemeld.

U kunt uw deelname kenbaar maken door het overmaken
van e 7,50 per persoon op IBAN:NL65 INGB 0000 1700 55 t.n.v.
P.R. Klop in Den Haag. Uw betaling moet uiterlijk op 2 mei
2014 zijn bijgeschreven op genoemde rekening. Houdt rekening met de verwerkingstijd bij de bank van circa 3 dagen.
Zorg dat bij uw betaling ook uw adresgegevens zijn vermeld.
Circa 10 dagen voor de vergadering worden de vergaderstukken naar dat adres verzonden, voorzien van een reisadvies of
een routebeschrijving naar de legerplaats.
Indien u gebruik maakt van het openbaar vervoer en u geeft
dit bij de betaling aan, dan wordt gezorgd voor (militair) vervoer vanaf NS-station ‘t Harde.

Het dagprogramma luidt:
10.30 – 11.00 uur
Ontvangst en registratie in de officiersmess / geb. 230.
De koffie met cake staat dan klaar
11.00 – 12.30 uur
Algemene Vergadering (agenda: zie hieronder)
12.30 – 13.30 uur
Lunchpauze

Het hoofdbestuur rekent op een grote opkomst en zal in samenwerking met de medewerkers van Paresto zorgen voor
een interessante dag waarbij ook aan de inwendige mens
wordt gedacht.

AGENDA
Voor de Algemene Vergadering 2014
Datum: donderdag 8 mei 2014
Plaats: Legerplaats bij Oldebroek
8. Personele zaken:
a. mutaties in de Algemene Raad: geen
b. mutaties hoofdbestuur:
• aftredend en niet herkiesbaar in het hoofdbestuur is
de penningmeester, de heer F.M. Wessels
• door het hoofdbestuur wordt kandidaat gesteld voor
de functie van penningmeester, lkol b.d. D.J. Vuijk,
reeds lid van het hoofdbestuur
• het hoofdbestuur stelt de Algemene Vergadering voor
om het rooster van aftreden voor de overige leden van
het hoofdbestuur voor één jaar te bevriezen
c. verkiezing van de nieuwe penningmeester
f. benoeming van een nieuw erelid.
9. ARMEX-zaken:
a. verslag en toelichting door de hoofdredacteur
b. vragen aan de hoofdredacteur
10. Rondvraag en sluiting
11. Uitnodiging voor een drankje en de lunch,
toelichting op het middagprogramma

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Welkom en presentie
Goedkeuren agenda
Huishoudelijke mededelingen
Goedkeuren verslag van de Algemene Vergadering 2013
Goedkeuren secretarieel jaarverslag 2013
Financiële zaken:
a. toelichting op de balans en exploitatierekening 2012
b. verslag kascontrole 2012
c. goedkeuren balans en exploitatierekening 2012
d. toelichting op de balans en exploitatierekening 2013
e. verslag kascontrole 2013
f. goedkeuren balans en exploitatierekening 2013
g. décharge van het bestuur en de penningmeester over
2012 en 2013
h. dankwoord voor en aftreden van de kascontrolecommissie 2012/2013
i. benoeming van de kascontrolecommissie 2014;
kandidaat worden gesteld de heren H.M. van Balen
en N.J. Kooijman.
7. Toekomst van de vereniging:
a. begroting 2014 en toelichting door de voorzitter op
de financiële situatie van de vereniging
b. discussie met de leden over de te nemen maatregelen
en/of oplossingen
c. voorstel tot verhoging van de jaarcontributie tot
e 40,- per jaar
d. goedkeuren begroting 2014
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Diversen
23 april 2014: Groen op straat op Landmachtdag
In het kader van het 200-jarig bestaan van de Landmacht heeft de Commandant Landstrijdkrachten aangegeven dat hij op 23 april 2014 (Landmachtdag) zoveel mogelijk (ex-)landmachters in uniform in de openbaarheid wil zien. De Koninklijke Vereniging ‘Ons Leger’
streeft naar een breed draagvalk voor onze krijgsmacht en haar medewerkers in de Nederlandse samenleving. Vanuit deze doelstelling sluiten wij dan ook graag aan bij het initiatief
van C-LAS om zijn KL te tonen aan de Nederlandse bevolking.
Doel van deze actie is aandacht van landelijke media voor het jubileum te genereren, het
gevoel te creëren dat de Koninklijke Landmacht van en voor elke Nederlander is, gelegenheid bieden voor gesprekken tussen militairen en burgers, trots op de Landmacht te stimuleren en last but not least het tonen van verbondenheid tussen actief dienende militairen,
veteranen, reservisten, post-actieven en ex-dienstplichtigen.
Voor (voormalige ) landmachtmilitairen betekent dit dat zij zijn uitgenodigd om op 23 april
2014 het veteranentenue, DT, VT of gevechtspak (indien nog beschikbaar) aan te trekken of,
indien zij dat wenselijker vinden, zich te beperken tot het dragen van een baret.
Het initiatief is een nieuw fenomeen, een andere manier van aanpakken dan dat men in
Nederland gewend is. Bovenal staat echter dat (ex-)militairen trots mogen zijn op hun uniform en op de organisatie die zij
vertegenwoordigen of vertegenwoordigt hebben. Wij roepen de (voormalige) militairen van de KL dan ook op uit te komen
voor die trots en op deze dag het uniform (of deel daarvan) te dragen.
P.J.E.J. Striek
Luitenant-generaal buiten dienst
Voorzitter Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’

Boekbespreking

TE WAPEN!
In het kielzog van een krimpende krijgsmacht
Kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

Eric Vrijsen schrijft sinds 1990 jaar voor het weekblad Elsevier. Sinds 1994 behandelt hij de onderwerpen Nederlandse politiek, defensie en verkeer. In ‘TE WAPEN!’ zijn 31 artikelen die Vrijsen de
afgelopen jaren over de krijgsmacht heeft geschreven gebundeld. De artikelen stammen uit de
periode 1991 tot en met 2013 en zijn gegroepeerd in vijf hoofdstukken met als titels ‘Militaire
mentaliteit’, ’Missies’, ’Technologie’, ‘De moraal van de oorlog’ en ‘Toekomst, nut en noodzaak’.
Het opnemen van tijdschriftartikelen in een boek heeft voor- en nadelen. De voordelen zijn dat
de onderwerpen relatief kort worden behandeld en dat men ze gemakkelijk kan lezen. Het nadeel is dat een grote diepgang vrijwel niet mogelijk is.
In het geval van ‘TE WAPEN!’ wegen de voordelen duidelijk op tegen de nadelen. Daar komt
bij dat Vrijsen positief kritisch en met verstand van zaken over de krijgsmacht schrijft en natuurlijk gaat hij netelige kwesties, zoals de vervanging van de F-16 niet uit de weg.
Het is echter wel jammer dat de lezer door de opzet van het ene onderwerp in het andere duikelt. Vrijsen heeft met het
groeperen van de artikelen in vijf hoofdstukken geprobeerd dit te verhelpen, maar hij is hierin niet helemaal geslaagd.
Ik vraag mij bijvoorbeeld af waarom het verslag over de oefening Caribean Lion in het hoofdstuk ‘Missies’ is geplaatst en
een verslag van een vlucht met een F-16 in ‘De moraal van de oorlog’. Het zij de schrijver echter vergeven.
‘TE WAPEN!’ is voor de (voormalige) militair een feest van herkenning. Voor iemand die geen militaire ervaring heeft,
geeft de bundel inzicht in het reilen en zeilen van de krijgsmacht en toont het dat het defensiebudget (over het algemeen) goed wordt besteed. Dat laatste is volgens het voorwoord ook de bedoeling van de auteur geweest.
Kortom een leuk boek, met enkele tekortkomingen.

TE WAPEN! In het kielzog van een krimpende krijgsmacht
Eric Vrijsen / Elsevier Boeken / ISBN 978-90-3525-068-0 / 214 blz. / e 14,95
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Op de korrel

Leren van de geschiedenis? ...!
Kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

Wanneer ik de afgelopen periode op de televisie of in de

stempeld. Tien jaar later bezetten de Duitsers Oostenrijk en

krant de ontwikkelingen in Oekraïne en vooral op de Krim

het Sudetenland.

volgde, kwam geregeld de uitspraak van de Amerikaanse

Er is zijn meer analogieën tussen die periode en het heden.

president Theodore Roosevelt in mijn gedachten op: “Speak

Nederland had in die periode geen tanks. Toen ontbraken

softly and carry a big stick.” Roosevelt bedoelde hiermee dat

echter de financiële middelen om ze aan te schaffen. Nu wa-

conflicten tussen staten in principe vredig moeten worden

ren ze er wel, maar zijn ze - eveneens om financiële redenen

opgelost, maar dat er altijd (militaire) kracht achter de hand

- afgeschaft. Onlangs heeft Finland de (bijna) laatste honderd

moet worden gehouden om eventuele dreigementen waar

Leopard 2A6 tanks overgenomen. Misschien geloven de Fin-

te maken. Ik dacht aan deze uitspraak als de maatregelen

nen, die de Russen als buren hebben, wel in het hebben van

(of het gebrek er aan) van het Westen ter sprake kwamen te-

een big stick.

gen de Russische acties, die uiteindelijk leidden tot annexatie
van de deelstaat Krim. Het Westen voldeed uitstekend aan het

Inmiddels heeft de bevolking van Krim de aansluiting bij

eerste deel van Roosevelts uitspraak. De big stick daarentegen

Rusland met een meerderheid van 96,6% goedgekeurd. Dit

ontbrak waar het de EU betrof. De VS, die wel degelijk over

lijken wel meerderheden zoals die tijdens het communisme

big sticks beschikken, gaven bij monde van Obama aan dat ze

voorkwamen. Het kan echter altijd extremer. Nadat de Duit-

deze niet wensten te gebruiken voor het conflict om de Krim.

sers Oostenrijk in maart 1938 hadden geannexeerd, stemde

Nu is dat laatste nog wel te begrijpen. De ontwikkelingen in

99,75% van de Oostenrijkse kiezers hiermee in.

Europa hebben niet langer een hoge prioriteit voor de Ame-

Later in datzelfde jaar kreeg Duitsland het Sudetenland op de

rikanen en de VS hebben Rusland nodig met het oplossen van

Conferentie van München toebedeeld. Hitler verklaarde toen

andere problemen in de wereld die zij belangrijker vinden,

niet verder in Tsjecho-Slowakije geïnteresseerd te zijn. “Und

zoals het vernietigen van de Syrische chemische wapens en

das wird ihm (Tsjechoslowakije -AdR) garantiert! Wir wollen

vooral het beperken van de nucleaire capaciteiten van Iran.

gar kein Tschechen!” Binnen een half jaar werd deze belofte

Dat Europa een big stick ontbeert, komt mogelijk door de

verbroken.

overtuiging dat conflicten tussen fatsoenlijke staten zijn op

Vladimir Poetin heeft nu, na de annexatie van Krim, onder

te lossen met soft power en door een vals gevoel van vrijwel

meer in een telefoongesprek met Angela Merkel gezegd dat

absolute veiligheid in met name West-Europa. De lange

de “territoriale integriteit” van Oekraïne moet worden ge-

vrede heeft er voor gezorgd dat menigeen het idee heeft dat

waarborgd. Hoe vertrouwenwekkend is zo’n uitspraak?

hier nooit meer oorlog komt.
Ik weet dat de geschiedenis zich niet herhaalt. Dat mag blijken
Dit laatste is eerder het geval geweest. In de jaren twintig van

uit de voorbeelden die ik heb gegeven. Daar blijkt echter ook

de vorige eeuw. Het ging toen zelfs zo ver dat in 1928 het Kel-

uit dat we er wel van kunnen en moeten leren. Verbaast het u

logg-Briand Pact werd afgesloten,dat uiteindelijk door het

dan dat ik van mening ben dat we zo verstandig moeten zijn

overgrote deel van de landen (ook Duitsland) werd onderte-

als de Finnen en dat we als Europa -en Nederland - naarstig op

kend en waarin een aanvalsoorlog als onrechtmatig werd be-

zoek moeten gaan naar een big stick?
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Een Rwandese militair komt aan op het internationale vliegveld van Bangui

De Centraal Afrikaanse Republiek
Moord en doodslag blijven domineren
Mr. drs. C. Homan

“De Centraal Afrikaanse Republiek is het Zwitserland van Afrika”, vertelde een lokale hoogleraar in
Bangui, de hoofdstad van deze republiek, aan Marcia van den Boer in 1990. Zij werkte in de hoofdstad
voor UNICEF tussen 1990 en 1994. “Hier zal nooit oorlog komen, de mensen zijn te vriendelijk en te
veel gericht op vrede”, benadrukte de hoogleraar.

Inmiddels is de hele wereld via dagelijkse televisiebeelden
getuige van een grote crisis in het land, met veel dood en
verderf. De Verenigde Naties waarschuwden zelfs voor een

ning Missie (MISCA - 3.600 militairen) zal ook een EU-missie
(EUFOR CAR) in het land gaan opereren. Nederland heeft inmiddels vier stafofficieren toegezegd voor deze toekomsti-

Nederland heeft vier stafofficieren toegezegd voor de toekomstige EU-missie
in de CAR
genocide, zoals in Rwanda 20 jaar geleden. Naast de aanwezigheid van Franse militairen (2000 militairen – operatie
Sangaris) en de Afrikaans geleide Internationale Ondersteu-

ge EU-missie. Twee ervan gaan naar het operationele hoofdkwartier in Larissa, Griekenland, en twee gaan werken op het
hoofdkwartier in Bangui. Kortom, een goede reden de ach-
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Soedan, grepen de macht en namen de hoofdstad in bezit.
Ze verdreven president Bozizé, die in ballingschap ging.
De leider van de staatsgreep, rebellenleider en moslim Michel Djotodia, riep zichzelf tot president uit. In augustus 2013
werd Djotodia formeel geïnstalleerd als president en er werd
een 18 maanden politieke overgangsperiode met de Economic Community of Central African States (ECCAS) overeengekomen, die verkiezingen in februari 2015 voorschrijft.
Eenmaal aan de macht werd Djotodia geconfronteerd met
stijgend etnisch-religieus en politiek geweld en de ineenstorting van een reeds zwakke staat. Seleka commandanten waren verantwoordelijk voor ogenschijnlijk systematische aanvallen op christelijke gemeenschappen en kerken in het
westen van de CAR. In feite was sprake van een landelijke,
criminele actie die vooral uit was op persoonlijk gewin, met
vooral het oog op de grondstoffen. Djotodia gaf te midden
van toenemend geweld bevel aan Seleka zich te ontbinden,
maar hij wist de troepen niet te beteugelen. Vlak na de installatie van Djotodia, in augustus 2013, waarschuwde de VN-Veiligheidsraad dat de CAR een risico voor de regionale stabiliteit vormde.

tergronden van het conflict nader te belichten.
De Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) is een geheel door
land omgeven, schaars bevolkt (5,2 miljoen inwoners) en een
buitengewoon onderontwikkeld land, dat zo groot is als anderhalf keer Frankrijk. Het is een klassieke arme staat in het
hart van Afrika. 60 Procent van de bevolking moet van 1 euro
per dag rondkomen. Het land verkreeg in 1960 de onafhankelijkheid van Frankrijk en het bestaat uit 25% protestanten,
25% rooms-katholieken, 15% moslims en 35% aanhangers
van inheemse religies. Terwijl de gemiddelde leeftijd 19,3 jaar
is, kent het land een levensverwachting van 50,9 jaar. Belangrijkste exportproducten zijn goud, uranium, diamanten, tropisch hout, katoen en koffie.

Bokassa-tijdperk
Sinds de onafhankelijkheid in 1960 beleefde de CAR vele
staatsgrepen en opstanden, waaronder die van Jean-Bedel
Bokassa niet onvermeld mag blijven. Als legercommandant
greep hij in 1965 de macht door president David Dacko uit
het zadel te lichten. Bokassa benoemde zichzelf tot president
voor het leven in 1972, riep zichzelf als keizer uit in 1976 en
veranderde de naam van de CAR in Centraal Afrikaans Rijk.
De voormalig president Dacko leidde met steun van Franse
troepen een staatsgreep in 1979, waarna Bokassa in Frankrijk
in ballingschap ging. De staatsgreep geschiedde naar aanleiding van grootschalige protesten van schoolkinderen, waarbij vele van hen gearresteerd werden en gewelddadig in gevangenschap de dood vonden. Bokassa was er ook berucht
om, dat hij bij zijn Villa Kolongo soms oppositieleden aan krokodillen voerde of ze roosterde en als vorm van kannibalisme opat.

Wraak van christenen
Tot september 2013 pleegden de gewapende Seleka rebellen
buitensporige wreedheden. Maar nu vielen als reactie hierop door christenen geleide milities, bekend staande als ‘antibalaka’ (anti-machete), moslims op brute wijze aan. In steden
waar de Seleka rebellen vertrokken, bleef de moslimbevolking onbeschermd achter. De christelijke milities maakten
geen onderscheid, maar namen wraak op de moslimbevolking
in haar geheel. Hier liggen niet zozeer religieuze verschil-

Staatsgreep

Bokassa was er berucht om dat hij soms

Reeds voor de huidige crisis kampte de CAR met een verscheidenheid aan economische, sociale, humanitaire, bestuurs- en
veiligheidsproblemen. De moeizame uitvoering van vroegere
vredesovereenkomsten, gecombineerd met permanente onderontwikkeling en langdurige politieke instabiliteit in het
land, leidden tot het uitbreken van een nieuw conflict door
Seleka rebellen in december 2012. Seleka was opgericht door
de moslimminderheid in het afgelegen noordoosten van het
land en kwam voort uit drie groepen Deze drie groepen hadden eerder een overeenkomst getekend met de regering in
2007 en kwamen toen overeen te integreren in het leger.
Maar eind 2012 deserteerde een aantal rebellen uit het leger
en nam de wapens weer op.

oppositieleden aan krokodillen voerde
Jean Bedel Bokassa als keizer

Staatsgreep
Als antwoord hierop werd op 11 januari 2013 na bemiddeling
van landen in de regio de ‘Libreville Overeenkomst’ met Seleka gesloten. Deze voorzag erin president Bozizé aan de macht
te laten blijven, een minister-president vanuit de oppositie te
benoemen en een regering van nationale eenheid te vestigen. Mensenrechtenactivist Nicolas Tiangaye werd tot minister-president benoemd.
Toen Seleka rebellen meenden dat de Libreville Overeenkomst niet werd nageleefd, culmineerden de spanningen in
een gewelddadige machtsgreep en de ongrondwettelijke verandering van de regering door Seleka rebellengroepen in
maart 2013. Seleka maakte hierbij gebruik van de etnische
en regionale spanningen in de CAR en van de wijdverspreide frustraties onder de vorige regering. De Seleka rebellen,
waaronder ook die afkomstig uit de buurlanden Tsjaad en
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De Centraal Afrikaanse Republiek

lideringMissie (MICOPAX) in de CAR door ECCAS werd overgedragen aan de MISCA. De VN Veiligheidsraad had de
ontplooiing van MISCA voor een periode van 12 maanden
reeds eerder in de bovengenoemde resolutie 2127 geautoriseerd.

len aan ten grondslag, maar eerder een strijd om de politieke
macht, toegang tot de grondstoffen en controle over de handel en nationale identiteit. Niettemin blijken momenteel veel
inwoners zichzelf opgesloten te zien in een existentiële strijd
langs sektarische lijnen.
Twee maanden later, in oktober, keurde de VN-Veiligheidsraad met resolutie 2121 de ontplooiing goed van een VN-vredesmacht die de troepen zouden ondersteunen van de Afrikaanse Unie, die reeds aanwezig waren en de Franse troepen
die het vliegveld onder controle hadden.
Op 5 december 2013 barstte een ernstige geweldsgolf in de
hoofdstad en andere delen van het land uit. Deze was veroorzaakt door een aanval van anti-balaka en andere gewapende
groepen tegen de moslims in Bangui. Deze orgie van geweld,
waarbij meer dan duizend doden vielen, leidde dezelfde dag
tot aanvaarding van resolutie 2127 door de VN-Veiligheidsraad. Deze resolutie machtigde de Franse militairen, die reeds
lang in de CAR aanwezig waren, en de Afrikaanse Unie alle
noodzakelijke maatregelen te nemen om de burgers te beschermen, humanitaire hulp mogelijk te maken, de ontwapening van milities te ondersteunen en bij te dragen aan de hervorming van de veiligheidssector.

Nieuwe president
De interim-president, Djotodia en minister-president Tiangaye
traden op 10 januari jl. af, vanwege kritiek van de Fransen
en Afrikaanse leiders, dat ze faalden het sektarisch geweld te
stoppen. Maar met het vertrek van de door christenen gehate
leider, keerde de rust nog niet terug. Zo lynchten christenen
op 19 januari jl. in Bangui op straat twee moslimmannen en
staken hun lijken met autobanden in de brand.
Het vertrek van Djotodia als eerste moslimpresident van het
grotendeels christelijke land en het aantreden van de eerste
vrouwelijke interim-president, Christine Samba-Panza (59) en
de aanwezigheid van zo’n 2.000 Franse militairen en 4.000 militairen van de AU heeft nog weinig rust in de CAR gebracht.
Christine Samba-Panza, een zakenvrouw en voormalig burgemeester van Bangui, is als interim-president geselecteerd door
de Nationale Overgangsraad. Zij is christen, maar wordt toch
gezien als politiek neutraal. Samba-Panza moet het geweld
een halt toeroepen en verkiezingen voorbereiden. Ze riep
partijen op de wapens neer te leggen. “Ik wil niets meer horen over moord en doodslag”, zei ze. In een toespraak tot le-

MICOPAX – MISCA
Op 19 december hielden de Afrikaanse Unie (AU) en de ECCAS een ceremonie waarbij de leiding over de VredesConso-
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negal, (250 militairen), en Djibouti (1.500 militairen, gepantserde voertuigen, helikopters en 5 gevechtsvliegtuigen).

den van de krijgsmacht in de CAR gaf ze dan ook aan, dat het
uit moest zijn met het barbaarse geweld. Maar amper was ze
uitgesproken, of militairen brachten een burger op gruwelijke wijze om het leven.

Verzetsleger van de Heer
Het Verzetsleger van de Heer (Lord’s Resistance Army – LRA)
is een groepering die onder meer in de CAR actief is. Het betreft hier een gedecentraliseerde militie, die in Noord-Oeganda is ontstaan in 1987, maar tegenwoordig opereert in
afgelegen regio’s van nabuurlanden, waar ze periodiek lokale inwoners aanvalt en dorpen plundert. De groep wordt geleid door Joseph Kony, die zichzelf tot profeet heeft uitgeroepen en een staat wil uitroepen die gebaseerd is op een eigen
interpretatie van de Bijbelse tien geboden. De rebellen ont-

EU-missie
Ook de EU gaat militaire activiteiten in de CAR ontplooien.
Gezien het nog steeds toenemende geweld, keurde de VNVeiligheidsraad op 28 januari jl. unaniem een mandaat goed,
dat de EU autoriseert een militaire operatie te lanceren. Het
mandaat is grotendeels hetzelfde als dat aan Frankrijk in december jl. werd gegeven om militair in de CAR te interveniëren. De EUFOR CAR mag binnen zijn mogelijkheden en het
gebied van inzet, alle noodzakelijke maatregelen nemen gedurende een periode van zes maanden nadat de missie volledig operationeel is verklaard.
Het beginsel van ‘cost lie where they fall’ speelt ook deze missie parten. De minister van Buitenlandse Zaken van Zweden,
Carl Bildt, verzocht de standby EU Battle Group HELBROC
(Griekenland, Bulgarije, Roemenie, Oekraïne en Cyprus) in de
CAR in te zetten. Griekenland wees dit op17 januari jl. onmiddellijk van de hand. Naar aangenomen werd, is Griekenland
niet in staat de kosten te dragen van de inzet van Griekse militairen in de CAR. Wel stelt Griekenland het operationele
hoofdkwartier Larissa voor de missie beschikbaar. De kosten
hiervan worden echter vergoed op basis van het Athena-mechanisme.

Soms rijst de vraag of sprake is
van een Frans of een EU-belang
voeren jongens om hen als kindsoldaat te laten vechten en
meisjes om hen als seksslavin te laten werken. Kinderen die
proberen te ontsnappen worden vaak op gruwelijke wijze
vermoord of verminkt.
De aanwezigheid van dit leger in de CAR gaat terug tot begin 2009, toen vanuit de Democratische Republiek Congo een
aantal raids over de grens werd uitgevoerd. De CAR blijkt
door de LRA-commandanten gebruikt te zijn als een ideale
doorgangspassage door de regio. De activiteiten van de LRA
in de CAR zijn over het algemeen geconcentreerd in het afgelegen zuidoosten, een gebied dat historisch gezien niet als
van strategisch belang wordt beschouwd door de centrale regering in Bangui. Niettemin heeft de regio meer internationale hulp en aandacht gekregen sinds Oegandese troepen zijn
ingezet de CAR om de LRA-leiders te achtervolgen. De Afrikaanse Unie zette in maart 2012 ook een militaire strijdmacht
in, om jacht te maken op Joseph Kony. Tot op heden is de LRA
nog steeds actief in de regio, maar nog steeds niet uitgeschakeld.

De vorming van EUFOR CAR verloopt niettemin moeizaam.
Het streven is dat de missie tussen de 800 en 1000 militairen
omvat. Frankrijk, Georgië en een groep landen (Estland, Letland, Portugal en Roemenië) leveren ieder een compagnie.
Polen levert ongeveer 50 personeelsleden voor de compagnie van de Europese Gendarmerie-eenheid. Daarnaast leveren
Spanje 50, Finland 29 en Hongarije 12 militairen. Zoals hierboven aangegeven levert Nederland 4 stafofficieren.
Bij vermelding van de activiteiten in de CAR mogen die van
Frankrijk en die van het Verzetsleger van de Heer echter niet
ontbreken.

Frans interventionisme
Het Frans interventionisme met de inzet van Franse troepen
eerst in Mali in januari 2013 en nu in de CAR in december
2013 betekent een come back van de ‘Franse gendarme’ in
Afrika, nadat onder Sarkozy een gefaseerd proces van verminderde Franse aanwezigheid op dit continent was ingezet. In
het vorig jaar verschenen Franse Witboek wordt de boog van
instabiliteit in Midden-Afrika echter als een strategisch Frans
belang aangemerkt. Hierbij spelen uranium en andere grondstoffen een belangrijke rol. Gezien de vele initiatieven die
Frankrijk in het recente verleden heeft ontplooid op het gebied van EU-missies in Afrika, rijst dan ook soms de vraag of
hier sprake is van een Frans of een EU-belang.
De Franse militaire presentie in Afrika bestrijkt niet minder
dan negen locaties of operaties. Het betreft hier de Centraal
Afrikaanse Republiek (2.000 militairen, gepantserde voertuigen, helikopters), Gabon (500 militairen, voertuigen, helikopters en transportvliegtuigen), Mali (2.500 militairen, ongeveer
10 helikopters), Tsjaad (950 militairen, 70 gepantserde troepentransportvoertuigen, ongeveer een dozijn vliegtuigen,
waaronder 6 gevechtsvliegtuigen), Niger (200 militairen, 3
Harfang drones en 2 Reaper drones) Burkina Faso (200 militairen van de speciale eenheden), Ivoorkust (450 militairen), Se-

Vluchtelingen in de CAR observeren Rwandese militairen
bij het vliegveld van Bangui
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Tot slot
Inmiddels zijn duizenden mensen in de CAR gedood en heeft
ongeveer de helft van de bevolking (2,2 miljoen), behoefte aan humanitaire hulp. Meer dan 650.000 mensen zijn ontheemd in eigen land, waarvan meer dan de helft in Bangui
verblijft. Hieronder bevinden zich 70.000 mensen die nog
steeds verblijven op een locatie voor ontheemden bij het
vliegveld. Hun situatie zal dramatisch verslechteren met het
begin van het regenseizoen. Daarnaast zijn zo’n 290.000 personen gevlucht, niet alleen naar Kameroen, maar ook naar de

reeds voorgesteld MISCA te laten opgaan in een 12.000
personen sterke VN-missie.
Het werkelijke probleem van de CAR is, dat het na ruim 50
jaar nog altijd op vrijwel geen enkele manier een natie is. In
de grondstoffenrijke CAR gaat het volgens CAR-kenner David
Smith niet om “wederopbouw”, maar om instituties die nog
moeten worden gebouwd, “omdat ze er simpelweg nooit zijn
geweest”. Aangezien de samenleving in de CAR van de grond
af moet worden opgebouwd, zal de internationale gemeen-

CAR is na ruim 50 jaar nog altijd op vrijwel geen enkele manier een natie
nabuurlanden Tsjaad, de Democratische Republiek Congo en
de Republiek Congo.
De huidige missies, de Afrikaanse MISCA en de Franse Sangaris, zijn niet voldoende en ontberen de noodzakelijke civiele
component om de burgers te beschermen tegen onmiddellijk
geweld en om het land weer een toekomstperspectief te bieden. De kleinschalige EU-missie zal daar niet veel verandering
in kunnen brengen. De Secretaris-Generaal van de VN heeft

schap moeten inzetten op een langdurige presentie in de
CAR, die tot een duurzame oplossing leidt. Gedacht zou kunnen worden aan een VN-protectoraat, zoals die ook in Namibië en Kosovo heeft gefunctioneerd. Maar daar is wel een
grote internationale politieke en financiële wil voor nodig,
die ook reeds geldt voor Mali en Zuid-Soedan. De vraag is dan
ook of die internationale politieke en financiële wil er voor
de CAR wel is. <

Meer dan 100.000 mensen wonen in en rond oude vliegtuigen in Bangui. Bron: Stichting Vluchteling
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Adolf Galland, Robert Stanford Tuck and Douglas Bader na de oorlog

Boekbespreking

ACE, de grootste jachtvliegers
van de Tweede Wereldoorlog
Drs. Anne C. Tjepkema, kolonel-vlieger b.d. Koninklijke luchtmacht

In 2006 kreeg ik ‘ACE’ cadeau en begon het geïnteresseerd te lezen. Al gauw legde ik het weg om
een aantal redenen. Het jargon is onvoldoende militair en sluit niet aan bij wat in militaire luchtvaart
gebruikelijk is. De tekst bevat te veel typefouten en met het fotowerk is het behelpen.

Enfin, nu ik de tweede druk ter recensie kreeg voorgelegd,
was ik benieuwd of deze versie verbeterd zou zijn, al was het
maar op basis van informatie uit intussen verschenen publicaties. Niets van dat alles, uitgever noch schrijver hebben het
nodig geoordeeld nog eenmaal de tekst tegen het licht te
houden, want alle onvolkomenheden zijn nauwkeurig overgenomen. Alleen de kaft is vernieuwd en ik vraag mij af of
dat nou een verbetering is. Hier zou ik de bespreking kunnen eindigen en iets van ‘gemiste kansen’ kunnen verzuchten.
Toch doe ik dit boek dan grotelijks te kort, want het is bij nader inzien wel degelijk een goed leesbaar boek en in vele opzichten leerzaam.
Om te beginnen de selectie van de vijftien oorlogsvliegers,
de zogenoemde azen. Een aas werd je bij vijf overwinningen.
Het ‘systeem’ werd geboren in de Eerste Wereldoorlog toen
jachtvliegers nog enig reliëf van heldendom gaven aan de
uitzichtloze loopgravenoorlog. Hun prestaties, uitgedrukt in
luchtoverwinningen, werden door de media breed uitgeme-

ten en het publiek kende zijn nationale azen als Manfred von
Richthofen (80), Georges Guynemer (53) en ‘Mick’ Mannock
(61). De generatie jachtvliegers die een oorlog later aantrad,
was zeer bekend met de verhalen en mythes rond haar illustere voorgangers. De media gaven opnieuw veel aandacht
aan de wederwaardigheden van de azen, vaak nog meer dan
aan populaire generaals als Montgomery, Patton en Rommel.

Een aas werd je bij vijf overwinningen
Het probleem met een selectie van azen uit de Tweede Wereldoorlog is echter ten eerste dat het totaal aantal overwinningen zou leiden tot vrijwel uitsluitend Duitsers. Niet dat de
Duitsers de criteria voor claims te losjes toepasten – integendeel – maar de leiding van de Luftwaffe pleegde nu eenmaal
roofbouw op de vliegers. En met name aan het oostfront was
het prijsschieten op de kermis omdat de VVS, de Sovjetlucht-
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macht, nu niet bepaald open stond voor het ontwikkelen van
bottom up initiatieven, een voorwaarde voor een geslaagd
luchtoptreden. Ten tweede zou eurocentrisch denken leiden
tot een zwaar accent op het westfront. In deze beide valkuilen is de schrijver niet gestapt. Hij heeft het werk thematisch
aangepakt en wel via een indeling in theaters: westfront (6
vliegers), Middellandse Zeegebied (3), oostfront (3), ZuidoostAzië (3). In hoofdstukken van 20 tot 30 pagina’s heeft hij op
bondige wijze de vliegerloopbanen van vijf Duitsers, vijf Britten, onder wie een Canadees en een Zuid-Afrikaan, een Rus,
een Japanner en drie Amerikanen behandeld. Het resultaat
is een redelijk evenwichtig, haast caleidoscopisch beeld. Mijn
kritiek is wel dat Funnekotter zich in zijn keuze vooral heeft
laten leiden door de beschikbaarheid van biografieën van betrokkenen, oftewel secundaire bronnen. Alleen in het geval
van de Zuid-Afrikaan Marmaduke Pattle (52), de RAF-topscorer, heeft hij zelf wat meer werk moeten verzetten.
Het is duidelijk dat je niet om azen als Adolf Galland (104) en
Robert Stanford Tuck (27), latere vrienden, heen kunt. Evenmin om Douglas Bader (19), de man zonder benen. De meeste anderen zijn wat minder bekend en de aanwezigheid van
de Rus Aleksandr Pokrysjkin (59) en de Japanner Saburo Sakai
(60+) is zonder meer een verrijking. Het had de selectie niettemin gesierd als ook de Fin Ilmari Juutilainen (94), van wie
in 1996 een biografie (‘Double Fighter Knight’) in het Engels
verscheen, was meegenomen. Interessant is bovendien dat de
Fin de Brewster Buffalo vloog, hetzelfde type dat de ML-KNIL

tegen de Japanners inzette. Ook opname van de Fransman
Pierre Closterman (33) wiens ‘Le grand cirque’ al in 1948 verscheen, zou goed verdedigbaar zijn. In het gezelschap valt de
Duitse Stuka-vlieger Hans-Ulrich Rudel op, die ‘slechts’ negen
luchtoverwinningen heeft geboekt, maar volgens Funnekotter aas is omdat hij bij zijn duikbombardementen meer dan
vijfhonderd tanks, meer dan 800 pantservoertuigen, een slagschip, een kruiser en een destroyer uitschakelde. Rudel bleef
ook na de oorlog een notoire Nazi en ook om die reden is zijn
keuze opmerkelijk. Waarom geen Nederlander? De hoogst
scorende landgenoot was Albert Vlotman, een Mosquito-vlieger, die vier overwinningen kende. André Buys (Spitfire) telde
er zelfs zes die evenwel het stadium van claim niet te boven
zijn gekomen. Vergelijkbare landen als België en Noorwegen scoorden overigens beter. De meest bekende Nederlandse jachtvlieger lijkt mij Bob van der Stok (‘Oorlogsvlieger van
Oranje’), die zijn heldendom vooral dankt aan zijn spectaculaire ontsnapping uit Stalag Luft III, samen met twee Noren,
de enige drie die niet werden gepakt uit een groep van 75.
Zij wisten terug naar Engeland te komen, waarmee Van der
Stok tweemaal Engelandvaarder werd.
Bij het dichtslaan van het boek besef je dat er geen patroon
van succes valt te construeren. Sommige van de vijftien vlie-

Er valt geen patroon van succes
te construeren
gers hadden een gebrekkige schoolopleiding, een ongelukkige jeugd of presteerden matig in de vliegeropleiding, maar
ontwikkelden zich niettemin in de praktijk buitengewoon
succesvol. Gregory Boyington (24), een Amerikaanse marinier, was tijdens zijn vliegende carrière alcoholist en liet privé, ook na de oorlog, een spoor van vernieling na. Het beste
bewijs voor de noodzaak dat jachtvliegers wel veel van anderen kunnen leren, maar vooral zelf in de gelegenheid moeten
zijn hun capaciteiten te ontwikkelen, ligt in het perspectief
van Pokrysjkin. Diens initiatieven om de standaardtactieken te
verbeteren – weg van de strakke formaties – werden door zijn
chefs in het geheel niet op prijs gesteld. Toen hij ondanks gevaar van sancties doorzette en er succes mee verwierf, werd
dit op het conto van de Stavka geschreven. Verder valt op het
gebrek aan comfort en luxe van de Japanse vliegers in vergelijking met westerse collega’s. Saburo Sakai was een marinevlieger op de Zero die betrokken was bij de verovering van de
Filippijnen en Nederlands-Indië. Diens verhaal begint met een
vlucht in de buurt van Soerabaja, waar hij afzag van het neerhalen van een Nederlandse DC-3 vol met burgerpassagiers,
een zeer humaan gebaar. Een bloedstollend verhaal is Sakai’s
terugvlucht nadat hij boven Guadalcanal door de schutter van
een Dauntless duikbommenwerper in het hoofd was getroffen en aan één oog blind was geraakt. Zwaar gewond wist hij
na vier uur vliegen op zijn basis terug te keren; pas na de vierde nadering lukte het hem het toestel aan de grond te zetten. Hij vervolgde zijn loopbaan als instructeur maar werd op
het einde van de oorlog opnieuw operationeel ingezet. Dat
liep bijna fout af, maar Sakai overleefde de oorlog en stierf
pas op zijn 84ste.

Hans-Ulrich Rudel (links) wordt gehuldigd na zijn 1300ste missie

Een gegeven dat Funnekotter niet uitwerkt, is de neiging om
azen snel in te zetten op leidinggevende en stafposities, soms

12

Armex | april 2014 | nummer 2

squadronleider is geen functie maar een vertaling van de
rang squadron leader (majoor). De termen ‘bevelhebber’ en
‘commandant’ zijn niet uitwisselbaar: ‘bevelhebber’ van een
Staffel is onzin. Wat te denken van de uitleg bij wings: ‘het
gewilde vignet dat aangaf dat iemand een gekwalificeerde
piloot was’, terwijl de afkorting CAS (Chief of the Air Staff)
niet wordt uitgelegd? Tenenkrommend is het voortdurend
gebruik van de termen ‘piloot’ (burger) en ‘vliegenier’ (afgeschaft in 1924) in plaats van het gebruikelijke ‘vlieger’; idem
van ‘amateur-piloten’ in plaats van ‘reserve-vliegers’. Taalkundige missers die irriteren omdat ze vaak voorkomen: ‘moraal’ in plaats van ‘moreel’, ‘werd gepromoveerd’ in plaats
van ‘werd bevorderd’ (promoveren in deze zin is onoverdrachtelijk), ruhbarb in plaats van rhubarb (low level ground
attack mission), ‘deflexieschot’ in plaats van ‘schieten met
voorhoudshoek’, ‘Rickenbecker’ in plaats van ‘Rickenbacker’
(Amerikaanse ace). Mag een journalist van NRC/Handelsblad
(wat Funnekotter is) ‘enigst kind’ schrijven? Enfin, ik zou nog
wel even kunnen doorgaan.
Kortom, ‘ACE’ kent een originele opzet, maar stoelt niet op
originele bronnen. Het leest vlot en geeft een leerzaam inzicht in de wijze waarop jachtvliegers in de Tweede Wereldoorlog opereerden. Het heeft echter ontbroken aan een professionele meelezer en een stilist. Wat mij betreft een krappe
drie van de vijf sterren. <

Saburo Sakai

ook om te voorkomen dat ze zouden sneuvelen. De organisatie moet dan kiezen tussen voortborduren op successen en
profiteren van operationele inzichten. Het laatste overkwam
Galland die op zijn 29ste General der Jagdflieger werd. Bader, die zo’n tien jaar ouder was dan zijn collega’s, werd toen
pas squadroncommandant, maar was wel de centrale figuur
in het conflict over de merites van de big wing van Duxford.

De neiging bestond azen snel in te zetten
op leidinggevende en stafposities
In de literatuur is dat breed uitgesponnen en het stelt mij wat
teleur dat de auteur Bader’s optreden in milde bewoordingen
afdoet. Len Deighton, de schrijver van ‘Fighter’, ziet in Bader
echter een intrigant die met zijn politieke contacten de poten onder de stoel van air chief marshal Hugh Dowding, commandant van Fighter Command, wegzaagde. We hebben het
dan wel over de man dankzij wiens visie de westerse beschaving in de Battle of Britain werd gered. Evenmin als ‘Fighter’
(1977) had ‘Falkenjahre’ (2003), het boeiende relaas van Wolfgang Falck, grondlegger van de Fliegerhorst Deelen, in de literatuurlijst mogen ontbreken.
Nu wat onvolkomenheden, waarvan allereerst een inconsequentie in de geografie. In het ene hoofdstuk spreekt hij over
de verovering van ‘Indonesië’ (anachronisme), om het land
in het andere correct ‘Nederlands-Indië’ te noemen. Het ontgaat hem dat Balikpapan een plaats in Nederlands-Indië was.
In het ene hoofdstuk spreekt hij van de Zero, in het andere van de Zeke, hetzelfde toestel. Sakai geeft hij de rang van
koku heisocho (hoogste onderofficiersrang), terwijl dat volgens Appendix A hiko heisocho moet zijn. Een Fähnrich (vaandrig) is geen onderofficier maar een kandidaat-officier. Een

Ace
De grootste jachtvliegers van de Tweede Wereldoorlog
Bart Funnekotter
Uitgeverij Aspekt
ISBN 9789059113510
427 blz.
e 24,95
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Israël bestrijkt groot deel van
Midden-Oosten met kernwapens
Deel 2: De nucleaire strategie
Jan van den Berg

Israël beschikt al veertig jaar over nucleaire wapens. Armex geeft hiervan een overzicht in twee
artikelen. Dit deel behandelt de nucleaire strategie. In de vorige editie is aandacht besteed aan de
explosieven en overbrengingsmiddelen.

De Aswan-dam in Egypte is een potentieel doel voor Israëlische kernwapens

Kernwapens zijn de krachtigste middelen die een krijgsmacht
kan inzetten. De Israëlische politieke en militaire elite is zich
hiervan bewust geweest sinds het ontstaan van dit land in
1948. Toen is reeds de basis gelegd van de nucleaire infrastructuur en bewapening die Israël nog steeds bezit. Maar
welk doel dient deze bewapening? Omdat er nooit officiële

uitlatingen hierover zijn gedaan, bestaat geen zekerheid over
de nucleaire strategie van Israël. Het is echter wel mogelijk
om hiervan de contouren te schetsen.
Gezien de grote inspanningen die het land heeft gedaan om
bijvoorbeeld nucleaire installaties te bouwen en ballistische
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en kruisraketten te ontwikkelen waarmee nucleaire explosieven overgebracht kunnen worden, leidt het geen twijfel dat
de Israëlische regering grote waarde hecht aan kernwapens.
Dit is vanuit de geschiedenis goed te verklaren.

Toevluchtsoord
De staat Israël is slechts drie jaar na het einde van de Holocaust opgericht. Het gevoel dat deze staat voor iedere Jood
een veilig toevluchtsoord moest zijn, was bijzonder sterk. Israël werd omringd door vijanden. Het vocht tijdens zijn ontstaan een oorlog uit met de legers van alle Arabische buurstaten. Dit heeft de gedachte versterkt, dat Israël militair sterker
moest zijn dan al zijn potentiële vijanden.
In relatie tot de Arabische landen kon het nooit over een grote krijgsmacht beschikken, simpelweg doordat het een kleine bevolking had. De personele zwakte moest dus gecompenseerd worden met wapens die beter en krachtiger waren, dan
wat een mogelijke vijand instelling kon brengen. Kernwapens
zijn dan een voor de hand liggende keus.
Hiermee kan Israël vijanden ervan overtuigen, dat ze enorme
vernietiging riskeren als ze het voortbestaan van het land bedreigen. De kernwapens hebben dan ook een strategische rol.
Vrijwel alle landen in het Midden-Oosten, Israël incluis, kunnen zeer hard geraakt worden, door slechts enkele doelen te
vernietigen. Door bijvoorbeeld de drie, vier of vijf grootste
steden aan te vallen plus enkele belangrijke infrastructurele
en industriële complexen in de as te leggen zijn deze landen
in belangrijke mate verwoest.
Wat Egypte betreft kunnen we denken aan steden als Caïro
en Alexandrië en de Aswan-dam. In Syrië en Irak is de situatie
vergelijkbaar, als we kijken naar steden en grote dammen in
de Eufraat en de Tigris. In landen rond de Golf is de bevolking
ook sterk geconcentreerd in een klein aantal steden. Verder
zijn hier olieterminals en raffinaderijen essentiële doelen.

Second strike
De vijf officiële kernwapenstaten hebben altijd gezorgd dat
in ieder geval een gedeelte van hun kernmacht een nucleaire aanval zal kunnen doorstaan. Hiervoor zijn zij aangewezen
op onderzeeboten met kernraketten. Deze vinden we bij de
marines van zowel de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie / Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk als China. Deze zogeheten
second strike capaciteit verzekert de landen ervan, dat ze na
een kernaanval kunnen terugslaan.
Israël beschikt niet over onderzeeboten met ballistische nucleaire raketten. Maar er zijn wel vier, binnenkort zes, onderzeeboten die naar alle waarschijnlijkheid kruisraketten met
kernkoppen kunnen afvuren op doelen op meer dan duizend
kilometer afstand. Ook Israël is dus in staat tot een second
strike.
Al met al is de hoofdtaak van de Israëlische kernmacht afschrikking, die ook in stand moet blijven na een (nucleaire)
aanval door een tegenstander. Tot zover lijkt de Israëlische
nucleaire strategie sterk op die van de vijf officiële kernwapenstaten. Er zijn echter twee belangrijke verschillen.

Verklaring
De eerste is dat Israël nooit heeft erkend dat het kernwapens
bezit. Officiële verklaringen zeggen dat het land deze wapens niet als eerste in het Midden-Oosten zal introduceren.
Dit is een weinigzeggende verklaring, die strikt genomen bovendien waar is. Immers, al voordat het land zelf kernwapens
had, waren deze in de regio aanwezig op schepen van de
Amerikaanse en Russische marine.
Een andere officiële verklaring is dat Israël wel in staat is
kernwapens te maken, maar dat nog niet gedaan heeft. De
regering heeft overigens nooit verklaard dat Israël nooit kern-

Israël is in staat tot een second strike

Beperkt
Het aantal doelen waar Israëlische militairen in hun nucleaire aanvalsplannen rekening mee moeten houden, is dus beperkt. Het land heeft dan ook geen grote aantallen kernwapens nodig.
Dit brengt ons op de tactische kernwapens. Hoewel er geruchten zijn dat de Israëlische strijdkrachten hierover zouden beschikken, is dit niet waarschijnlijk. In de eerste plaats
is het aantal kernexplosieven te gering om naast strategische
wapens ook nog te voorzien in tactische. Verder is er vrijwel
niets bekend over bijvoorbeeld nucleaire granaten of ballistische raketten voor de korte afstand, die voor inzet op het
slagveld nodig zijn. We weten daarentegen wel dat er, naast
bommen voor gevechtsvliegtuigen, ballistische en kruisraketten zijn met een bereik van duizend kilometer of meer. In de
Israëlische context zijn dat geen logische overbrengingsmiddelen voor tactische kernwapens.
Hier komt bij dat Israël een klein, dichtbevolkt land is. Mochten (tactische) kernwapens in het land zelf, of vlak over de
grens, worden gebruikt, dan zal dit grote aantallen Israëlische
burgerslachtoffers met zich meebrengen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat deze potentiële ‘schade’ door de Israëlische regering acceptabel wordt geacht.

De Israëlische onderzeeboten kunnen waarschijnlijk kruisraketten
met kernkoppen afvuren
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Amerikaanse vliegtuigen, zoals deze F-15’s, vormen de ruggengraat van de Israëlische luchtmacht

wapens zal maken of bezitten. Het land is dan ook één van de
slechts vier staten die geen partij zijn bij het Non-Proliferatie
Verdrag, dat verspreiding van kernwapens moet tegengaan.
De andere drie zijn India, Pakistan en Noord-Korea. Niet toe-

krijgt financiële en technische ondersteuning om zijn militaire apparaat op peil te houden. Amerikaanse vliegtuigfabrieken zijn al meer dan veertig jaar hofleverancier van de Israëlische luchtmacht. De ruggengraat hiervan bestaat uit F-15’s

Israël heeft er altijd naar gestreefd tegenstanders het bezit van kernwapens
te ontzeggen
en F-16’s, die waarschijnlijk opgevolgd gaan worden door de
F-35 (Joint Strike Fighter).

vallig hebben deze landen ook kernwapens. Alle drie hebben
door middel van zowel officiële verklaringen als kernproeven
duidelijk gemaakt over deze wapens te beschikken.

Druk
Er zijn waarschijnlijk twee redenen waarom Israël dit nooit
heeft willen doen en waarschijnlijk ook niet zal doen. De eerste is dat het scheppen van onduidelijkheid tot gevolg kan
hebben dat tegenstanders voorzichtiger worden. Ze hebben
immers minder zekerheid over de militaire vermogens van Israël. Hierdoor kan het afschrikkingseffect worden vergroot.
Dit zal aanvankelijk zeker een belangrijke reden zijn geweest
om doelbewust dubbelzinnige uitlatingen te doen. Tegenwoordig snijdt dit geen hout meer. Niemand twijfelt er immers nog aan dat Israël een kernwapenstaat is.

Als Israël het bezit van kernwapens toegeeft, zal de Amerikaanse regering maatregelen moeten nemen. Anders zal
de geloofwaardigheid om andere landen, denk aan Iran en
Noord-Korea, aan te zetten tot nucleaire ontwapening sterk
beperkt worden. Er zal ongetwijfeld sterke Amerikaanse druk
op Israël komen om de nucleaire betwapening te ontmantelen. Dit kan de toegang tot conventionele Amerikaanse militaire technologie en wapens in gevaar brengen. Dit kan Israël
zich niet veroorloven.

Er is echter een goede reden om het bezit van kernwapens
te ontkennen. Als Israël toegeeft dat het deze wapens heeft,
dan leidt dat ongetwijfeld tot een storm van kritiek. De druk
om deze wapens op te geven zal groot zijn. De Verenigde Staten steunen Israël al tientallen jaren op grote schaal. Het land

Er is nog een aspect dat de Israëlische nucleaire strategie
uniek maakt. Het land heeft er altijd naar gestreefd tegenstanders het bezit van kernwapens, of andere wapens die extreem bedreigend worden geacht, te ontzeggen. In de jaren
zestig liet de Egyptische regering gevechtsvliegtuigen en ballistische raketten ontwikkelen. De Israëlische geheime dienst
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Mossad organiseerde een reeks bomaanslagen op de, grotendeels Duitse, wetenschappers die de leiding over deze ontwikkelingsprogramma’s hadden. Als gevolg hiervan werden deze
programma’s beëindigd en stokte de Egyptische ontwikkeling
van lange-afstandswapens.
In 1981 bombardeerde de Israëlische luchtmacht de Irakese nucleaire reactor bij Bagdad, die het centrale onderdeel
vormde van de Irakese nucleaire infrastructuur. Het bombardement was succesvol. De Irakese leider Saddam Hoessein zag

schijnlijk enige tijd in de veronderstelling verkeerde, dat het
land onder de voet gelopen zou worden. Toen zijn mogelijk
kernwapens in gereedheid gebracht voor het geval dat dit
daadwerkelijk zou gebeuren. Zekerheid is er echter niet. De
bittere ironie is dat Egypte en Syrië waarschijnlijk niet als doel
hadden om dit te doen. Zij wilden alleen de gebieden terugveroveren, die Israël in 1967 had bezet.

Overwicht
Verder moeten we vaststellen, dat Israël op conventioneel mi-

Een cyberaanval op Iraanse installaties waarin uranium werd verrijkt,
leidde tot grote schade
zijn poging om kernwapens te maken gedwarsboomd. Hetzelfde gebeurde in 2007 in Syrië waar naar Noord-Koreaans
ontwerp een kernreactor werd gebouwd.
Deze aanvallen maakten deel uit van een groter patroon van
het neutraliseren van grote dreigingen. Een ander voorbeeld
hiervan was de aanslag die Israëlische commando’s in 1985
uitvoerden op het hoofdkantoor van de PLO in Tunis. Ook het
aanvallen van konvooien en schepen die ballistische en luchtafweerraketten vervoeren naar Hamas in de Gaza-strook en
Hezbollah in Libanon passen in dit patroon.

Iran
Iran mag hier natuurlijk niet onvermeld blijven. Het is overduidelijk dat de Israëlische regering er alles aan wil doen om
te voorkomen dat dit land over kernwapens komt te beschikken. Het ziet er niet naar uit dat dit gerealiseerd gaat worden
door aanvallen met vliegtuigen, via commandoacties of door
moordaanslagen. In 2010 ondernam Israël, in samenwerking
met de Verenigde Staten, een cyberaanval op Iraanse installaties waarin uranium werd verrijkt. Dit leidde tot grote schade.
Het gevolg is dat Iran tijd heeft verloren. Maar de ontwikkeling van kernwapens kan er niet mee worden voorkomen.

litair gebied een dermate groot overwicht heeft, dat kernwapens niet nodig zijn. Ondanks de kritieke situatie in 1973
is het land militair altijd sterker geweest dan de buurlanden.
Dreigingen op militair en veiligheidsgebied doen zich sinds
de jaren tachtig voor in domeinen waar kernwapens niet relevant zijn. Dan gaat het om terroristische aanslagen in Israël, aanvallen met artillerieraketten vanuit de Gaza-strook en
Zuid-Libanon en volksopstanden op de Westelijke Jordaanoever.
Het enige reële gevaar waarbij nucleaire afschrikking een rol
kan gaan spelen, is de vorming van een nucleaire macht door
Iran. Het is heel goed mogelijk dat de besprekingen die nu
gaande zijn met de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland zullen leiden tot het stoppen van het Iraanse nucleaire programma. Als dat niet zo is,
kunnen we een situatie meemaken die bekend voorkomt. Tijdens de Koude Oorlog hielden het Westen en het Oostblok
elkaar in een nucleaire houtgreep. Dat kan met Israël en Iran
ook gebeuren. De kans dat Israël nucleair gaat ontwapenen is
misschien wel kleiner dan ooit. <

Biologische en chemische wapens

Het is een interessante vraag of Israël baat heeft gehad bij
nucleaire afschrikking. Dit is mogelijk één keer het geval geweest. Toen Egypte en Syrië Israël in 1973 aanvielen, leek het
voor de laatste fout af te lopen. De opmars van de twee Arabische legers verliep zo snel, dat de Israëlische regering waar-

Israël heeft waarschijnlijk geen biologische en chemische
strijdmiddelen en heeft deze dus ook nooit gebruikt als
afschrikkingswapen. Landen als Irak, Libië en Syrië hebben dergelijke wapens mogelijk wel beschouwd als nuttige middelen om Israël af te schrikken. Deze middelen
zijn vrijwel verdwenen. In Irak zijn chemische wapens en
ballistische raketten in de jaren negentig onder internationaal toezicht vernietigd. In Libië zijn de chemische wapens na het verdwijnen van kolonel Kaddhafi ontmanteld.
De Syrische regering heeft moeten instemmen met ontmanteling van het chemische arsenaal nadat dit tegen
de eigen bevolking was ingezet. Binnenkort beschikt het
land niet meer over deze wapens. Voor Israël betekent
het verdwijnen van chemische wapens uit Irak, Libië en
Syrië een serie strategische overwinningen, die het land
in de schoot geworpen kreeg, zonder er iets voor te hoeven doen.
De burgeroorlog in Syrië heeft voor Israël overigens als
voordeel dat dit buurland vrijwel geen militaire bedreiging meer vormt.

Door de burgeroorlog vormt Syrië nauwelijks nog een militaire
bedreiging voor Israël
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Volkswagen Amarok voor
betaalbare vredesbedrijfsvoering
Pick-up in aannemersuitvoering
Tekst: Gertjan van der Wal Foto’s: DMO en Ron van der Slik

Defensie vervangt een deel van het wagenpark door de Volkswagen Amarok. Deze 1667 pick-ups
worden hoofdzakelijk gebruikt in eigen land, tijdens oefeningen en voor opleiding en training.
Pon verzorgt het onderhoud en zijn dealernetwerk garandeert snelle hulp bij pech in binnen- en
buitenland.
De aanschaf van de Amarok valt binnen project Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW). Onderdeel daarvan vormt het afstoten van een deel van de Mercedes-Benz (MB) jeeps, DAF YA442 viertonners, LSV’s van de
Luchtmobiele Brigade en Landrover Defenders en Unimogs
van de marine en het Korps Mariniers.
Gekozen is voor de civiele 7,5 kN Amarok in aannemersuitvoering met vierwielaandrijving en een laadvermogen van
boven de 750 kilo en enkele militaire aanpassingen. Dat zijn
onder meer wapensteunen, verduisteringsverlichting, radiorek en een dakset voor de HF-antennes, geeft de Defensie
Materieel Organisatie (DMO) aan. Bepantsering of een affuit/
wapenstation in de laadbak zijn buiten het bestek gehouden.

Vredesbedrijfsvoering
Defensie kiest met de Amarok voor een concept en voertuig
dat prima inzetbaar is voor vredesbedrijfsvoering. Met deze
pick-up heeft Defensie een wagen die robuuster is dan een
personenauto en zijn mannetje staat in het terrein. Daarbij
heeft de krijgsmacht nu zo’n drieduizend MB’s en die gaan
volgens de DMO nooit allemaal tegelijkertijd op uitzending.
Mede ingegeven door de financiële ruimte van het departement wordt de komende jaren een scheiding aangebracht
tussen vredesinzet en operationele inzet. Defensie heeft naast
de nu bestelde 1667 voertuigen een optie op nog eens 833
pick-ups. De aangeschafte Volkswagen kost globaal een vijf-
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de van een gepantserd voertuig uit de 12 kN-klasse met een
laadvermogen van 1,2 ton.
Om die dure middelen voor troepen op missie mogelijk te
maken, doet de krijgsmacht ‘een stapje terug’ bij de gewone
autovloot. Onze militairen rijden naar mening van de DMO
daardoor straks in het inzetgebied rond met het neusje van
de zalm.

Uitzendingen
Bij uitzendingen blijft de Amarok namelijk thuis en verplaatsen soldaten zich in moderne gepantserde light tactical vehicles. Die behoren tot een later in te vullen DVOW-deelproject
van om en nabij de duizend stuks. Potentiële kanshebbers
in deze 12 kN-categorie zijn bijvoorbeeld de Navistar MXT,
Mowag Eagle, Rheinmetall AMPV, Iveco LMV, Renault Sherpa

oudgedienden in dienst. Zo leveren de mariniers hun ‘waterproof’ Defenders voor amfibische landingen niet in voor de
opvolger er is. Dat geldt tevens voor de ‘nieuwe’ MB280 soft
top, waarvan een deel zwaar is belast in Afghanistan.

Taakomschrijving
Een belangrijke kwestie bij het inwisselen van de wagens is
volgens de DMO de taakomschrijving. Is die operationeel, dan
wordt dat type niet vervangen door een Amarok. Doe je dat
wel dan heb je twee specialistische voertuigen in de vaart met
dezelfde taak. Dat schiet het doel voorbij: (kosten)efficiëntie.
Binnen het programma van eisen en het besteedbaar budget
stond het 7,5kN-leveranciers vrij om een groot terreinvoertuig
aan te bieden. SUV’s vielen daarbuiten wegens de beperkte
laadcapaciteit, maar de uitkomst hoefde niet per se een pick-

De DMO is onder de indruk van de prestaties van de Amarok
en MB G-Class. Allemaal grote en robuuste pantserwielvoertuigen. Daar ga je niet even mee op dienstreis of breng je
iemand mee naar het station.
Die toekomstige 12kN is geschikt voor algemene diensttaken
als het rijden van konvooien bij een hoge dreiging. Dat geldt
eveneens voor het nog aan te schaffen gepantserde air assault voertuig voor luchtmobiel en het in ontwikkeling zijnde
air transportable tactical vehicle (ATTV) voor de commando’s
van het Nederlandse bedrijf Defenture.
Dit jaar volgt meer duidelijkheid over aantallen en het moment van binnenstromen ervan. Tot dat moment blijven de

up te zijn. Dat mocht ook een voertuig met gesloten compartiment zijn, maar die vielen duurder uit, zo bleek.
Een vaststaand gegeven was wel dat de groene variant een
cabine met vier zitplaatsen moest hebben. De achterbank
wordt vervangen door twee losse stoelen, waartussen het
radiorek voor de FM9000 radio’s en wapensteunen komen.
Verder beschikt het voertuig over verduisteringsverlichting.

Sjor-ogen
Een militaire trekhaak mag niet ontbreken, net als sjor-ogen.
De pick-up is daarmee met spanbanden vast te zetten op een
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oplegger, wagon of in een schip of vliegtuig. Die haken zijn
niet bedoeld om de wagen als sling load onder een Chinook
te hangen. De Amorok is ook te groot om er in te vervoeren.
De wagens krijgen verder naast een 12 volts een extra 24 volts
systeem voor de militaire radio en een andere, stevigere achterbumper.
De nieuwe aanwinst krijgt een stand heater met een externe
aansluiting voor 230 Volt. Een gebruikelijk systeem in koude
gebieden, verzekert de DMO. Een contactpunt in de grill waar

beperkende plekken is hier immers niet zo groot. Natuurlijk
is er desondanks altijd wel een locatie te vinden waar je de
bumper eraf rijdt. Maar, vindt de DMO: je volgt nu ook een
CV90 niet met een MB.
De Amarok is bestemd voor alle krijgsmachtdelen, waarbij
de hoofdmoot met zo’n 1300 stuks voor de landmacht is. De
luchtmacht staat voor ruim tweehonderd op de rol, de marechaussee voor negentig en de marine voor 35 exemplaren.
Het merendeel van de wagens krijgt een groen jasje, waar-

De Amarok is bestemd voor alle krijgsmachtdelen
je een stekker in doet, is verbonden aan de dompelaar in het
koelsysteem. Die zorgt ervoor dat een auto, ook als hij een
paar dagen stil staat, start.
De Amarok staat op bredere banden en het chassis is 25 millimeter verhoogd, omdat de basisbodemvrijheid niet aan de
eisen voldeed. Hij is relatief laag vergeleken met andere terreinvoertuigen. Toch is men bij de DMO onder de indruk van
de prestaties. Hij heeft een andere op- en afloophoek dan de
MB, maar ten opzichte van de oude 290 zullen veel gebruikers versteld staan van wat hij wel kan.

bij de laadruimte af te dekken is met een huif van zeildoek of
hardcover. Er zijn echter minder afdekkingen dan voertuigen
besteld. De laadbakken worden daarom extra beschermd met
een gespoten coating.

Zwaailichten en sirene

Aannemersuitvoering
De krijgsmacht verwelkomt namelijk de ‘aannemersuitvoering’ met een degelijke inschakelbare vierwielaandrijving met
hoge en lage gearing. Samen met de brede band en het verhoogde onderstel cross je op die manier vrij gemakkelijk in
het terrein. Waar je met de 90 pk van de 290 moet werken,
fluit je er met de Amarok door zijn turbo en 140 pk doorheen, ervoeren de ‘testrijders’ in de praktijk.
Deze krachtenbundeling van de handgeschakelde 2 liter dieselmotor volstaat in ons land. Het aantal op- en afloophoeken

Naast deze basisuitvoering ontvangt de marechaussee een
blauwwit gestreepte en de Explosieven Opruimingsdienst
Defensie (EODD) een grijze uitvoering. Dat betreft voorrangsvoertuigen met zwaailichten en sirene, maar ook met een
achterbank. De luchtmacht krijgt ten slotte enkele voertuigen
met een kennel achterop voor hondengeleidingstaken.
Eenheden ontvangen een aantal ‘eigen’ pick-ups, waarbij de
landmacht aanvullend een voertuigpool voor alle krijgsmachtdelen opricht. Mocht een bataljon bijvoorbeeld op schietserie gaan en meer wagens nodig hebben, kan het daar aankloppen. Dat pas nadat men eerst binnen de eigen gelederen
de aanwezige middelen heeft geïnventariseerd, benadrukt de
DMO.
Er loopt momenteel een pilot bij 13 Gemechaniseerde Brigade
om deze aanpak te beoordelen en waar nodig aan te scher-
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pen. Om inzicht in rijgedrag bij deze ‘leenauto’s’, maar ook
de eigen exemplaren, te krijgen, is de Amarok voorzien van
een black box. Die houdt onder meer de kilometerstand bij.

Onderhoud
Bij de aanbesteding kwam de Amarok als beste van vijf kandidaten uit de bus. Er werd niet alleen gekeken naar de voertuigeisen, maar ook het onderhoudsplaatje. Met Volkswagenimporteur Pon werd een volledig onderhoudscontract
afgesloten voor tien jaar.
In die periode staat het bedrijf garant voor het rollend houden van de ‘vloot’. Er wordt gerekend met gemiddeld jaarlijks
10.000 kilometer per voertuig. Niet alleen voor een servicebeurt, maar ook als er een waarschuwingslampje gaat branden, belt een eenheid de aangewezen Volkswagen Bedrijfswagens dealer.
Uitzondering daarop zou een soortgelijke missie als die van
de Patriot-inzet nu in Turkije kunnen zijn. Als het dreigingsniveau laag is en er daarom Amaroks mee gaan, is het mogelijk
dat militaire monteurs worden opgeleid. Daarover zijn afspraken met het bedrijf gemaakt, net zoals over de noodzakelijke
reserveonderdelen, licht de DMO toe.

ANWB
Tevens is er met Pon een netwerkdekking afgesproken die garandeert dat er service is op andere plekken dan in de eigen
kazerneregio. Bij pech onderweg staat Volkswagen Assistance
paraat. Die stuurt dan iemand langs. Dat kunnen eigen mensen zijn maar ook iemand van de Wegenwacht of in Duitsland
de ADAC.
Voor deze insteek is gekozen uit financieel oogpunt en omdat onderhoud aan civiele voertuigen niet onder de kerntaken van Defensie valt. Dat geldt alleen voor militair materieel.
Toch stelt ook Pon eisen. Zij garanderen een vaste kilometerprijs, maar willen niet dat een deel van de wagens stil staat en
een andere ontzettend veel kilometers rijdt. Dat zorgt voor
exceptionele onderhoudskosten.

Niet alleen defensie heeft daarom inzicht in de black box gegevens. Pon stemt op basis daarvan onderhoud af. Om gelijke slijtage van het wagenpark te bereiken, kan er met voertuigen worden geschoven. Te denken valt na een aantal jaar
wisselen van voertuigen met veel kilometers op de teller met
exemplaren van het Korps Nationale Reserve die minder hebben gereden.

Flexibiliteit
Naast wagenparkbeheer is per eenheid geanalyseerd wat de
beste mix is wat betreft (nieuwe) voertuigen. Als voorbeeld
noemt de DMO de viertonners van de reservisten. Die rijden
misschien wel in zo’n vrachtwagen rond, terwijl eigenlijk een
kleiner vervoersmiddel kostenefficiënter is. Ze ruilen straks
die vrachtwagens in en krijgen er meer Amaroks voor terug.
Daar zijn ze uiteindelijk flexibeler mee.
De eerste voertuigen rollen in ieder geval eind dit jaar bij de
rijopleiding in Oirschot binnen. Dat zijn acht groene wagens
met dubbele bediening. De krijgsmachtdelen zijn vervolgens
eenheidsgewijs aan de beurt. Hoe de precieze instroom eruit
ziet, wordt op dit ogenblik uitgewerkt. Iedereen wil het voertuig als eerste, weet de DMO, maar dat lukt natuurlijk niet.
Los daarvan; de hele instroom duurt maar ongeveer anderhalf jaar.
Op locatie vindt dan familiarisatie voor de troepen op het
voertuig plaats, in plaats van bij OTCrij. Dat om de fijne
kneepjes van onder meer het terreinrijden te leren kennen.
Hiervoor leiden rijinstructeurs deskundigen op die hun kennis
en ervaring overdragen op de chauffeurs van hun eenheid.
Defensie zet daarmee de eerste stap in het grote wielvoertuigenvervangingsproject. <

Technische gegevens Amarok DC 103kW
Bemanning:
Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Bodemvrijheid:
Wielbasis:
Doorwaadbaarheid:
Gewicht:
Beladen gewicht:
Laadgewicht:
Configuratie:
Snelheid:
Bereik:
Tankinhoud:
Op- en afloophoek:
Maximale zijwaartse hellingshoek:
Draaicirkel:
Maximale helling:
Motor:

1+3
5.254 m
1.944 m
1.834 m
207 mm
3.095 m
50 cm
2096 kg
3040 kg
944 kilo
4x4 met ESP (Elektronisch Stabilisatie Programma), hellingondersteuning
wat terugrollen voorkomt, afdalingondersteuning en ASR (anti-slip regulatie)
162 km/uur
880 km
80 liter
29 en 20 graden
48 graden
12,95 m
45 procent
Volkswagen watergekoelde 1.968-liter, 4-cylinder EURO 5 turbo 103 kW
(140 pk) motor
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Column

Dr. László Marácz

Poetin’s politiek van
voldongen feiten1

De binnenlandse politieke crisis in het onafhankelijk Oekraïne, één van de opvolgerstaten van de
Sovjet-Unie, heeft zich vertaald in een heus internationaal conflict waarbij Rusland het zuidelijke
Oekraïense schiereiland Krim militair heeft ingenomen.
Hoewel het Westen zich nadrukkelijk van de Russische bezetting van de Krim heeft gedistantieerd, is het vrijwel uitgesloten dat het schiereiland in de Zwarte Zee door de Russen teruggeven zal worden aan Oekraïne. Het is ook vrijwel zeker
uitgesloten dat Oekraïne of het Westen hiertegen wat dan
ook zullen kunnen ondernemen. Het is de politiek van de voldongen feiten van de Russische president Vladimir Poetin die
effectief zal blijken te zijn.

Europese waarden
In december 2013, toen de Europese Unie nog volop onderhandelde met de inmiddels verdreven president van Oekraïne, Viktor Janoekovitsj, is het bij geen enkele Europese leider opgekomen dat de machtspositie van Janoekovitsj zich
op drijfzand bevond. Het is geenszins zeker dat Janoekovitsj,
de man van het Kremlin in Kiev, wél in het zadel was gebleven, als hij het vrijhandelsakkoord met de Unie had getekend.
Dat is echter nu niet meer relevant. Terugkijkend hebben de
demonstranten op het Majdanplein in Kiev het geopolitieke schaakspel tussen Rusland en de EU over de erfenis van de
Sovjet-Unie in een stroomversnelling gebracht. Alle actoren
hebben zich verkeken op de bereidheid van een groep fanatieke demonstranten om te sterven. Het ging de demonstranten op het plein in Kiev niet direct om de rechtsstaat, democratie en mensenrechten, maar het was meer een strijd om

Janoekovitsj en Poetin lijken het eens te zijn

het naakte bestaan. De meeste demonstranten wilden afrekenen, desnoods met geweld, met de uitzichtloosheid van het
alledaagse leven in een staat die gekaapt en leeggeplunderd
was door een groep oligarchen rond de verdreven president.
Janoekovitsj had Oekraïne met geld van Poetin kunnen redden, maar na zoveel doden ging dat niet meer. Oekraïne is nu
een failliete boedel en onze Europese politici wisten zeker dat
de helden in Kiev gestorven waren voor Europese waarden
en waren meteen bereid garant te staan voor de afwending
van een financiële meltdown van het geplaagde land. De Russen voerden de druk direct op. De directeur van de Russische
staatsenergiegigant Gazprom, Alexeij Miller, toverde ineens
onbetaalde energierekeningen ter waarde van zo’n twee miljard euro te voorschijn. Deze moeten zo spoedig mogelijk
door Oekraïne betaald worden, wil het land nog gas uit Rusland krijgen. Het chantagespel was ook weer begonnen en
Europa zit er tot over zijn oren in.

Politiek van voldongen feiten
De vlucht van Poetin’s man uit Kiev was voor de Russische president het signaal dat de politieke stemming in Kiev definitief was omgeslagen en dat er snel gehandeld moest worden.
De oud-KGB-er deed dat ook. Het Russische leger bezette begin maart Krim, dat tijdens de Sovjetperiode bij Oekraïne was
gevoegd, hoewel de etnische Russen er in de meerderheid
zijn. Voor Rusland heeft Krim een historische betekenis. Steden als Sebastopol speelden een belangrijke rol in de Russische strijd tegen het Frans-Britse bezettingsleger dat de Ottomanen tegen de Russen in de zogeheten Krim-oorlog te hulp
kwam tussen 1853-1856. Verder zijn de havens in de Zwarte
Zee het hele jaar door ijsvrij in tegenstelling tot de noordelijke havens van Rusland. De Russische marine kan derhalve
niet zonder deze havens. Het gebruik van de Zwarte Zee ha-

De politiek van de voldongen feiten
van Poetin zal effectief blijken te zijn
vens had president Janoekovitsj de Russen toegestaan in ruil
voor lagere gasprijzen. Rusland wilde het standpunt hierover
van de nieuwe machthebbers in Kiev niet afwachten en ging
over tot actie. Met de militaire en politieke dekking uit Moskou deden de lokale Russisch gezinde bestuurders de rest. Zij
hadden geen vertrouwen in het ‘fascistische bestuur’ in Kiev
en kozen met veel nationalistisch vlagvertoon voor aansluiting bij Rusland.
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Krim

Ziehier de politiek van voldongen feiten. Oekraïne is niet bij
machte om de Russen militair of anderszins Krim uit te gooien; en het Westen zal het niet doen. Er wil namelijk niemand
sterven voor Krim. De politiek van voldongen feiten van Poetin is overigens niets nieuws. Het werd met succes toegepast
in de Kaukasus, waar de Georgische regio’s Abchazië en ZuidOssetië zich in 2008 aansloten bij Rusland waardoor Rusland
weer footholds kreeg aan de andere kant van de Kaukasus.
De Transdnjestr Republiek in Moldova, een ander zogeheten ‘bevroren conflict’ ging de Georgische en Oekraïense crises voor. Het ziet ernaar uit dat ook de Krim een zogeheten
‘bevroren conflict wordt. Russisch Krim zal niet worden erkend door Kiev en het Westen’, maar Poetin maalt er niet om
en verwijst naar de niet legitieme afscheiding van Kosovo in
voormalig Joegoslavië.

Poetin’s schaakstukken
Poetin heeft nog meer schaakstukken op het bord. Janoekovitsj heeft asiel gekregen in Rusland en de Russische president houdt vol dat de Oekraïense oud-president door een
putsch verdreven is. In zijn visie is het nieuwe bewind in Kiev
derhalve niet legitiem. Poetin kan dit als wisselgeld gebruiken. In ruil voor de erkenning van de aansluiting van Krim
bij Rusland zou hij weleens het nieuwe bewind in Kiev kunnen erkennen en Janoekovitsj als president laten vallen. Maar
zijn sterkste pionnen zijn zijn ‘agenten’ in Europa. Europese politici van links tot rechts staan op de loonlijst van Poe-

tin. Deze politici zijn in dienst van zijn staatsbedrijf Gazprom
of een aanverwante joint venture. De bekendste van hen is
oud-bondskanselier Gerhard Schröder, de commissaris van de
noordelijke gaspijplijn Northstream die via de Oostzee van
Rusland naar Duitsland loopt, met overigens een uitloper
naar ons land. Maar vele collega’s van pionier Schröder heb-

In Poetin’s visie is het nieuwe bewind
in Kiev niet legitiem
ben inmiddels de lucratieve handel met de Russen ontdekt.
Zijn socialistische partijgenoot Frank-Walter Steinmeier zit
op Buitenlandse Zaken in Berlijn en staat algemeen bekend
als een pro-Poetin politicus. Het zijn dergelijke West-Europese politici die op de rem zullen trappen als Rusland te
zwaar gestraft dreigt te worden voor het vergrijp op de Krim.
Het gevolg is dat Europa uit elkaar gespeeld wordt en Poetin
de nodige speelruimte krijgt. Dergelijke politici trapten ook
al in april 2008 op de NAVO-top in Boekarest voor Rusland
op de rem toen Georgië geen lid van diezelfde NAVO mocht
worden. Poetin aanvaarde de speelruimte dankbaar en de
gevolgen voor Georgië zouden niet lang op zich laten wachten. <

Deze bijdrage werd geschreven op 9 maart 2014. Hoewel de politieke dynamiek van de Oekraïne-crisis nog verrassende wendingen met zich mee
kan brengen, zal het geopolitieke patroon zoals in deze bijdrage uiteengezet, niet principieel veranderen.

1

23

Armex | april 2014 | nummer 2

Fort Meade, het hoofdkwartier van de NSA

Van plaagstoot tot
cyberoorlog
Henry van Loon

Terwijl Amerika en het Pentagon om ethische en strategische redenen aarzelen om cyberwapens in
de geopolitieke strijd te werpen, hebben de Chinese leiders in Beijing dergelijke gewetensbezwaren
niet. Ziehier een poging om iets van hun overwegingen en modi operandi te verduidelijken. Om te
beginnen in Washington.
Washington
Een duidelijk voorbeeld van Amerikaanse terughoudendheid
kwam aan het licht in de zomer van 2011 toen de opstand in
Syrië een bloedig karakter kreeg. De cyberstrijders van het beruchte National Security Agency (NSA) ontwierpen toen een
krijgsplan met daarin een high-tech cyberaanval op het Syrische leger en de commandostructuur van president Bashar alAssad. Het vermogen van de Syrische strijdkrachten om luchtaanvallen te kunnen uitvoeren was een doel, maar ook de
fabrieken waar raketten werden geproduceerd. Zoals een official het toen uitdrukte: ”In essentie kwam het er op neer dat
wij voor Assad het licht zouden uitdraaien”. Voor de Amerikaanse leiders die fel gekant waren tegen directe, laarzenop-de-grond interventie in een verslechterende crisis, leken
cyberwapens een voor de hand liggend alternatief dat bovendien goedkoop was en weinig slachtoffers zou eisen.
Toch werden de plannen, waarin ook sprake was van traditionele (lucht)aanvallen, op het hoogste niveau in Washington
afgewezen. Syrië was geen plek waar het Witte Huis een strategische waarde zag in een Amerikaanse interventie en zelfs

geheime cyberaanvallen hielden een reeks risico’s in. Ook al
waren ze vergelijkbaar met de aanvallen die, een paar jaar
eerder, tegen het Iraanse nucleaire programma waren ingezet. De strategische overwegingen die ertoe hebben geleid in
dit geval geen gebruik te maken van de, voor miljarden dollars ontwikkelde, offensieve cyberwapens, zijn een uiting van
een grotere bezorgdheid omtrent een nieuwe en nog niet
uitgeteste vorm van oorlogvoering. Het Pentagon is betrokken geweest bij een grotendeels geheim debat over de vraag
of cyberwapens kunnen worden ingezet als een normaal wapen, een zelden gebruikt geheim hulpmiddel of iets dat voorbehouden is voor uitzonderlijk gebruik tegen de meest uitgekiende, moeilijk bereikbare doelen. Boven de hele kwestie
hing de vraag van een mogelijke represaille: een cyberaanval op Syrische luchtmacht, elektriciteitsvoorziening of leiderschap zou kunnen leiden tot een direct Syrische, Iraanse of
Russische vergelding tegen de VS. Amerikaanse officials hebben zich hier nooit publiekelijk over uitgelaten. Aangezien
het gebruik van cyberwapens in handen is gegeven van de
NSA die in het geheim opereert, is er weinig discussie, even-
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min als over het gebruik van drones, een ander geheim programma, waarover pas een paar maanden in publiek wordt
gesproken.
Hoewel cyberwapens tot de hoogst geclassificeerde defensieonderwerpen van de VS behoren, heeft de kwestie Syrië het
toch weer ter tafel gebracht. De afgelopen maand kwam de

Zoals een analist te kennen geeft: “ De VS hebben een geheime cybercampagne tegen Iran gevoerd en het internet afgeschuimd met de massale Prism afluisteractie. In delen van de
wereld wordt de Amerikaanse cyberinzet steeds vaker gezien
als een macht ten kwade. Een cybercampagne tegen Syrië zou
dat beeld ten goede kunnen keren”. Dat zou echter vereisen
dat Washington openlijk de verantwoordelijkheid erkent voor

Het is de moeite waard aan te tonen dat cyberoperaties
“niet op kwade hekserij berusten”
Nationale Veiligheidsraad bijeen voor een discussie die beschreven werd als ‘oude en nieuwe opties’. Inzet van het debat is de vraag of een cyberaanval op Syrië beschouwd kan
worden als een terechte, humanitaire interventie of dat het
Amerika’s tegenstanders, die zelf ook over de inzet van dit
soort wapens hebben gedebatteerd, alleen maar zou aanmoedigen.
Volgens een betrokkene is het de moeite waard aan te tonen dat cyberoperaties “niet op kwade hekserij berusten,
maar een humanitair doel kunnen dienen. In de VS hebben
wij de neiging een cyberaanval als een de-escalatie te beschouwen, het richt minder schade aan dan luchtaanvallen.
Elders in de wereld kan het echter gezien worden als de eerste stap in een nieuwe vorm van oorlogvoering”. Het Witte
Huis heeft er geen geheim van gemaakt dat het zorgen heeft
over de inzet van cyberwapens. De cyberaanval op het Iraanse nucleaire verrijkingsprogramma werd zo aan banden gelegd dat het geen schade kon toebrengen aan civiele installaties als ziekenhuizen. Officials in Washington zagen het wel
als een pluspunt dat de operatie - bekend onder de wonderlijke codenaam ‘Olympische Spelen’ - in het geheim verliep
en, als het succesvol was, de Iraniërs ertoe zou kunnen brengen te gaan onderhandelen. Dat gebeurde ook inderdaad.
Als gevolg echter van een technologische vergissing werd het
ultrageheime virus ‘Stuxnet’ over een deel van de wereld verspreid. Uiteindelijk leidde het tot de onthulling dat de NSA
verantwoordelijk was, samen met de Israëlische Eenheid 6200.

een cyberaanval - iets wat de VS nog nooit hebben gedaan.
Daar komt bij dat Amerikaanse militaire en intelligence kringen twijfelen aan het nut van een dergelijke campagne, die,
zoals een van hen toegeeft “eerlijk gezegd maar weinig zal
uithalen”.

Nu in Beijing
Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten - er zijn er overigens niet minder dan 16 - leidt het spoor van een steeds toenemend aantal cyberaanvallen op allerlei doelen in de VS
rechtstreeks naar het Chinese leger. In een buitenwijk van
Shanghai, in een rommelige buurt die wordt beheerst door
een 12 verdiepingen hoge, witte kantoortoren, huist een basis van het Volksbevrijdingsleger voor China’s groeiend korps
cyberstrijders. Het gebouw is gelegen aan Datong Road en
wordt omringd door restaurants, een massagehal en een wijnimporteur en is het hoofdkwartier van Eenheid 61398 van
het Chinese leger, aldus de New York Times. Een toenemende
hoeveelheid digitaal forensisch bewijsmateriaal laat er weinig
twijfel aan bestaan dat een groot percentage van de cyber-

Een jaar geleden zei de directeur van de NSA , generaal Keith
Alexander dat, gedurende de acht jaar van zijn bewind, cyberwapens “pas een handvol keren” zijn gebruikt. In Syrië is
de situatie echter complex en niet te vergelijken met de aanval op Iran. In het geval van Syrië is er een sterke humanitaire impuls om iets te willen doen - zij het zonder Amerikaanse
levens te bedreigen of direct deel te nemen aan de burgeroorlog. De discussie draait voornamelijk om het verschaffen
van training en wapens aan ‘gematigde groepen rebellen’.
Bij gesprekken over het opvoeren van geheime acties is cyber
een van de mogelijkheden die wordt genoemd.
Het leveren van wapens aan de eigen Soennitische rebellen,
zoals Saoedi-Arabië en Qatar doen, lijkt het lijden van de burgerbevolking alleen maar te hebben vergroot zonder dat
daarmee het conflict ten gunste van de opstandelingen is gekeerd. Dat brengt een deel van de publieke opinie ertoe te
denken dat president Assad alleen maar op de knieën kan
worden gedwongen met de inzet van (Amerikaanse) vliegtuigen, drones en cyberoperaties. Op die manier zou kunnen
worden voorkomen dat ‘barrel bommen’, clustermunitie en
fosforgranaten tegen burgers worden ingezet.

Generaal Keith Alexander, tot eind maart directeur van de NSA
(en commandant van Cyber Command). Bron US DoD
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aanvallen hun oorsprong hebben in de witte kantoortoren.
Dit is bevestigd door officials van de inlichtingendienst die
te kennen hebben gegeven dat zij al enige tijd op de hoogte
zijn van de activiteiten van de Chinese legereenheid.
Een studie van een computerbeveiligingsfirma heeft bevestigd dat groepen Chinese hackers kantoor houden in het
hoofdkwartier van de genoemde legereenheid. Die hackinggroepen staan onder Amerikaanse analisten bekend als ‘Comment Crew’ of ‘Shanghai Groep’. Volgens de firma is er geen
andere geloofwaardige verklaring waarom zoveel aanvallen uit één en hetzelfde kleine gebied afkomstig zijn. Zo niet,

mogen van Chinese hackers om kwetsbare plekken te ontdekken sterk toeneemt, naast hun vermogen om binnen te
dringen zonder zelf te worden ontdekt. De hackers zijn er bovendien zeer bedreven in de weg naar hun doel te laten verlopen langs allerlei landen, hetgeen het zo goed als onmogelijk maakt te traceren waar de aanvallen werkelijk vandaan
komen.
Desondanks zeggen officials dat China duidelijk achter de
meeste pogingen zit om informatie te stelen, maar dat het
moeilijk blijft specifieke daders, groepen of plaatsen aan te
wijzen. Toch verzetten vooral universiteiten zich tegen de verleiding zich in een fort te herscheppen, omgeven door hoge

China komt naar voren als de ernstigste bedreiging op cybergebied
dan hebben de Amerikaanse inlichtingenmensen, die het best
gemonitorde Internetnetwerk op aarde runnen, geen idee
waarom honderden hackers aanvallen kunnen uitvoeren vanaf deze kleine buurtlocatie.
Terwijl de Chinezen terabytes aan data hebben ontfutseld
aan bedrijven als Coca Cola, ligt hun focus steeds meer op de
kritieke infrastructuur van de VS en andere westerse landen:
elektriciteitscentrales, pijpleidingen en waterwerken.
Westerse universiteiten gelden als de meest open centra van
informatie-uitwisseling in de wereld, maar die zijn ook, in
toenemende mate, de prooi van Chinese cyberaanvallen, soms
miljoenen keren per week. Vooral Amerikaanse instellingen
worden gedwongen veiligheidsmaatregelen scherp op te voeren, iets minder open te zijn en te pogen er achter te komen
wat er gestolen wordt. Daarover verschaffen zij geen details
behalve dat er ook persoonlijke data zijn ontvreemd zoals Sofinummers. Zij erkennen wel dat zij er pas veel later achter
komen dat er is ingebroken, soms helemaal niet. Sommige officials wijzen erop dat het aantal aanvallen en de expertise ervan exponentieel toenemen en vaak “ons vermogen om er op
te antwoorden overtreft”. Zij wijzen erop dat vooral het ver-

digitale muren, die overigens en wonderlijk genoeg in
dit verband doorgaans ‘Chinese muren’ worden genoemd.
Sommige Amerikaanse universiteiten verbieden hun hoogleraren laptops mee te nemen naar bepaalde landen en volgens
veiligheidsexperts zou dat een standaard procedure moeten
worden. Eén universiteit meldt dat het 90.000 tot 100.000
pogingen per dag noteert om het computersysteem binnen
te dringen, voornamelijk afkomstig uit China. “Er zijn er ook
veel uit Rusland en de laatste tijd uit Vietnam - maar het merendeel uit China”.
Uit een gelekt rapport van een Amerikaanse inlichtingendienst blijkt dat China - weer eens - naar voren is gekomen
als de ernstigste bedreiging op cybergebied. In een realistisch
scenario zouden Chinese hackers invloed kunnen uitoefenen
op vitale infrastructuur wanneer de VS tussenbeide zouden
willen komen in een mogelijke confrontatie tussen China
en Taiwan. In een dergelijk geval zou het Pentagon, aldus
Amerika’s hoogste militair, generaal Dempsey, “in staat
moeten zijn ook op cybergebied met netwerksnelheid te
reageren, in plaats van, wat ik nu maar noem, schommelstoeltempo …..” <

De NSA had een plan ontworpen om met cyberwapens in te grijpen in Syrië
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Een opengewerkt doelmodel van de Fennek

Relevant defensieonderzoek:
het ‘frietzakdilemma’
Tekst: Kristian van Drimmelen en Jaap Koole (TNO). Foto’s: TNO en MCD

TNO verricht al ruim 65 jaar onderzoek voor het Ministerie van Defensie. Als TNO onderzoek doet
kunnen defensiemedewerkers er vanuit gaan dat dit gebeurt vanuit de kernwaarden van TNO:
integriteit, onafhankelijkheid, professionaliteit en maatschappelijke betrokkenheid. Daar mag
Defensie TNO op aanspreken.

Naast deze belangrijke generieke waarden mag Defensie
TNO-medewerkers ook op meer concrete aspecten aanspreken. De leidende vraag daarbij is: “Hoe dragen de resultaten
van dit TNO-onderzoek bij aan concrete doelstellingen van
Defensie?” Bij de vertaling van onderzoeksresultaten naar de
betekenis ervan voor Defensie doet zich een interessant dilemma voor. Dit artikel gaat in op dat dilemma en geeft ook
enkele voorbeelden van hoe TNO en Defensie hiermee kunnen omgaan.

tionele betekenis daarvan lijkt moeilijk te maken. De term die
wij daarvoor gebruiken, is ‘het frietzakdilemma’.
Strategie, beleid, voorbereiding en uitvoeren
militaire operaties
Inzet van specifieke eenheden
Inzet van specifieke systemen / middelen
Munitie en ballistische processen en fenomenen
Materialen
Nanotechniek

Het dilemma
Het defensieonderzoek is binnen TNO georganiseerd in vier
business lines: Military Operations, Military Information Superiority, Human Effectiveness en Force Protection. Binnen
laatstgenoemde business line wordt onderzoek gedaan op
het gebied van bescherming, munitie en wapens. Veelal gaat
het hierbij om onderzoek dat zich afspeelt op een zodanig
detailniveau dat de resultaten van dat onderzoek niet onmiddellijk aansluiten bij de belangstelling en kennis van Defensie. De vertaling van de onderzoeksresultaten naar de opera-

De paarse driehoek (‘frietzak’) is een schematische weergave van de belangstelling en beschikbare kennis van defensiemedewerkers die zaken doen met TNO. Voor de onderwerpen
bovenin de frietzak is veel belangstelling. Bovendien is op dat
niveau veel kennis aanwezig binnen Defensie, met name de
Bestuursstaf Naarmate de onderwerpen dieper in de frietzak
zitten, neemt de belangstelling af en ook de algemeen aanwezige kennis ter zake.” Welke onderwerpen dat zijn, is ei-
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genlijk al goed weergegeven in de paarse frietzak figuur:
materialen, nanotechniek. NB: dit model is een versimpelde
weergave van de werkelijkheid en een model kan nooit 100%
juist zijn; het gaat hier om het algemene beeld.
Als we vervolgens kijken naar de omvang van het onderzoek
dat voor Defensie bij TNO wordt uitgevoerd, dan kunnen we
dat weergeven met een omgekeerde frietzak:
Strategie, beleid, voorbereiding en uitvoeren
militaire operaties
Inzet van specifieke eenheden
Inzet van specifieke systemen / middelen
Munitie en ballistische processen en fenomenen
Materialen
Nanotechniek

1. De experimentele faciliteiten en gereedschappen die
zijn ingezet voor het onderzoek naar materialen en
componenten.
2. De basiskennis die aan de hand daarvan is opgebouwd
en waarmee de prestatie van systemen is bepaald.
3. De specifieke productkennis die benodigd is geweest om
advies te geven over de operationele inzet van systemen.
4. De toegepaste kennis waarmee de vragen van Defensie zijn
beantwoord op het niveau van operationele analyse en
onderzoek naar de operationele inzet van eenheden.

Bescherming van voertuigen
Defensie is bezig met een inhaalslag om voor alle bestaande Nederlandse operationele landplatformen inzicht te krijgen in de feitelijke beschermingswaarde. TNO levert een bijdrage aan dit onderzoek, dat uiteindelijk moet leiden tot het
verhogen van de bescherming van die platformen als dat nodig blijkt te zijn.

Vanzelfsprekend is er een verschil in kennisniveau binnen de
beide organisaties; dat de TNO-kennis op andere gebieden
en in een andere verschijningsvorm en kwaliteit aanwezig is,
biedt juist de meerwaarde voor Defensie als afnemer en gebruiker van (wetenschappelijke) kennis en resultaten. Het
probleem – het dilemma – zit ‘m er in, dat ‘de gemiddelde militair’ initieel geen belangstelling heeft voor onderzoek naar
componenten en materialen. Het is immers (initieel) niet duidelijk op welke wijze onderzoek op dat niveau bijdraagt aan
onderwerpen (doelstellingen) die hoog in de frietzak zitten:
het effectief en efficiënt uitvoeren van operaties of het adequaat formuleren van beleid.
Hier ligt de uitdaging voor TNO-ers die bijdragen aan onderzoek voor het Ministerie van Defensie: het vertalen van onderzoeksresultaten op wetenschappelijk niveau, naar de betekenis ervan voor de (operationele) militair.

Elke TNO-onderzoeker moet kunnen duiden op welke wijze
zijn wetenschappelijk onderzoek bijdraagt aan het verhogen
van de effectiviteit, efficiency, flexibiliteit en veiligheid Dat
bewustzijn moet als het ware in de chromosomen zitten van
elke TNO-er die onderzoek verricht voor Defensie.

Voorbeelden
Hieronder worden drie voorbeelden van defensieopdrachten
beschreven: de bescherming van voertuigen, de typeclassificatie van munitie en de toxiciteit van gekleurde rook. De voorbeelden zijn aan de hand van vier kennisniveaus in de omgekeerde frietzak beschreven.

Een voorbeeld hiervan is de Bushmaster. De Bushmaster is tijdens de missie in Afghanistan als gevolg van een urgente behoefte ingevoerd. Het platform is inmiddels ingebed in de Nederlandse inventaris als opvolger van de XA-188 Patria. Van
het voertuig is echter slechts deels bekend wat de feitelijke
bescherming is tegen dreigingen.
Het onderzoek geeft inzicht in de sterke en zwakke punten
van de Bushmaster met betrekking tot de beschermingswaarde tegen de geselecteerde dreigingen (basis- en productkennis). De uitkomsten vormen input voor aanvullende activiteiten gericht op het verhogen van de beschermingswaarde.
Deze oplossingsrichtingen zijn (eveneens) gebaseerd op basisen productkennis, waarbij het gebruik van de experimentele
faciliteiten (gereedschappen) een cruciale rol vervult. Zelfs als
de onderkende zwakke punten van de onderzochte landplatformen niet direct worden verbeterd, levert het inzicht in de
zwakke punten al meerwaarde: tijdens de operationele inzet
– of juist daarvoor al – kan er immers rekening mee worden
gehouden (toegepaste kennis).
Het bepalen van de beschermingswaarde begint met een inventarisatie van de al bekende gegevens (bijv. testresultaten van eerder uitgevoerde beproevingen) en de te hanteren
dreigingen. Voor de ontbrekende gegevens worden aanvullende experimenten uitgevoerd (vaak op een defensieterrein),
o.a. mijn-/IED-/scherfexperimenten op het complete voertuig,
ondersteund door high speed cameraopnamen en crash test
dummy metingen. Het uitvoeren van deze experimenten en
het gebruik van dergelijke gereedschappen leidt tot aanvullende basis- en productkennis. In het TNO Laboratorium voor
Ballistisch Onderzoek worden tevens panelen en ruiten beschoten met kinetische munitie; het gebruik van high speed
cameraopnamen en röntgenbeelden in deze unieke experimentele faciliteit levert eveneens aanvullende basis- en productkennis op. De uitkomsten van live fire testen worden
daarenboven gebruikt voor het valideren van allerhande simulatiemodellen (een ander type onderzoekgereedschap).
Deze modellen stellen TNO in staat om de kwetsbaarheid van
de Bushmaster te bepalen voor situaties die in de live firings
niet getest zijn. De resultaten zijn aan Defensie overgedragen, waarbij de kwetsbaarheid is opgesplitst in betekenisvolle
soorten uitschakeling: personnel kill, mobility kill, firepower
kill en catastrophic kill.
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Op basis van kennis van het marktaanbod (o.a. door ook onderzoek naar materialen, componenten en systemen voor de
industrie uit te voeren) worden voor de zwakke punten van
de Bushmaster verbeteringen aangedragen. Deze verbeteringen kunnen met modelberekeningen en/of door live fire testen worden beproefd voordat tot invoering op de Bushmaster
wordt overgegaan. Na realisatie van de eventuele verbeteringen beschikt Defensie over een beter beschermd platform dat
het overlevingsvermogen verhoogt, de veiligheid van de inzittenden ten goede komt en daardoor de kans op personele en
materiële verliezen vermindert. Het draagt daarmee bij aan
veiligheid, maar ook aan kostenbeheersing.

Typeclassificatie Munitie
De Defensie Materieel Organisatie (DMO) is bezig met een kader-typeclassificatie (TC) voor
twee typen 40mm high velocity (HV) granaten van drie verschillende munitieleveranciers.
Dit houdt in dat voor de granaten van de verschillende leveranciers de complete TC wordt doorlopen. Met een succesvolle
TC kan Defensie een expliciete keuze maken voor een bepaalde granaat op het moment dat een verwervingstraject met
een specifieke randvoorwaarde moet worden uitgevoerd. De
keuze kan gemaakt worden op basis van het prijsniveau, de
leveringscondities, maar ook de letaliteit van de granaten. De
DMO heeft TNO gevraagd een letaliteitsstudie, op basis van
experimentele gegevens, uit te voeren. In het recente verleden heeft TNO soortgelijke studies uitgevoerd voor diverse

munitietypen, zoals de 40mm low velocity (LV) granaten.
Het bepalen van de letaliteit begint met het vaststellen van
de verschervingsgegevens door middel van experimenten.
TNO beschikt over unieke experimentele faciliteiten en gereedschappen waarmee de massa, de richting, de vorm, het
materiaal en de snelheid van iedere individuele scherf kan
worden vastgesteld. Daarnaast beschikt TNO over basiskennis en software waarmee de uitwerking van de granaten op
verschillende doelconfiguraties kan worden bepaald. Voorbeelden hiervan zijn een onbeschermde en een beschermde
soldaat en materiële doelen, zoals een ongepantserd of licht
gepantserd voertuig. De resultaten van de simulaties, tezamen met de ervaringen met de 40mm LV granaten (productkennis), hebben TNO in staat
gesteld de letaliteit van de granaten (toegepaste kennis) te bepalen. De studieresultaten zijn
aan Defensie overgedragen in
de vorm van zogenaamde letaliteitsgebieden. Een letaliteitsgebied is een grafische weergave van de uitwerking van munitie tegen een doel waarbij de
kans op uitschakeling als functie van de afstand tot het punt
van detonatie wordt weergegeven.
De opgedane kennis kan op meerdere manieren worden toegepast. De studieresultaten stellen Defensie allereerst in staat
om een betekenisvolle en efficiënte afweging te maken tussen de letaliteit, het prijsniveau en de leveringscondities van
de verschillende granaten. Daarnaast vergroten de letaliteitsplots het inzicht in de uitwerking van de granaten tegen con-

TNO beschikt over unieke experimentele faciliteiten en gereedschappen

Kolonel Rob van Oirschot na zijn bijdrage aan de start van het evenement, gezeten naast Henk-Jan Vink, TNO directeur defensieonderzoek
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crete doelen. Hiermee kan Defensie een effectievere vuurdoctrine opstellen. Ook geven de letaliteitsplots inzicht in de
beschermingswaarden van de eigen middelen van Defensie.
Daarnaast kunnen de verschervingsgegevens worden gebruikt
om veiligheidscontouren te bepalen. Hiermee draagt dit onderzoek bij aan verhoogde effectiviteit, efficiëntie en veiligheid.

Toxiciteit van gekleurde rook
Defensie heeft diverse munitieartikelen in gebruik die gekleurde rook leveren. Dergelijke munitie kan bijvoorbeeld
ingezet worden om voor aanvliegende helikopters een landings- of afzetgebied te markeren. Een andere inzet betreft de
coördinatie van close air support
(fixed en rotary wing): als een
grondeenheid in het nauw komt,
dan kan effectieve steun vanuit
de lucht levensreddend zijn voor
de eigen troepen. De inzet van
gekleurde rook draagt daaraan bij.
Enige tijd geleden is er bezorgdheid bij de DMO ontstaan
over de toxiciteit van die gekleurde rook. Binnen de defensieorganisatie is niet de kennis en kunde beschikbaar om die bezorgdheid weg te nemen. TNO kreeg daarom opdracht om
onderzoek te doen naar de verbrandingsproducten van dergelijke munitie en de mate van toxiciteit.
In het onderzoek zijn eerst de rooksassen geanalyseerd: wat
zijn de grondstoffen van dergelijke munitieartikelen? Daar-

na zijn de rooksassen verbrand en zijn de verbrandingsproducten geanalyseerd. Ook zijn de effecten van deze
verbrandingsproducten/-gassen op menselijk weefsel vastgesteld. Gekweekte menselijke long- en huidcellen werden onder gecontroleerde omstandigheden blootgesteld aan de verbrandingsgassen en de mogelijk schadelijke effecten daarvan
op de cellen vastgesteld. Voor elk van deze onderzoekstappen
is specifieke expertise nodig (basiskennis én productkennis) en
deze stappen zijn alleen mogelijk als ook unieke experimentele faciliteiten en gereedschappen beschikbaar zijn.
Het onderzoek heeft een goed
inzicht gegeven in de mate van
toxiciteit van de desbetreffende munitieartikelen, de grondstoffen die verantwoordelijk zijn
voor die toxiciteit en mogelijke
omstandigheden waaronder die
toxiciteit zich kan voordoen.
Op basis van de uitkomsten kan
Defensie maatregelen nemen bij
de inzet van deze munitieartikelen die bijdragen aan de veiligheid van eigen personeel. Zo zal in bepaalde omstandigheden het gebruik van het gasmasker gewenst zijn en lijkt het
nuttig om voor oefensituaties (waarin geen levensbedreigende urgentie aan de orde is) alternatieve middelen voor landlucht-coördinatie in te zetten. Daarnaast is er op basis van het
onderzoek nieuwe basiskennis verkregen: inzicht in de ‘keten’
grondstoffen/rooksassen – verbrandingsproducten – toxiciteit.
Bij de verwerving van toekomstige rooksystemen kan Defen-

TNO wil de huidige strategische

relatie met Defensie in stand houden
en versterken

Inzet van gekleurde rook tijdens een oefening
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sie hier rekening mee houden, door in de specificaties voor
die nieuwe systemen aan te geven welke stoffen niet in de
sassen verwerkt mogen zijn c.q. eisen te stellen aan de toxiciteit van gekleurde roken.
De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan de actuele
veiligheid van het eigen personeel (tijdens oefeningen of militaire operaties), maar ook aan de toekomstige veiligheid van
personeel door nieuwe rooksystemen te verwerven waarbij
die toxiciteit niet of minder aan de orde is.
Daarnaast zijn de projectresultaten initieel doorvertaald naar
de DCTOMP-factoren: Doctrine (wijze van inzet), Commandovoering (de aansturing van die wijze van inzet), Training
& opleiding (T&O-aspecten van die inzet), Organisatie (organisatorische aspecten van die inzet), Materieel (de materiële component van de inzet) en Personeel (personele aspecten van die inzet). Door de ‘projectresultaten in engere zin’
(in het onderhavige voorbeeld: de toxiciteit van de materiële
component = M) te vertalen naar de overige aspecten, wordt
zo’n resultaat in een bredere context geplaatst en krijgt het
een grotere betekenis voor Defensie. Dat is wat TNO in toenemende mate nastreeft in haar onderzoekbenadering.
Dit onderzoek is in een internationale samenwerking uitgevoerd, waardoor de Nederlandse Defensie voor een betrekkelijk gering budget een resultaat kreeg dat met een veelvoud
van dit budget werd gerealiseerd.

FRIET (Future Ready Innovations EvenT)
Op 26 april 2013 heeft de TNO business line Force Protection
het Future Ready Innovations EvenT (FRIET) georganiseerd
voor een groot aantal vertegenwoordigers van Defensie. In
dat evenement zijn de resultaten van bovenstaande projecten en een 20-tal andere defensieopdrachten gepresenteerd.
Hierbij is de benadering van het frietzakdilemma gehanteerd
voor het presenteren van die resultaten. Defensie heeft dat
evenement en die benadering erg gewaardeerd, misschien
ook wel omdat we tijdens de lunch – naast de gebruikelijke
versnaperingen – ook friet hebben aangeboden, in puntzakjes natuurlijk!
Daarnaast is bij een aantal vertegenwoordigers van Defensie het
inzicht ontstaan dat de vertaling
van kennis naar betekenis ook
omgekeerd inhoud moet hebben; Defensie moet meer belangstelling tonen voor wat TNO op
wetenschappelijk niveau uitvoert
én moet de organisatiedilemma’s
delen met TNO om daarmee het
innovatievermogen te prikkelen en te richten
Defensie en TNO zijn voornemens om eind 2014 een soortgelijk event te organiseren waarbij (tussen)resultaten van de
projecten uit de defensieopdracht ‘Ondersteuning Bescherming, Munitie en Wapens 2013 - 2015’ zullen worden gepresenteerd.

Experimentopstelling voor het analyseren van verbrandingsproducten

dige strategische relatie in stand wil houden en versterken.
Maar in de tweede plaats ook vanwege de maatschappelijke betrokkenheid van TNO bij de krijgsmacht. Vele ministeries en organisaties, nationaal en internationaal, leveren bijdragen aan internationale vrede
en veiligheid. De krijgsmacht vervult in dat speelveld van actoren
een bijzondere positie: de krijgsmacht heeft het primaat van het
gebruik van geweldsmiddelen.
Als de Nederlandse overheid militairen uitzendt om bij te dragen aan een militaire operatie,
dan is het een maatschappelijke
verantwoordelijkheid dat die militairen zijn uitgerust met o.a.
de wapens en munitie waarmee zij in extreme omstandigheden inhoud kunnen geven aan genoemd primaat en dat die
militairen kunnen vertrouwen op de beschermingsmiddelen
die zij ter beschikking hebben. Dat motiveert en inspireert de
TNO-ers om te komen met hun bijdrages aan een effectieve,
flexibele, betaalbare en veiligere krijgsmacht.
Nog een laatste opmerking over het operationaliseren van
deze frietzakbenadering: als we die verbinding van het onderzoek met de dilemma’s en doelstellingen van Defensie
echt goed wilt maken, dan moeten we dat niet aan het einde
van een project bedenken, maar er al bij het opstellen van het
projectplan rekening mee houden. Daar ligt een gezamenlijke
taak voor TNO en Defensie! <

Het is een maatschappelijke

verantwoordelijkheid dat militairen
adequaat zijn uitgerust

Afsluiting
Zijn de drie aangehaalde voorbeelden nu de perfecte voorbeelden? Nee, de voorbeelden geven alleen een indruk van
een benadering waarin TNO – als lerende organisatie – wil
groeien, om daarmee de ondersteuning aan Defensie te optimaliseren. Waarom vindt TNO dat belangrijk? In de eerste
plaats omdat TNO met het Ministerie van Defensie de hui-
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Column

Sekwestratie hangt als zwaard van
Damocles boven het Pentagon
Mr. drs. C. Homan

Er zal zelden zoveel aandacht aan het Amerikaans defensiebeleid in de Nederlandse kranten zijn
besteed, als in de laatste week van februari. “Leger VS was in 74 jaar niet zo klein”, luidde de
paginabrede kop van een artikel in de Volkskrant. Dit naar aanleiding van de publicatie van de
conceptbegroting voor de Amerikaanse defensie voor het fiscale jaar 2015.
Ook deze begroting heeft weer verdere bezuinigingen in petto. Terwijl dit jaar het Amerikaanse ministerie van Defensie
over een budget van 526 miljard dollar beschikt, stelt minister
van Defensie, Chuck Hagel, voor het fiscale jaar 2015 een budget van 496 miljard dollar voor.

Harde bezuinigingen
Het is niet verwonderlijk, dat evenals in vele andere Westerse landen de financiële situatie bij de overheid de belangrijkste reden is voor deze bezuinigingen in de Verenigde Staten.
Daarnaast hebben de oorlogen in Afghanistan en Irak, die
niet konden bogen op een duidelijk resultaat, onder de Amerikaanse bevolking voor terughoudendheid gezorgd ten aanzien van nieuwe militaire avonturen. Manschappen sturen
voor een langdurige militaire presentie in een conflictgebied
is dan ook weinig populair, en er kan dus op bezuinigd worden. Bovendien gebruikt de Amerikaanse krijgsmacht nieuwe technologieën die manschappen voor een deel vervangen.
Onbemande (bewapende) vliegtuigen zijn hiervan het meest
markante voorbeeld. Daarnaast zijn in het kader van digitale
veiligheid IT-specialisten harder nodig dan infanteristen.

teel 355.000 militairen en reduceert tot 335.000 tegen 2017,
terwijl de reservisten van 205.000 naar 195.000 teruggaan.
Opmerkelijk is dat de Apache-helikopters van de Nationale Garde overgaan naar de parate landmacht, en deze laatste
zijn Black Hawk-helikopters overhevelt naar de Nationale Garde. De reden hiervan is dat de Nationale Garde in vredestijd
minder behoefte heeft aan de veelzijdige bewapening van de
Apache-helikopter.

Geen langdurige missies
Hagel verklaarde dat alle personeelsreducties mogelijk waren, omdat de militairen niet langer ingezet zouden worden
in langdurige en grootschalige stabiliseringsmissies. De krijgsmacht moet een kleinere en meer tactische strijdmacht worden die in staat moet zijn aan één front te vechten en tegelijkertijd een effectieve verdediging te kunnen voeren aan een
tweede front. Hiermee behoort de ambitie om tegelijkertijd

De Amerikaanse Minister van Defensie ‘Chuck’ Hagel. Bron: US Navy

De hardste klappen vallen dan ook bij de landmacht en in
mindere mate bij het Korps Mariniers. Terwijl de landstrijdkrachten op het hoogtepunt van de oorlog tegen het terrorisme 570.000 militairen telden, zijn dat er momenteel 520.000.
Hagel wil dit aantal terugbrengen tot circa 440.000-450.000.
Het Korps Mariniers telt momenteel 190.000 mariniers en de
minister stelt voor dit met 8.000 te verminderen. De speciale
eenheden worden echter uitgebreid van 66.000 tot 69.700.
Ook in Nederland hebben we de afgelopen jaren een forse
uitbreiding van de speciale eenheden gezien. Maar de nu
voorgestelde personeelsreducties zullen nog groter uitvallen,
indien de sekwestratie (sequestration) reducties ook voor het
fiscale jaar 2016 gaan gelden.
Sekwestratie is een methode van automatische begrotingstekorten, zoals die bij wet is geregeld in de Verenigde Staten. Het betreft hier een grove methode van bezuinigen die
eigenlijk niet bedoeld is uitgevoerd te worden. Sekwestratie moet dan ook dienen als aanmoediging voor de regering
om te komen met wèl afgewogen maatregelen om de stijging van het tekort op de begroting en van de schuld tegen
te gaan.
De Nationale Garde en reservisten ontkomen ook niet aan
reducties. De Nationale Garde van de landmacht telt momen-
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Amerikaanse militairen in Irak. De oorlog daar had geen duidelijk resultaat. Bron: US Navy

twee grote oorlogen te kunnen voeren tot het verleden.
Hagel verklaarde tevens dat er belangrijke investeringen worden gedaan om een veilige en betrouwbare effectieve nucleaire strijdmacht in stand te houden. Van het streven van president Obama naar een nucleair-vrije wereld wordt dan ook
weinig meer vernomen.

elf (de helft) opgelegd en gemoderniseerd. Daarnaast worden
er ieder jaar twee jagers en twee aanvalsonderzeeboten aangekocht. Uiteindelijk moet de marine 300 schepen omvatten.
Hagel heeft ook ingegrepen in de salarissen. Zo bevriest hij de
salarissen van vlag- en opperofficieren voor een jaar en krijgt
het overige militair personeel een salarisverhoging van 1%.

De ambitie om tegelijkertijd twee grote oorlogen te kunnen voeren
behoort tot het verleden
Ook de luchtmacht moet zwaar inleveren. Om de investeringen in de JSF en een nieuw tankvliegtuig mogelijk te maken,
moet de luchtmacht een aantal tactische squadrons afstoten
waaronder alle A-10 vliegtuigen. De A-10 is een 40 jaar oud
vliegtuig dat oorspronkelijk bedoeld was om tijdens de Koude Oorlog vijandelijke tanks uit te schakelen. Het vliegtuig
kan echter niet langer effectief opereren in een omgeving
met geavanceerde vliegtuigen of luchtverdediging. In Irak en
Afghanistan is duidelijk geworden dat door de invoering van
precisiemunitie meerdere types vliegtuigen effectieve luchtsteun kunnen verlenen - van de B-1 bommenwerpers tot de
op afstand bestuurde vliegtuigen.
Het spionagevliegtuig U-2 gaat ook verdwijnen. De taken van
dit toestel worden overgenomen door de Global Hawk, een
langeafstandsdrone. Dit onbemande vliegtuig kan gedurende
24 uur op zo’n 18 kilometer hoogte zijn inlichtingenactiviteiten verrichten.
De marine blijft vooralsnog over elf vliegkampschepen beschikken. Wanneer de sekwestratie-reducties ook voor het
fiscale jaar 2016 gaan gelden, zal het vliegkampschip George Washington worden afgestoten. Van de kruisers worden er

Het moge duidelijk zijn dat vele belangengroepen reeds hun
bezwaren tegen de bezuinigingen kenbaar hebben gemaakt.
Het gaat hier niet alleen om de defensie-industrie, maar ook
om congresleden. Zoal bekend is de Amerikaanse defensieindustrie voor een belangrijk deel afhankelijk van de wijze
waarop congresleden belangen van de defensie-industrie in
hun staat/district behartigen.
De Verenigde Staten blijven in ieder geval militair en technologisch superieur aan China en Rusland, hoewel de militaire
uitgaven van de laatste landen snel stijgen. China besteedde
112,2 miljard dollar in 2013 aan defensie en Rusland 68,2 miljard dollar. Niettemin geven de Verenigde Staten nog steeds
meer geld aan defensie uit, dan de andere zes landen in de
top zeven samen.
In het bovenstaande zijn verschillende malen de gevolgen
van de eventuele sekwestratie voor het fiscale jaar 2016 genoemd. Dit heeft immers weer verdergaande bezuinigingen
voor de Amerikaanse krijgsmacht tot gevolg. Gezien de polarisatie in de Amerikaanse politiek hangt volgend jaar sekwestratie dan ook als een zwaard van Damocles boven het Pentagon! <
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Boekbespreking
Zestig jaar geschiedenis van de Nederlandse luchtstrijdkrachten
Jan van den Berg

Het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Luchtmacht en haar voorlopers heeft aanleiding gegeven tot de publicatie van diverse boeken en tot wetenschappelijke studie naar de eerste zestig jaar van het bestaan van het luchtwapen. Het laatste heeft
geleid tot drie proefschriften die hier besproken worden.

voor niet toereikend. Daardoor was de modernisering en uitbreiding van het luchtwapen ten tijde van de algemene mobilisatie in augustus 1939 nog maar halverwege gevorderd en
ontbrak het vooral aan moderne luchtverdedigingsjagers.

Volledigheidshalve zij vermeld, dat deze niet ingaan op de
militaire luchtvaart in Nederlands-Indië en op de maritieme
luchtstrijdkrachten.

Het begin
Het Nederlandse luchtwapen is op 1 juli 1913 te Soesterberg
opgericht. Zoals in elk land in die tijd was het ook in Nederland de vraag wat deze noviteit zou kunnen bewerkstelligen. ‘De jonge jaren van de luchtmacht’ begint daarom met
een beschouwing van het denken over de militaire rol van het
vliegtuig en de ervaringen die zijn opgedaan in de Eerste Wereldoorlog en het Interbellum.
Het luchtwapen stond, net als de gehele krijgsmacht, ten
dienste aan het behouden van de Nederlandse neutraliteit.
Het beperkte budget maakte weinig meer mogelijk dan een
ondersteunende rol voor het Veldleger. Pas na 1935, toen
bommenwerpers in ons omringende landen een grotere rol
kregen, werd het accent meer gelegd op luchtverdediging.
Daarvoor koos de legerleiding voor luchtkruisers. Dit waren
zwaar bewapende meermotorige vliegtuigen, die al patrouillerende de vijand in de lucht konden opwachten. Deze tactiek
bleek al binnen een paar jaar achterhaald door de komst van
snelle eenpersoons jachtvliegtuigen.
Vanaf 1935 stimuleerde de opkomst van het nazibewind in
Duitsland en de bommenwerper de ontwikkeling van de
luchtmacht. Er kwam meer budget. Ook werd de commandant voor het eerst een generaal. Een beperking was dat de
regering om economische redenen zoveel mogelijk vliegtuigen in eigen land wilde bestellen bij bijvoorbeeld Fokker en
Koolhoven.

Daarnaast was er lange tijd onvoldoende aandacht geschonken aan de opleiding van vliegend en grondpersoneel. Al met
al kon de luchtmacht maar beperkt weerstand bieden tegen
de Duitse inval in mei 1940.

Nederlanders in de RAF
In de zomer van 1940 kwamen militaire vliegers en technici uit vele bezette Europese landen naar Groot-Brittannië. De
Britse Royal Air Force had aanvankelijk twijfels over de kwaliteiten van deze mensen. Deze werden snel weggenomen
door de gemotiveerde buitenlandse vliegers. Hieronder bevonden zich zo’n 640 Nederlanders. ‘Eenige wakkere jongens’
beschrijft hun lotgevallen.
De eerste twee jaar was de inbreng van buitenlands personeel bij de RAF groot. Dit krijgsmachtonderdeel was aan het
begin van de oorlog relatief klein. Na een paar jaar was de
omvang echter fors gegroeid, waardoor het relatieve aandeel
van buitenlands personeel afnam. De komst naar Europa van
de Amerikaanse luchtmacht versterkte dit nog.

Modern materieel moest echter nog ontwikkeld worden. De
technologische en industriële basis van Nederland was hier-

Het percentage slachtoffers onder de vliegers was groot. Er
werden 240 Nederlandse vliegers neergeschoten boven vijandelijk gebied. Hiervan sneuvelden er 206. 27 Vliegers werden
krijgsgevangen gemaakt. Slechts zeven bleven er op vrije voeten en wisten Engeland te bereiken; vaak na maandenlange
omzwervingen door Europa. Een enkele krijgsgevangene wist
te ontsnappen, zoals Bob van der Stok. Zij werden echter allemaal weer opgepakt. Overigens kwamen er ook zo’n 30 vliegers om het leven door bijvoorbeeld ongelukken.

Fokker D-XXI jachtvliegtuig

North American F-86K Sabre, ofwel ‘Kaasjager’
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Na de oorlog waren veel vliegers gebonden aan hun contract.
Daardoor kon tot 1948 slechts 57 procent de dienst verlaten.
Uiteindelijk bleef 16 procent als beroepsmilitair dienen. Deze
militairen met ervaring vormden uiteraard een welkome bijdrage aan het personeelsbestand van de naoorlogse Nederlandse luchtstrijdkrachten in opbouw.

De laatste fase in de luchtmachtgeschiedenis kenmerkt zich
door de selectie van de F-16 en het uitgroeien van dit type tot
ruggengraat van de KLu. Het is nu wachten op een degelijke
studie over dit tijdperk. <

Wie niet in dienst bleef, koos vaak voor emigratie. Veel exvliegers konden maar moeilijk wennen aan de in hun ogen
benauwde Nederlandse samenleving. Menig vlieger was getrouwd met een Engelse vrouw en sprak goed Engels. Dit
maakte emigratie naar een Angelsaksisch land gemakkelijker.

Wederopbouw
Na de Tweede Wereldoorlog moesten de Nederlandse luchtstrijdkrachten vanuit het niets worden opgebouwd. Dit proces
wordt in ‘Take-off’ belicht. Er kunnen vier fasen worden onderscheiden. De eerste loopt tot 1949. Het betreft de eerste
schreden op weg naar een volwassen luchtmacht. Deze periode kenmerkt zich door grote Britse invloed, hetgeen niet verwonderlijk is gezien de voorgeschiedenis.
In de jaren 1950 - 1957 raken de luchtstrijdkrachten volgroeid.
Hoogtepunt is de oprichting in 1953 van de Koninklijke Luchtmacht als officieel en autonoom krijgsmachtdeel. In de tien
jaren die hierop volgen wordt de luchtmacht gemoderniseerd. Gevechtsvliegtuigen als de Hunter, Sabre en Thunderstreak werden vervangen door de Lockheed Starfighter. Bovendien kreeg de luchtmacht twee nucleaire taken, te weten
kernbommen voor gevechtsvliegtuigen en nucleaire koppen
voor de Nike Hercules luchtafweerraket.
In 1968 - 1973 zijn er wederom grote veranderingen. De
NAVO gaat meer nadruk leggen op conventionele oorlogvoering, zoals die is vastgelegd in de doctrine Flexible Response.
Financiële beperkingen zetten een rem op modernisering.
Wel komt de Northrop NF-5 als tweede gevechtsvliegtuig
naast de Starfighter in de gelederen.
Deze studie loopt tot 1973. Dit jaar is gekozen, omdat er toen
enkele belangrijke veranderingen plaatsvonden. Het kabinet
Den Uyl trad aan, dat met de Defensienota uit 1974 een duurzamer beleid ging voeren. Verder werd het vierde en laatste squadron NF-5 gevechtsvliegtuigen operationeel. Tot slot
werd de KLu gereorganiseerd van vier luchtmachtcommandos’s tot een operationeel en een ondersteunend commando.

Nike Hercules luchtafweerraket

De drie boeken over de geschiedenis van het Nederlandse luchtwapen in de periode 1913 - 1973 zijn proefschriften.
Deze zijn verdedigd in de maanden september, oktober en
november 2013. De boeken zijn gepubliceerd door Uitgeverij
Boom en kosten alle 34,90 euro.
De jonge jaren van de luchtmacht
Het luchtwapen in het Nederlandse leger, 1913-1939
Dirk Starink
ISBN 9789089531353
448 blz.
‘Eenige wakkere jongens’
Nederlandse oorlogsvliegers in de Britse luchtstrijdkrachten,
1940-1945
Erwin van Loo
ISBN 9789461059260
516 blz.
Take-off
De opbouw van de Nederlandse Luchtstrijdkrachten,
1945-1973
Quirijn van der Vegt
ISBN 9789461055705
520 blz.

Northrop NF-5
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Hoe belangrijk is Mali voor ons?
Luitenant-kolonel b.d. drs. Willem Heijster

Na lang aarzelen doet Nederland toch weer mee aan de internationale terrorismebestrijding en wel in
Mali, met zo’n vierhonderd militairen niet zo indrukwekkend en de vraag is hoe effectief het zal zijn
op termijn, maar toch. Onze commando’s gaan vooral inlichtingen verzamelen en het Nederlandse
detachement wordt beschermd door Chinese troepen (sic!).
Maar hoe belangrijk is Mali eigenlijk voor de Nederlandse veiligheid? Het afgelopen jaar vroegen vele defensiedeskundigen om voorrang om toch maar aan te kunnen geven dat Al
Qaida op afstand moest worden gehouden, want “ze komen
steeds dichterbij Europa”. John MacKinlay echter denkt dat ze
al in Europa aanwezig zijn en het nog een kwestie van tijd is
dat ze actief worden. Met stabiliseringsmissies als die In Irak,
Afghanistan en Mali heeft hij niet veel meer op.
Dr. John MacKinlay was tot voor kort als docent krijgswetenschappen verbonden aan King´s College in Londen en geldt
als één van meest vooraanstaande guerrilladeskundigen. Volgens hem is het tijdperk van militaire expedities ten einde,
omdat ze tot nu toe niet geslaagd zijn. Sterker nog, volgens
hem zijn ze contraproductief gebleken en hebben ze tot meer
onveiligheid geleid. Bovendien waren ze buitensporig duur
zonder resultaat. Politici kunnen buitenlandse avonturen niet
meer verkopen en de bevolking is niet meer bereid te betalen
voor missies waarvan het nut niet duidelijk is.
Volgens MacKinlay is het een illusie dat de straten van Europa
veiliger zijn als onze militairen in Afrika of het Midden-Oosten zitten. In Groot-Brittannië zitten nu 120 moslimterroristen
vast en die komen niet uit Irak, Afghanistan, of Mali, maar
van eigen bodem. “Het is onze aanwezigheid in moslimlanden die dienst doet als magneet voor binnenlandse terroristen”. Volgens hem moeten we goed opletten wie zegt dat we

door dit soort missies als in Mali internationaal meetellen en
heeft het weinig met de realiteit te maken. “Maar door weer
in de G20 te komen of door meer spreektijd te krijgen bij de
grote jongens ben je zelf nog geen grote jongen”.
Volgens hem leveren de nadelen die kleven aan militaire missies simpelweg zwaarder dan de voordelen. Het terrorisme vergt een heel gecompliceerde aanpak volgens MacKin-

Het echte terreurprobleem zit in Europa
lay die haaks staat op de huidige politieke trend. Het echte
terreurprobleem zit in Europa. Potentiële zelfmoordterroristen bevinden zich binnen de islamitische migrantengemeenschappen in Europa. De oplossing voor ons veiligheidsprobleem moet dus binnen onze eigen grenzen worden gezocht.
In plaats van dat we de hearts and minds proberen te winnen van mensen die niets van ons moeten hebben, moeten
we de moslimgemeenschap in Europa voor ons winnen. Moslims moeten vooral het gevoel krijgen dat ze volwaardig lid
zijn van onze gemeenschap. Dat biedt de beste waarborg tegen aanslagen. Er zijn maar weinig politici die over het intellectuele vermogen beschikken en de moed hebben daaraan
bij te dragen.
Europa wordt het meest bedreigd door de instabiliteit aan
haar grenzen en de daardoor ontstane vluchtelingenstromen.
Daarnaast zal de sociale onrust in Europa alleen maar toenemen door die immigranten en de economische crisis. De kans
op spontane opstanden neemt toe en regeringen zijn niet in
staat om adequaat te reageren. De huidige krijgsmachten zijn
niet ingericht om met grootschalige onrust om te gaan als
de politie het niet meer aankan. Europa zal daarom volgens
MacKinlay in de toekomst moeten overgaan op een defensiemodel waarin het leger meer politietaken uitvoert, vergelijkbaar met de Franse gendarmerie en de Koninklijke Marechaussee. Volgens hem zal de landmacht voor een groot deel
moeten bestaan uit lokale reservisten, die verschillende talen
beheersen, verstand hebben van de lokale culturen en mobiel
inzetbaar zijn. Dat zijn”de militairen van de toekomst”.
Bovenstaande is een samenvatting van een interview met
MacKinlay in Trouw, 2-12-2013. MacKinlay begon zijn carrière
als officier bij de bij het gevreesde 6e Gurka-regiment, dat betrokken was bij het met succes neerslaan van de communistische opstand in Brits Malakka (Malaya) (1948-1960). <

Vluchtelingenstromen vormen een bedreiging voor Europa
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Onbemand verkenningstoestel
voor middelbare hoogte
Luchtmacht kiest voor MQ-9 Reaper
Tekst: Gertjan van der Wal Foto’s: USAF, KLu en WPA

De Koninklijke Luchtmacht voert vanaf eind 2016 onbemande verkenningsvluchten uit met de MQ-9
Reaper. Het systeem wordt ingezet voor langeafstandsvluchten op middelbare hoogte.
De Reaper vormt een aanvulling op de Raven en ScanEagle.
Die hebben een kort tot gemiddeld bereik en ondersteunen
commandanten op tactisch niveau. De medium altitude long
endurance unmanned aerial vehicle (MALE UAV) beschikt
over een langere adem. De MQ-9 vergaart inlichtingen voor
besluitvormers op operationeel en strategisch niveau.

(Aurora). “Daaruit bleek dat slechts één fabrikant een uitontwikkeld product van de plank beschikbaar heeft”, meldde
minister Jeanine Hennis-Plasschaert eind januari dit jaar
de Tweede Kamer.

De exacte werkwijze en vlieghoogte van de Reaper is het geheim van de smid, stelt overste Vincent Lengkeek. Wel wil de
luchtmacht-projectleider kwijt dat het plafond zo’n 15.240
meter bedraagt. “De gekozen hoogte is afhankelijk van onder meer het type missie, weer, dreigingsniveau en de te gebruiken sensor”, licht de officier een tipje van de sluier op.

Er werd onder meer gekeken naar vluchtduur, vliegsnelheid
en nauwkeurigheid waarmee het systeem waarneemt. De
MQ-9 voldoet volgens de bewindsvrouw aan alle gestelde eisen. “Er bestaan bovendien voldoende kansen voor internationale samenwerking.” Zo vliegen de Amerikanen, Italianen,
Fransen en Britten met de Reaper, opvolger van de bekende
MQ-1 Predator. Meerdere andere landen, waaronder Duitsland, hebben interesse in de kist.

Leeuwarden

Near real time

Om op dit niveau te opereren, besloot het Ministerie van Defensie in 2011 tot de aanschaf van een MALE UAV. De krijgsmacht koopt nu voor zo’n 250 miljoen euro het vliegtuig van
General Atomics Aeronautical Systems Inc. Het wordt begin
2016 geleverd en gestationeerd op luchtmachtbasis Leeuwarden en is begin 2018 volledig operationeel. Een squadron
wordt nog toegewezen.

Een andere voorwaarde voor de luchtmacht was dat de kist
de verzamelde informatie ononderbroken en vrijwel onmiddellijk (near real time) naar het grondstation kan sturen.
De MQ-9 is praktisch overal 24 uur per dag in te schakelen.
Slechts een deel van het personeel hoeft in een inzetgebied
aanwezig te zijn voor bijvoorbeeld gereedstelling, aftanken
en onderhoud. De besturing van de vliegtuigen verloopt via
de satelliet. Voor die werkzaamheden zijn twee containers
aanwezig, onderdeel van het ground control station (GCS).

Het departement zond negentien bedrijven een request for
information. Van negen werd een reactie ontvangen, waarvan drie fabrikanten een complete beantwoording inleverden. Naast de MQ-9 ging het om de Heron TP en Orion

Defensie schaft vier MALE UAV’s met sensoren en een daarbij
horend grondstation aan. Het nieuw op te richten squadron
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van de behoefte vooralsnog aangehouden”, verklaart ze. Defensie volgt de ontwikkelingen op het gebied van deze sensoren. “Dat gebeurt in het bijzonder om te kunnen vaststellen
of deze in de toekomst van de plank en daarmee naar verwachting tegen lagere kosten zijn te bewerkstelligen.”

Livestream
Videobeelden van alle systemen worden via een livestream
doorgestuurd. Commandanten kunnen zodoende operaties
plannen en bijsturen. In eigen land staan de Reapers civiele
autoriteiten terzijde. Te denken valt aan humanitaire hulpverlening bij rampen, zoals het in kaart brengen van vluchtelingenstromen, maar ook controle op de naleving van sancties,
terrorismebestrijding, het opsporen van drugskwekerijen en
antipiraterij. Voor die laatste taak kan optioneel een maritime
wide area surveillance radar worden geïnstalleerd.
Al die missies worden geleid vanaf thuisbasis Leeuwarden,
ook als de kisten een vliegveld gebruiken in of in de nabijheid
van het missiegebied verkeren. Om dat mogelijk te maken, is
de grondcomponent van wezenlijk belang. “Het GCS bestaat
uit twee consoles voor de crew en aanvullende werkplekken
voor ondersteunend personeel indien nodig”, licht projectleider Lengkeek toe.

Bedieningspaneel

Missieplanning
werkt vanaf het begin intensief samen met buitenlandse eenheden die met hetzelfde type opereren. “Dat biedt de beste
mogelijkheden voor de opbouw van kennis en ervaring, terwijl de risico’s zo laag als mogelijk kunnen blijven”, verklaart
Hennis.
Verder bieden in haar ogen internationale partnerschappen
aanknopingspunten voor gezamenlijk inkopen van reservedelen en het opleiden van personeel. “De opleiding en training
vindt waarschijnlijk grotendeels op Holloman Air Force Base
in de Verenigde Staten plaats”, zegt overste Lengkeek. “Operators moeten daarna een X-aantal vlieguren per jaar maken om current te blijven. Hoeveel dat er zijn, wordt nu bekeken.”

Synthetic Aperture Radar
Het MALE UAV-pakket is opgebouwd uit een lucht- en grondcomponent. Eerstgenoemde bestaat uit vier vliegtuigen. Die
zijn elk voorzien van het multi-spectral targeting systeem.
Dat bestaat uit een elektro-optische daglichtcamera en infraroodsensoren, een laser voor de aanwijzing van objecten en
aansturing van geleide wapens als de Hellfire raket en een

Het GCS bevat, behalve de twee onderkomens in het inzetgebied, de twee door de overste benoemde exemplaren. Een
is er voor missieplanning, vluchtvoorbereiding en beeldinterpretatie en communicatie. In de andere zitten de operator en
vlieger naast elkaar in gemakkelijke stoelen voor een batterij
schermen. “De vlieger houdt de MQ-9 op koers via een within
line-of-sight verbinding of beyond line-of-sight door middel
van een satellietcommunicatie via de primary predator satellite link.”
Een camera in de neus ondersteunt de vlieger bij het opstijgen en landen. De sensoroperator is verantwoordelijk voor de
elektronische systemen aan boord.” Zowel het grondstation
als de container voor de Reaper past in een Nederlandse verlengde C-130 of C-17 van de Strategic Airlift Capability gestationeerd op luchtmachtbasis Pápa in Hongarije. “De MQ-9 is
in een paar uur te demonteren en monteren en het grondstation is mobiel en direct verplaatsbaar”, vertelt de overste.
De MALE UAV staat de klok rond en wereldwijd ter beschikking. Uitzonderingen zijn de Noord- en Zuidpool, vanwege
het gebrek aan satellietdekking. “Een aanzienlijke mate van

Het kabinet kiest ervoor de MALE UAV niet als wapenplatform in te zetten
luchtoverwicht in het inzetgebied is noodzakelijk, aangezien
de MALE UAV niet beschikt over zelfbeschermingsmiddelen”,
erkent Hennis.

synthetic aperture radar. Deze SAR kan in alle weersgesteldheden bewegende objecten op de grond waarnemen.
Minister Hennis wil een grond- en oppervlakteradar aan het
sensorpakket toevoegen om de prestaties verder op te krikken. Die scant een groter gebied en detecteert met een elektronische sensor radio- en radarsignalen. De financiële middelen daarvoor ontbreken echter op dit moment.
“Gelet op de huidige financiële perspectieven wordt dit deel

Satellietverbinding
Het toestel moet langdurige missies van meer dan 24 uur kunnen uitvoeren. Om de MQ-9 vanaf thuisbasis Leeuwarden te
besturen en beelden door te zenden, is een satellietverbinding noodzakelijk. Voor het grondstation is verder uitwisseling met coalitiegenoten vereist voor de ontvangst, verwer-
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king en doorgifte van data. “Beelden worden niet alleen in
het ops center bekeken, maar kunnen ook worden doorgestuurd naar inlichtingendiensten als de MIVD voor een diepteanalyse.”
Het kabinet kiest ervoor de MALE UAV niet als wapenplatform in te zetten, maar enkel voor inlichtingen-, bewakingsen verkenningsmissies. “Indien in de toekomst alsnog een behoefte als wapendrager wordt geformuleerd, moet deze met
een beperkte aanpassing aan het systeem worden vervuld”,
benadrukt de minister.
De MQ-9 Reaper kan daarna zo’n 1700 kilo aan bommen en
raketten vervoeren. Dat zijn onder meer de AGM-114 Hellfire raketten, GBU-12 Paveway II en GBU-38 joint direct attack
munitions (JDAM).

Nederlandse wetgeving
Los van die bewapeningsvraag dient de MALE UAV te worden gecertificeerd naar Nederlandse wetgeving om ook hier
te vliegen. Dat is voorlopig niet het geval, weet Hennis. “In
de voorstudiefase kon onvoldoende informatie worden verkregen om vast te stellen dat de Reaper voldoet aan de in Nederland geldende luchtwaardigheidseisen en in hoeverre de
Amerikaanse certificering kan worden overgenomen.”

nenten en periodiek groot onderhoud aan de toestellen.
“Waar dat precies gebeurt, wordt komend jaar duidelijk”,
geeft projectleider Lengkeek aan. Wel is duidelijk dat het in
de lucht houden van de Reaper een eenheid van zo’n honderd militairen vereist.
Samen met de vier kisten is op die manier deelname aan
een aaneengesloten missie in het buitenland gedurende zes
maanden denkbaar. In die periode worden zo’n 5500 vlieguren geklokt. Om het squadron snel gereed te stellen en op
niveau te brengen, wordt de MALE UAV-eenheid allereerst in
het buitenland gestationeerd ten behoeve van opleiding en
training.
Doelstelling van de Tweede Kamer is de UAV’s na certificering
vervolgens snel gereed te maken voor vluchten boven Nederlands grondgebied. In geval van een uitzending is er geen resterende capaciteit voor ondersteuning van civiele autoriteiten
in Nederland voorhanden, stelt de overste. “Het inzetprofiel is een tour van zes maanden met continu één Reaper airborne, daarna een jaar rust met alleen opleiding en training
en nationale operaties.” <

Omdat er een grote kans is dat de luchtmacht aanvullende certificeringswerkzaamheden moet uitvoeren, is hiervoor
ruimte in het projectbudget gereserveerd. “Om het risico
hiervan te beperken, kiest Defensie bewust voor een systeem
dat al door meerdere, ook Europese, landen succesvol wordt
ingezet”, zegt de bewindsvrouw.
Dat biedt naar haar mening eveneens mogelijkheden om
door internationale samenwerking de kosten voor certificering te beperken. “Onderkend wordt echter dat de risico’s
rondom certificering gemiddeld tot hoog zijn.”

Europese regelgeving
UAV’s zijn in Nederland inzetbaar in delen van het luchtruim die tijdelijk en plaatselijk zijn vrijgemaakt. Defensie wil
de Reaper in de toekomst ook daarbuiten ontplooien. “De
benodigde Europese regelgeving voor de volledige luchtruimintegratie van onbemande vliegtuigen is echter nog in
ontwikkeling en wordt door Defensie op de voet gevolgd”,
verzekert Hennis.

Technische gegevens MQ-9
Fabrikant:
Motor:
Vermogen:
Spanwijdte:
Lengte:
Hoogte:
Gewicht:
Maximum
opstijggewicht:
Brandstofcapaciteit:
Transportcapaciteit:
Snelheid:
Bereik:
Plafond:
Bewapening:
Bemanning:

Dat geldt tevens voor de internationale samenwerkingsverbanden op het gebied van onder meer gezamenlijke certificering, opleiding, training, stationering, onderhoud en
logistiek, inclusief beheer van reservedelen. Onlangs ondertekende de minister een letter of intent met onder andere
Duitsland en Frankrijk hiervoor.
Ze voelt ervoor om het onderhoud aan de MQ-9 uit te besteden. “Dat leidt weliswaar tot lagere personele exploitatiekosten, maar de materiële exploitatiekosten nemen sterker
toe.” Die vlieger gaat ook op tijdens uitzendingen, wat daarom maatwerk vraagt. “Ik wil het project voortzetten met een
grotendeels publieke uitvoering van de instandhoudings- en
gebruiksactiviteiten.”

In de lucht houden
Te denken valt aan reparaties van defecte vliegtuigcompo-
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General Atomics Aeronautical
Systems, Inc.
Honeywell TPE331-10GD turboprop
900 pk (2000 lbs)
20.1 meter
11 meter
3.8 meter
2223 kilo
4760 kilo
2278 liter
1701 kilo
cruisesnelheid 370 km/uur
1850 kilometer
15.240 meter (50.000 voet)
geen
vlieger en sensoroperator

Defensienieuws
Kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

Bouw Nationaal Militair Museum
bijna afgerond
Onlangs zijn 19 historische vliegtuigen in het Nationaal Militair
Museum in Soesterberg opgehangen. De toestellen variëren van
de lichte Tiger Moth tweedekker tot de 10 ton zware F15 Eagle.
Het gloednieuwe museum, met de collecties van zowel het Militaire Luchtvaart Museum uit Soesterberg als die van het voormalige Legermuseum in Delft, krijgt een half jaar voor de opening gestalte.
De bouw van het museum, onder een 110x250 meter tellend
dak, is zo goed als afgerond. Het bruto vloeroppervlak bevat
ruim 35.000 m2. Dit is inclusief het ultramoderne depot waar
een groot deel van de collectie is opgeslagen. Het bevestigen
van de vliegtuigen aan het plafond behoort al tot het inrichtingswerk.
Bij de museale presentatie komt de rol van de krijgsmacht in
verleden, heden en toekomst aan bod. Binnen en buiten staan
tal van grote collectiestukken, zoals tanks, pantservoertuigen,
helikopters en vliegtuigen. In het gebied rond het museum zijn
bovendien een herdenkingsplein, een stiltetuin en een evenemententerrein.
De opening is op 3 oktober van dit jaar.
Bron: Defensie

Het Nationaal Militair Museum in aanbouw. Bron: heijmans.nl

Noord-Koreaanse drone
Noord-Korea heeft een unmanned aerial vehicle (UAV) ontwikkeld die is gebaseerd op een Amerikaanse doelslepende
drone volgens een artikel in de Washington Free Beacon.
De krant baseerde zich op een door het Congres goedgekeurd jaarlijks rapport van het Amerikaanse Ministerie van
Defensie over de Noord-Koreaanse strijdkrachten. Foto’s van
een vliegend exemplaar van de UAV tijdens militaire oefeningen in maart 2013 werden eveneens getoond. In het rapport werd de conclusie getrokken dat de UAV een kopie lijkt
van de Raytheon MQM-107 Streaker onbemande doelsleper,
aldus de Free Beacon. “De drone werd volgens de krant ook
getoond op een gesimuleerde vlucht van een kruisvluchtwapen dat werd neergehaald door een mobiel geleide wapensysteem. Noord-Korea heeft volgens berichten diverse Streaker
drones gekocht van Syrië. “De Noord-Koreaanse drone werd
als eerste ontdekt door de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst
in februari 2012,” aldus de Free Beacon. “De drones zijn uitgerust met explosieven en de laatste jaren zijn diverse testen
ermee uitgevoerd.”

De nieuwe tankautospuit van de KLu. Bron: hulpverlening.nl

Nieuwe brandweerwagens
voor de KLu
De Koninklijke Luchtmacht heeft acht nieuwe brandweerwagens, zogenoemde ‘tankautospuiten’. Maandag 3 maart 2014 zijn ze officieel overgedragen bij het
Brandweer Oefen- en Trainingscentrum (BOTC) op Vliegbasis Woensdrecht.
Er blijven echter maar vier tankautospuiten op Woensdrecht: drie voor de opleiding en één voor de basisbrandweer. De resterende vier gaan naar de vliegbases Eindhoven, Gilze-Rijen, Leeuwarden en Volkel.
De meer dan zeven meter lange nieuwe brandweerwagens van het type Rosenbauer AT 2000/200/7 Tankautospuit kunnen 2.000 liter water meenemen en 200 liter
schuim. Ze zijn vooral bedoeld voor het blussen van
gebouwen, hulpverlening, zoals het openknippen van
autowrakken en incidenten met gevaarlijke stoffen.
De ‘Rosenbauers’ vervangen de oude blusvoertuigen, die
al sinds de tweede helft van de jaren ‘90 dienst deden.
Naast de tankautospuiten, heeft de luchtmacht nog 23 EOne blusvoertuigen (crashtenders) in de inventaris. Deze
voertuigen, voor de bestrijding van vliegtuigbranden,
zijn ook zeer geschikt voor andere vuurhaarden. Eén Eone, die met het dakbluskanon een bereik van zo’n 80
meter heeft, kan bijna 12.000 liter water, 750 liter blusschuim en 250 kilo bluspoeder meenemen. Ze zijn herhaaldelijk van toegevoegde waarde geweest buiten de
poorten van Defensie, zoals bij de grote brand bij het
Chemiebedrijf in Moerdijk in januari 2011.
Speciaal voor missiegebieden zijn er ten slotte ook nog
vijf Bull out of area brandbestrijdingsvoertuigen. Naast
het blussen van helikopterbranden, zijn ze ook geschikt
voor brandbestrijding op een militaire compound of
vliegstrip.
Bron: Defensie

De nieuwe Noord-Koreaanse drone tijdens een militaire parade

Bron: Defense News

40

Armex | april 2014 | nummer 2

Nederland en Australië samen tegen
geïmproviseerde explosieven
Defensie gaat meer samenwerken met de Australiërs
op het gebied van counter-IED, de strijd tegen geïmproviseerde explosieven.
Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom
Middendorp, heeft hiervoor op 12 maart jl. een
overeenkomst getekend
met zijn Australische collega, generaal David Hurley.
De krijgsmacht heeft in
Irak en Afghanistan veel
ervaring opgedaan hoe zij
dergelijke explosieven kan
vinden, ruimen of blokkeren met stoorzenders en
hoe zij de achterliggende netwerken in kaart kan
brengen met forensische
Australische militairen zoeken naar
en biometrische technieexplosieven. Bron: AUS MoD.
ken. De Nederlandse Joint
Taskforce Counter IED (JTF
C-IED) is het kennisinstituut op dit gebied.
Australië beschikt over een vergelijkbare C-IED organisatie met
een voortvarende en internationaal georiënteerde aanpak.
Daarnaast zijn er concrete overeenkomsten tussen de twee landen in materieel en projecten, zoals het gebruik van het Bushmaster voertuig voor C-IED optreden.
De JTF C-IED heeft sinds de inzet in Uruzgan een goede relatie
behouden met haar Australische zusterorganisatie. De gisteren
ondertekende information exchange agreement bevestigt en
borgt deze Nederlands-Australische relatie op gebied van C-IED
en maakt het mogelijk informatie uit te wisselen op het gebied
van onder andere technieken, doctrines, trends en dreigingsontwikkelingen.

De opgewaardeerde Tiger helikopter. Bron: Bundeswehr

Duitsland ontvangt de laatste
opgewaardeerde Tiger
hellikopters
Volgens een verklaring van de Airbus Groep van 6 maart
jl. heeft het Duitse leger de laatste van 12 Airbus Tiger
gevechtshelikopters die zijn opgewaardeerd tot de Afghanistan Stabilisation German Army Rapid Deployment
(ASGARD) standaard. De laatste van drie series van vier
helikopters is overgedragen aan Kampfhubschrauberregiment 36 ‘Kurhessen’ in Fritzlar. Hiermee is het moderniseringsproces dat eind 2011 is gestart, voltooid.
Het ASGARD-programma is gebaseerd op een overeenkomst tussen Eurocopter (nu Airbus Helicopters) en het
Duitse Ministerie van Defensie. In het kader hiervan zijn
de Tigers voorzien van sterkere motoren voor een beter
optreden in ‘hoge en hete’ omstandigheden, zandfilters,
aanvullende bewapening voor zelfverdediging, een missie datarecorder en verbeterde communicatiemiddelen
foor multinationale missies.
De eerste ASGARD Tiger is in december 2012 ingezet in
Afghanistan, en wel in het noordelijke Mazar-e-Sharif.
Tot maart jl. hebben de opgewaardeerde Tigers meer
dan 1.000 uur gevechtsmissies gevlogen ter ondersteuning van Duitse en coalitietroepen in het gebied van Regional Command North.
Duitsland krijgt in totaal 40 Tigers van de UHT-variant
(Unterstützungshubschrauber), omdat de oorspronkelijke order van 80 stuks om budgettaire redenen is teruggebracht.

Bron: Defensie

Joint support ship Karel Doorman
gedoopt

Bron: IHS Jane’s

Defensieminister Jeanine Hennis-Plasschaert heeft op 8 maart
jl. het grootste voor de Koninklijke Marine bestemde schip in
Vlissingen gedoopt.In mei begint het 204,7 meter lange vaartuig aan zijn proefvaart. De Karel Doorman heeft een bemanning van maximaal 171 koppen naast eventuele opstappers.
Het zogenoemde joint support ship is inzetbaar voor bevoorrading op zee, strategisch zeetransport en logistieke ondersteuning vanaf zee. Tijdens dit zogenoemde seabasing dient
het schip als thuisbasis voor troepen die operaties op het land
uitvoeren.
Het JSS zal worden voorzien van een Thales Scout Mk3 naval surveillance radar. Het contract hiervoor is op 14 februari
jl. odertekend door Thales en Damen Schelde Naval Shipbuilding, de bouwer van het JSS. De Scout Mk3 is volgens Thales
momenteel de modernste 2D maritieme surveillance radar.
Bron: Defensie en Thales

Een artist impression van de Karel Doorman
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Verenigingsnieuws
Secretariëel Jaarverslag 2013
Algemeen

teerd.
De kascontrole vond uiteindelijk plaats op 16 december 2013.
De Heren W.F. Anthonijsz en J.G.M Goudsmits verklaarden
zich bereid om ook voor het jaar 2013 in de kascontrolecommissie zitting te nemen en werden door de vergadering herbenoemd.

Het totale ledenbestand gaf, in lijn met voorgaande jaren,
een lichte daling te zien.
Vooruitlopend op een contributieverhoging waarmee de
Algemene Vergadering zich op 4 september in principe reeds
akkoord verklaarde (maar die toen niet was geagendeerd)
werd de leden verzocht om voor het jaar 2014 op vrijwillige
basis een bijdrage te voldoen van tenminste e 40,00 (in
plaats van e 30,00). De abonnementsprijs van ARMEX is per
1 januari 2014 verhoogd naar e 40,00 per jaar.
Generaal b.d. G.L.J. Huyser trad op eigen verzoek terug uit
de Algemene Raad.
Een groot verlies was het overlijden van ons erelid Jan van
Alphen.
Ten behoeve van de ledenadministratie werd nieuwe ‘hardware’ aangeschaft en het abonneebestand van ARMEX werd
(vooral ten aanzien van de om niet of op basis van wederkerigheid verspreide exemplaren) grondig opgeschoond.

Activiteiten hoofdbestuur

Algemene Vergadering
Omdat de penningmeester (de Heer J.L.M. Reijnen) na het
verliezen van het vertrouwen van de overige leden van het
hoofdbestuur (begin 2012) geen enkele medewerking bleek
te willen verlenen aan het overdragen van zijn taken of zijn
functie, was het bijeenroepen van een extra Algemene Vergadering noodzakelijk. Deze werd op 7 januari gehouden in
de Kromhoutkazerne te Utrecht. Als nieuwe penningmeester
werd daar oudgediende Flip Wessels gekozen. De reguliere
Algemene Vergadering was in eerste instantie uitgeschreven
voor 2 mei, maar moest helaas te elfder ure worden afgelast omdat door de opstelling van de vorige penningmeester de statutair vereiste kascontrole niet tijdig bleek te kunnen plaatsvinden (bovendien hadden zich – waarschijnlijk in
verband met de mei-vakantie – slechts veertien leden aangemeld).
Op 4 september vond alsnog de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats, waarbij wederom gastvrijheid werd genoten in de
Kromhoutkazerne te Utrecht.
De wegens het verstrijken van zijn benoemingstermijn aftredende secretaris werd bij acclamatie herkozen. Eveneens bij
acclamatie werden nieuw in het hoofdbestuur gekozen luitenant-kolonel b.d. D.J. (Dirk) Vuijk als tweede secretaris (belast
met de ledenadministratie en de coördinatie van evenementen), de Stafadjudant H.J.W. (Henk) van Loon als vertegenwoordiger van het korps onderofficieren van de Koninklijke Landmacht en luitenant-kolonel (R) MJD mr. S.H. (Herman)
Steendam als juridisch adviseur.
Vertrekkend ARMEX-redacteur Cees Janssen zag zijn inzet
voor de vereniging beloond worden met een erelidmaatschap.
In strijd met expliciete toezeggingen en beloften, door de
Heer Reijnen gedaan tijdens de extra Algemene Vergadering van 7 januari, bleek van een ordelijke overdracht van het
penningmeesterschap aan zijn opvolger helaas in geen enkel opzicht sprake te zijn geweest. Een exploitatieoverzicht
over 2012 en een balans per ultimo 2012 waren door hem
niet aangeleverd en de financiële stukken werden pas in juli
en eind augustus overgedragen, in een chaotische staat en
met deels ontbrekende boekingsdocumenten. Derhalve konden voor het jaar 2012 tijdens de Algemene Vergadering van
4 september nog géén financiële stukken worden gepresen-

Het hoofdbestuur kwam acht maal in vergadering bijeen,
steeds in de Kromhoutkazerne te Utrecht.
Namens het hoofdbestuur waren op 12 maart de vice-voorzitter en Peter Klop in Nieuwspoort (Den Haag) aanwezig bij de
gezamenlijke persconferentie van het Vfonds en de Stichting
Liberation Route Europe.
De voorzitter was op uitnodiging van het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken en Clingendael op 27 maart
spreker op een seminar over het rapport “Clingendaels visie
op de krijgsmacht van de toekomst”.
Op 4 juni werd door de voorzitter de tweejaarlijkse gezamenlijke scriptieprijs van de KNVOL en de Stichting Schouwenburgfonds uitgereikt aan de Heer F.F. Sterkenburgh, voor zijn
scriptie “Van bufferstaat tot neutraliteit, of de militaire carrière van Prins Frederik der Nederlanden, 1813 – 1840”.
Op 10 juni was Peter Klop namens het hoofdbestuur in Amsterdam aanwezig bij het jubileumsymposium van de KVMO
(“De Toekomst van de KM”).
Op 25, 26 en 27 november was de voorzitter op uitnodiging
van de Commandant Landstrijdkrachten aanwezig bij de Future Force Conference van de Koninklijke Landmacht in Amsterdam.

Leerstoel
Onze bijzondere hoogleraar, prof.dr. J. Hoffenaar, heeft zijn
werkzaamheden aan de Universiteit Utrecht ook in 2013 weer
naar volle tevredenheid verricht. Het traject voor de overname van de leerstoel door de Universiteit Utrecht werd in gang
gezet.

ARMEX
In 2013 zijn weer zes nummers van ons onafhankelijke Defensiemagazine verschenen. De hoge kwaliteit van zowel de inhoud als de verschijningsvorm kon worden gehandhaafd. Om
diverse redenen bleek helaas de advertentie-acquisitie (uitbesteed aan Green Paper Association) een punt van voortdurende zorg. Naar mogelijke maatregelen dit probleem het hoofd
te bieden werd oriënterend onderzoek gestart.
Na vele jaren moest helaas afscheid worden genomen van zowel hoofdredacteur Piet Smit als van adjunct-hoofdredacteur
Cees Janssen. Aan beiden is de vereniging immens veel dank
verschuldigd.
Als nieuwe hoofdredacteur trad aan de kolonel b.d. drs. Ad
de Rooij (die op het journalistieke en publicitaire vlak zijn
sporen elders reeds ruimschoots verdiend heeft), terwijl ook
de sergeant-majoor der Nationale Reserve Peter S.A. van der
Wens en de kapitein Stefan I.M. van der Wal de redactie kwamen versterken (respectievelijk als redactie-secretaris en als
fotoredacteur). Begonnen werd met het opschonen en opnieuw ordenen van het archief.

Herdenkingen / excursies
Namens de vereniging hebben op 4 mei lid van het hoofdbe-
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stuur Peter Klop en drs. Carl de Groen acte de présence gegeven bij de herdenking op de Grebbeberg.
Op 10 mei vertegenwoordigde Peter Klop de vereniging bij
de herdenking van de Slag om de Residentie op Ypenburg.
Op 5 november 2013 werd door onze regiovertegenwoordiger Oost voor 25 deelnemers een excursie georganiseerd naar
Thales Nederland in Hengelo en op 20 november 2013 door
onze regiovertegenwoordiger Noord- en Zuid-Holland voor
35 deelnemers een excursie naar de Marinekazerne Amsterdam en het Scheepvaartmuseum.

mensenrechten aan de UVA en voorzitter van de Nederlandse
Vereniging voor de Verenigde Naties), dr. Peter van Ham (verbonden aan het Instituut Clingendael en aan het College of
Europe in Brugge) en prof.dr. Jan Q.T. Rood (hoogleraar Europese Integratie aan de universiteit Leiden en verbonden aan
het Instituut Clingendael). Een bewerking van hun lezingen
werd gepubliceerd in ARMEX. Hoewel zich 9 leden, 24 “buitenstaanders” en 43 studenten hadden aangemeld, viel de
uiteindelijke opkomst, mede door een storing in het treinverkeer rond Leiden helaas wat tegen.

Themadag

P.C. Dijkgraaf, secretaris KNVOL.

De Stichting Organisatie Themadagen Vrede en Veiligheid organiseerde in samenwerking met de afdeling Leiden van de
Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIBLeiden) op donderdag 31 oktober 2013 in het Leidse Kamerlingh Onnes-gebouw een bijeenkomst gewijd aan de “Toekomst van de VN, de NAVO en de EU”. De discussie hierover
werd ingeleid door prof.dr. Yvonne M. Donders (hoogleraar

Aldus goedgekeurd door het hoofdbestuur van de KNVOL
op 9 december 2013.

Dit is een ingekorte versie van het verslag. Het volledige
verslag wordt u op verzoek toegestuurd per post of email.

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

Bijzondere leerstoel
vanwege de KNVOL aan de
Rijksuniversiteit Utrecht
Prof. dr. J. Hoffenaar
Secretaris KNVOL
Vogelzand 2311
1788 GE Den Helder
telefoon: 0223 - 691353
Fax: 0223 - 691355
E-mail: info@onsleger.nl
Leden-/
abonnementenadminstratie
Cath.van Rennesstraat 111
2551 GK Den Haag
tel: 070-3911 595
E-mail: ledenadmin@onsleger.nl

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

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

Voor een krijgsmacht die ertoe doet!

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

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

