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Een gerichte proef bij ISAF met  uitstekende resultaten heeft ertoe geleid dat

op basis van een intensieve civiel – militaire 
samenwerking,aanvullendecapaciteit levert 
tijdens deployment - instandhouding - re-de-
ploymentop compounds in uitzendgebieden 
wereldwijd.

 Ervaren en kundige technici van allerlei disciplines

 Oude broer concept met coachende werking   

  (kennisoverdracht on the job)

 Tijdelijke capaciteit valt buiten het personeel   

  plafond van de missie

 Volledig embedded onder militair kader 

  en geconfirmeerd aan cultuur en (huis) regels

 Prettige en professionele samenwerking
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Commentaar

Er was een tijd dat links en rechts duidelijke meningen ver-
kondigden over de krijgsmacht. rechts zag duidelijke bedrei-
gingen en zei dat het daarvoor wel offers wilde brengen. 
Links dacht dat de vrede vanzelf uitbrak als de wereld maar 
deed wat er gezegd werd. voor de krijgsmacht maakte dat, 
zeker na 1989, overigens weinig uit. Die werd steeds door de 
hond en door de kat gebeten.
van links valt nog steeds geen heil te verwachten. En rechts, 
in het bijzonder de vvD, heeft echt zijn kaarten laten zien. 
Moest er voor de verkiezingen nog geld bij, het compromis 
om er toch maar een miljard af te halen, was snel bereikt.
Je moet er wat voor over hebben om je vingers te kunnen
aflikken bij dit regeerakkoord en bijbehorend kabinet.
Is er dan geen financieel probleem? Natuurlijk wel en dat
de krijgsmacht daar ook iets van mee krijgt, is treurig maar 
te begrijpen. Geen begrip is er echter voor het onvermogen, 
of is het onwil, om eerst de contouren voor een toekomstige 
krijgsmacht te schetsen en daar de bezuinigingsmaatregelen 
op af te stemmen. Ook is er geen begrip voor het ongefun-
deerde optimisme over te realiseren besparingen en inkom-
sten uit verkoop. toekomstige kortingen werpen zo hun
schaduw vooruit.

Welke krijgsmacht?
Een krijgsmacht op een efficiënte en effectieve manier bij de 
tijd houden, vereist een heldere politieke visie op wat men 
met die krijgsmacht voor heeft. Die leek er eindelijk te komen 
met het eindrapport van de ‘verkenningen’ als vertrekpunt. 
Maar opnieuw dient de defensiebegroting als sluitpost en 
gaat het ‘beleid’ niet verder dan een opsomming van maat-
regelen waarmee de kortingen gerealiseerd moeten worden. 

Na Rutten de zondvloed
P.K. Smit

De huidige aanpak van de krijgsmacht legt een 
zware claim op de toekomst en ontbeert enig 
politiek leiderschap. 

Het kabinetsstreven naar een ‘veelzijdige krijgsmacht’, is dus 
niet meer dan een publicitaire deken die de onderliggende 
werkelijkheid moet verhullen. 
Die werkelijkheid is dat er nog geen geaccepteerd beeld
bestaat van wat die veelzijdige krijgsmacht moet voorstellen. 
Nog los van de vraag of die veelzijdige krijgsmacht wel het 
doel moet zijn. Natuurlijk, de ‘verkenningen’ schetsen op
basis van de bestaande krijgsmacht wel een beeld, maar
zonder een fatsoenlijke, politieke discussie is dat een beeld 
zonder betekenis. En die discussie is nog niet gevoerd. De
ingrepen in het operationele domein zijn dus een schot in
het duister en alleen bedoeld om de begroting binnen de
kaders te krijgen, kaders die nog strakker worden omdat
defensie ook moet opdraaien voor overschrijdingen in de
gezondheidszorg.
Dat is misschien voor de krijgsmacht het meest pijnlijke aan 
de situatie: het moeten inleveren van operationele capaciteit 
zonder een relatie te kunnen leggen met een inhoudelijke
visie. Het kabinet is zelfs niet bereid om die operationele
capaciteiten tijdelijk te deactiveren om zo tijd te winnen voor 
nadere studie. Lovende woorden over de krijgsmacht lijken
zo op een doekje voor het bloeden, de daden spreken heel 
andere taal.

Geloofwaardigheid
Bezuinigingen op bestuur en ondersteuning moeten het 
meeste geld opleveren, al in 2014. Dat roept herinneringen 
op aan de grote reorganisaties onder minister Kamp, begin 
deze eeuw. Ook die moesten al in een paar jaar hun geld op-
leveren. Anno 2011 zijn veel van die maatregelen nog steeds 
niet afgerond of blijken minder op te brengen dan voorzien. 
De opbrengsten van de materieelverkopen, bleken tot nu toe 
eveneens tegen te vallen.
Dat roept op zijn minst de vraag op, of al die aangekondigde 
maatregelen deze keer wel succesvol en op tijd gerealiseerd 
zullen zijn. Behalve de goede bedoelingen zijn er weinig aan-
wijzingen voor een positief antwoord op deze vraag.

Leiderschap
Minister Hille beklaagde zich onlangs over het gebrek aan 
maatschappelijk draagvlak voor defensie. Dat draagvlak
ontbreekt ook voor de financiële ondersteuning van Grieken-
land. volgens de minister-president is dat te begrijpen en
is politieke leiderschap nodig om de kiezer te overtuigen,
desnoods achteraf, dat die steun ook in het belang van
Nederland was.
Diezelfde minister-president heeft kennelijk vastgesteld dat 
aan de krijgsmacht geen politiek leiderschap verspild hoeft 
te worden. Dat is aan het volgende kabinet. Dat kan dan ook 
bedenken hoe de nu al ingebakken tegenvallers binnen de 
begroting verwerkt zullen worden. Met een dergelijk voor-
beeld valt niet te verwachten dat het maatschappelijk draag-
vlak voor de krijgsmacht zal verbeteren.<

Het kabinetsstreven naar een 

‘veelzijdige krijgsmacht’, is dus niet 

meer dan een publicitaire deken 

die de onderliggende werkelijkheid 

moet verhullen. 
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Helft mijnenbestrijdingscapaciteit verdwijnt

De Cougar zal niet meer blussen

Dat ook de krijgsmacht niet aan de bezuinigingen zou ontkomen, was voor niemand een verrassing. 
Maar deze keer kennen de bezuinigingen en de effecten daarvan hun weerga niet.

Defensie werkt altijd met 

beperkt zicht
Luitenant-generaal b.d. P.J.E.J. Striek

Het aandeel van de overheidsuitgaven voor Defensie daalde 
van 9 % in 1990 tot 5 % in 2010. In diezelfde periode daal-
den de defensie-uitgaven van 2,7 % naar 1,4 % van het bnp. 
Al die bezuinigingen leidden tot even zoveel reorganisaties 
die echter bijna nooit geheel tot uitvoering kwamen omdat 
er alweer een andere reorganisatie voor de deur stond. En nu 
gaat er ongeveer e 1 miljard bezuinigd worden. Dat is bijna 
15 % (!) van het budget na aftrek van pensioenen en wacht-
gelden.
Wat bovendien opvalt, is dat die e 1 miljard niet geheel het 
gevolg zijn van de kredietcrisis. Defensie moet bijvoorbeeld 
zelf opdraaien voor de veel hoger uitgevallen kosten van de 
jarenlange inzet in Afghanistan. De bijdrage uit het zoge-
naamde HGIS-potje waren onvoldoende om de extra kosten 
voor die missie te betalen. Defensie heeft dus in de afgelopen 
jaren in opdracht van de regering te veel geld moeten uitge-
geven. Er had dus geld aan het budget moeten worden toe-
gevoegd, maar de ambities van de politiek waren hoger dan 
de middelen die men er voor beschikbaar wilde stellen.

Geen beleid
Helaas is er alleen maar gekeken naar het geld. Er ligt geen 
beleidsvisie aan ten grondslag. In de brief aan de tweede
Kamer van 8 april 2011 stelt de minister van Defensie dat in 
2014 Nederland zal beschikken over een kleinere krijgsmacht 
in goede conditie, gereed voor elke inzet binnen haar moge-
lijkheden. Dat klinkt heel goed, maar het zegt niets over wat 
de krijgsmacht dan zou moeten kunnen. Premier rutte: “We 
kunnen nog steeds hetzelfde, alleen niet meer zo lang”. Of 
hij daarmee doelde op de duur van een missie of op het einde 
van de krijgsmacht, is niet geheel duidelijk.

Van de voorzitter

Dat deze bezuinigingen er flink inhakken, hoeft geen betoog. 
Ondanks snijden in staven en bedrijfsvoering, wordt ca. 25 %
van de operationele capaciteit ingeleverd waarbij op zijn 
minst de suggestie wordt gewekt dat de klassieke 1:2:1
verdeling tussen de krijgsmachtdelen weer is toegepast.

Bij de Koninklijke Marine worden 2 van de 4 nieuwe
patrouilleschepen verkocht en halveert de mijnenbestrijdings-
capaciteit bijna.
De Koninklijke Landmacht levert de laatste, meest moderne 
gevechtstanks Leopard 2A6 in. van de medium range anti-
tankcapaciteit verdwijnt 50 %. 6 van de 24 pantserhouwitsers
2000 worden afgestoten. De luchtverdedigingscapaciteit 
(Stinger op Mercedes Benz) wordt met de helft gereduceerd 
en ook de genieconstructiecapaciteit (nodig voor het op-
bouwen van kampementen en voor steun aan de bevolking
in een inzetgebied) ontspringt de bezuinigingsdans niet.
De Koninklijke Luchtmacht moet 19 van de 87 F-16 jachtvlieg-
tuigen inleveren. Alle Cougar helikopters worden afgestoten, 
evenals de derde DC-10.
En ook de Koninklijke Marechaussee levert in. De aanschaf 
van een vaartuig voor de Zeeuwse wateren gaat niet door.

Het kan niet anders dat multifunctionele inzet door deze
kortingen niet meer mogelijk is. volgens ‘de verkenningen’ 
komt Defensie nu meer bij het scenario ‘kort maar krachtig’. 
‘Kort’ lijkt logisch maar bij ‘krachtig’ moeten toch vraag-
tekens worden geplaatst.
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Nog minder Pantserhouwitsers

Genieconstructiecapaciteit ontspringt de dans niet

Gedwongen ontslag
De verkleining van de krijgsmacht door het afstoten van wa-
pensystemen die eigenlijk nog steeds heel hard nodig zijn om 
echt multifunctioneel inzetbaar te zijn en die bij een aantal 
inzetopties node gemist zullen worden, is uiteraard een droe-
vige zaak. Maar de gevolgen voor het personeel zijn drama-
tisch te noemen. Er zullen ongeveer 12.000 arbeidsplaatsen 
verloren gaan. Dat is ongeveer 16 %. Omdat niet alle functie-
plaatsen zijn gevuld, zullen ongeveer 10.000 mannen en
vrouwen Defensie moeten verlaten. voor 5 à 6.000 mede-
werkers zal dat mogelijk leiden tot gedwongen ontslag! 
Hoe Defensie dit probleem aan zal pakken, is nog niet be-
kend. Ongeveer 25.000 mannen en vrouwen weten dus niet 
zeker wat er met hun baan gaat gebeuren. Even zoveel ge-
zinnen verkeren al enkele maanden in onzekerheid over hun 
toekomst. Intussen wachten velen het ontslag niet af en ver-
laten het ‘zinkende schip’. Defensie heeft zo de goede naam 
als betrouwbare werkgever verloren!
Op televisie konden we horen hoe een taxichauffeur van me-
ning was dat ex-militairen zeer geschikt waren voor die job. 
De vraag is echter of de arbeidsmarkt op korte termijn 6.000 
taxichauffeurs nodig heeft.

De jonge militairen die de krijgsmacht na enkele jaren ver-
lieten, hadden meestal zeer goede mogelijkheden op de ar-
beidsmarkt. Zij hadden geen 8 to 5 mentaliteit; waren ge-
wend aan onregelmatige werktijden en ze waren flexibel 
inzetbaar; waren verantwoordelijkheidsbewust; hadden ge-
leerd samen te werken; hadden geleerd leiding te aanvaar-
den en zo nodig zelf leiding te nemen. Zij waren fysiek en 
psychisch gekeurd en hadden meestal een gecertificeerde ci-
viele opleiding genoten. Kortom, van spijkerbroeken met 
geen werkervaring en een kleine kans op de arbeidsmarkt 
maakte de krijgsmacht jonge mannen en vrouwen met er-
varing en civiele diploma’s en een zeer goede kans op de ar-
beidsmarkt.
Door de huidige bezuinigingen kunnen we straks ongeveer 
1.000 mannen en vrouwen per jaar minder de kans bieden 
zich op deze manier op hun toekomst voor te bereiden: 1.000 
jonge mannen en vrouwen die een groot risico lopen om zon-
der werk blijven. 

Tegenvallende opbrengsten
Wanneer zal Defensie de verlaging van de personeelskosten 
kunnen realiseren? Wat levert het de overheid op indien een 
groot deel van het ontslagen personeel uitkeringsgerechtigd 
wordt? Er was toch op de korte termijn veel geld nodig?
Die vraag kan ook gesteld worden bij het afstoten van ma-
terieel. De ervaring leert dat het af te stoten materieel eerst 
een grote opknapbeurt nodig heeft. Meestal iets ingrijpen-
der dan een likje verf. Bovendien wil de potentiële koper dat 
de verkoper uitgebreide opleidingscapaciteit ter beschikking 
stelt en, vaak zeer geavanceerde, opleidingsmiddelen. De 
krijgsmacht zal dus behoorlijk moeten investeren voordat ze 
de markt op kan. 
Wellicht dat er voor nieuwe patrouilleschepen en redelijk mo-
derne helikopters nog een markt is. Maar als de Nederlandse 
krijgsmacht bijvoorbeeld moet afzien van het gebruik van de 
moderne gevechtstank (nieuwprijs inclusief reservedelenpak-
ket en munitie destijds ca. e 4 miljoen per stuk), vraag ik mij 
af waarom andere landen daar dan niet van af zien. Hebben 
die geen kredietcrisis? Of kunnen potentiële kopers nu voor 
een appel en ei zeer moderne inzetmiddelen kopen? 

Beperkt zicht
Op 29 april 2011 legde de regering in de tweede Kamer
verantwoording af over de mislukte helikopteractie op de 
kust van Libië. Minister Hillen verklaarde tijdens dat debat
dat Defensie altijd werkt met beperkt zicht.
Het lijkt er op dat de voorgenomen bezuinigingen daar een 
duidelijk bewijs van zijn.<

Defensie heeft zo de goede naam

als betrouwbare werkgever verloren!
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Het hedendaagse militaire optreden lijkt soms een zaak van bemande wapensystemen en 
geavanceerd materieel. De werkelijkheid is dat het vooral aankomt op bewapende, in teamverband 
opererende militairen. De scout/sniper van het Korps Mariniers is daar een goed voorbeeld van.

De Scout/Sniper van 
het Korps Mariniers
Gerard van Oosbree

Schieten met de Accuracy AWM .338
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rett en bij het Korps Mariniers zijn de exameneisen voor de 
marksman zwaarder dan voor de SLA bij de landmacht. De 
marksmanopleiding wordt slechts twee keer per jaar gegeven 
aan maximaal 12 mariniers per opleiding: zes weken voor de 
Accuracy en dan twee weken voor de Barrett. 
Met de Accuracy leert de marksman schieten tot en met 1000 
meter, met de Barrett tot 2000 meter en op bewegende doe-
len. 

Scout/Sniper
De twaalf beste marksmen kunnen vervolgens deelnemen 
aan de scout/sniperopleiding. Hier komt de nadruk te liggen 
op de tactiek. Onderwerpen zoals ongezien naderen, camou-
fleren, observeren, loggen en rapporteren, interpreteren van 
luchtfoto’s en het vergaren van inlichtingen, komen in deze 
opleiding aan bod. De aanstaande scout/sniper leert ook
alleen te werken samen met een buddy, de observer. 
Als de aspirant scout/sniper slaagt voor zijn examen, komt hij 
automatisch in een van de twee verkenningspelotons. 
Daar kan hij dan zijn skills verder uitbreiden door cursussen
te volgen zoals de UK Royal Marines Sniper Course, de scout/
sniper teamleaders course bij de Amerikaanse mariniers 
(USMC), de HASC USMC (high angle shooting course) en het 
schieten in het hooggebergte te Lizum, Oostenrijk. Laatst-
genoemde wordt door het Korps Mariniers zelf gegeven.
Een van de nieuwe skills die zijn intrede doet bij de verken-
ners, is het zogenaamde combat tracking, het volgen en
interpreteren van sporen. 

Binnen het verkenningspeloton hebben de scout/snipers
twee omschreven taken. De eerste is de ontregeling van
de command & control (C2) bij de tegenstander. Dit doen ze 
door het uitschakelen van belangrijke personen binnen de
vijandelijke C2-organisatie met de Accuracy maar ook door 
het uitschakelen van apparatuur met de zware Barrett M82A1 
of met de grendelversie, de M99-1.
De tweede taak is het vergaren van battlefield intelligence 
met de mogelijkheid om voor de artillerie doelen aan te wij-

De lange rijen barakken staan er donker bij in het besneeuw-
de landschap. Slechts bij twee brand er licht en is er activiteit. 
De Nederlandse mariniers zijn net terug van een heel koude
dag op een van de vele schietbanen van Übungsplatz Grafen-
wöhr in het zuiden van Duitsland. De mannen hebben de 
pech dat net de eerste sneeuw van het winterseizoen is ge-
vallen en dat de temperatuur overdag ook onder nul is. Maar 
deze kerels zijn wel het een en ander gewend. De snipers van 
het verkenningspeloton van het tweede mariniersbataljon en 
een aantal instructeurs zijn doorgewinterde mariniers die al-
lemaal een of meerdere koudweer trainingen in Noorwegen 
hebben doorlopen.

Deze schiettraining in Grafenwöhr is redelijk uniek. Instruc-
teurs van het Mariniers Opleidingscentrum (MOC) uit rotter-
dam werken hier samen met operationele mariniers van het 
Mariniers trainingscommando (MtC, voorheen GOEM, Groep 
Operationele Eenheden Mariniers) uit Doorn. 
Eerste luitenant Mike (functie: Hoofd Wapengroep) legt uit 
dat normaal gesproken de instructeurs van het MOC aan de 
hand van een vast omschreven opleidingsplan zorgen dat ma-
riniers zich vaardigheden eigen maken. Dit in tegenstelling 
tot een trainer die zorgt dat mariniers zich opwerken maar 
dat naar eigen inzicht doet. Bij de Landmacht lopen deze 
twee zaken door elkaar maar bij het Korps Mariniers is er vol-
gens Mike een strikte scheiding tussen opleiden en trainen. 
Dat nu instructeurs een training ondersteunen, is inderdaad 
een unieke situatie die is ontstaan door het plotseling uitval-
len van een opleiding. 

Marksman
Om sniper te kunnen worden bij het Korps Mariniers moet
de individuele marinier een aantal hordes nemen. Na een 
aantal dienstjaren als marinier kan hij zich aanmelden voor de 
marksmanopleiding. van de 100 kandidaten worden tijdens 
selectiedagen de beste 24 geselecteerd voor de 2 marksman-
opleidingen. Hier leert de marinier als lid van een marksman-
team bij een vuursteunpeloton met de Accuracy AWM .338 en 
de M82A1/M-99.50 Barrett gelegenheidsdoelen te bestrijden 
tot maximaal 2000 meter. De opleiding richt zich voor-
namelijk op de schiettechniek. Het verschil met de Schutter
Lange Afstand (SLA) bij de landmacht zit hem in het aantal 
uren in de opleiding. De SLA wordt niet opgeleid op de Bar-

Samen met een observer

Schieten met de M82A1/M-99.50 Barrett

Accuracy AWM .338
Bron: Defensie
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zen. Het uit twee man bestaande scout/sniperteam, dit team 
kan afhankelijk van de missie worden uitgebreid tot 4 of 6 
man, is tijdens het uitvoeren van deze operaties geheel op 
zichzelf aangewezen en opereert dicht op of in vijandelijk
gebied. Een behoorlijk deel van de training gaat dan ook
zitten in het opereren in een klein team en in het overleven. 

Strakke procedures
‘Data verzamelen’ is een veel gehoorde term bij marksmen 
en snipers. Ze hebben het dan niet over informatie over doel-
witten maar over de data van hun schoten. Elke schutter 
houdt elk schot bij in een logboek. Daarin noteert hij afstand, 
weersomstandigheden zoals wind en temperatuur en de zo-
genaamde klikwaarden (correcties in hoogte en zijdelingse 
richting) op de scope, waarmee hij het doel heeft getroffen. 
Zodoende bouwt hij een naslagwerk op waaruit hij kan put-
ten bij de voorbereiding voor een volgend schot. Een ervaren 
schutter zal al in zoveel verschillende situaties een schot heb-
ben gelost, dat het waarschijnlijk is dat een volgend schot in 
een vergelijkbare situatie plaats vindt. Hij hoeft dan alleen 
maar de waarden uit zijn logboek te gebruiken en dan nog 
fijn af te stellen. 

Sergeant-majoor Dick, een van de instructeurs, legt uit dat
er verder tijdens de opleiding zo min mogelijk gebruik wordt 
gemaakt van hulpmiddelen. Dus geen lasers voor het meten 
van de afstand maar schatten aan de hand van het beeld in 
de scope en met speciale tabellen. “techniek kan uitvallen en 
dan moet je wel verder kunnen werken. Het idee hierachter is 
‘train hard, fight easy’.
Ook wordt er veel aandacht besteed aan de procedures zoals 
de ‘schutter-observer’ dialoog en het wapenonderhoud.
De Accuracy is een precisiewapen en moet als zodanig wor-
den behandeld. Op de schietbaan wordt dat duidelijk als een 
sniper bij een zogenaamd cold bore shot, het eerste schot met 
een schoongemaakt wapen, een lichte afwijking constateert. 
De schutter heeft zijn wapen aan de hand van zijn logboek 
ingesteld en verwachtte een precieze treffer te maken.
Doorvragen door een instructeur leert dat de schutter een
iets andere procedure heeft gevolgd met het schoonmaken, 
met de minieme afwijking tot gevolg.

Jong en oud
De Scout/snipers van het verkenningspeloton zijn een mix van 
oude rotten en jonge mariniers. Zo is daar marinier-1 Fabio 
die net uit de sniperopleiding komt en daarvoor een uitzen-
ding heeft gedraaid in Afghanistan. Hij zit ‘pas’ vier jaar bij 
het Korps en heeft na tweeënhalf jaar dienst al de marks-
manopleiding gedaan. Maar er zitten ook mannen bij als 
team-leader sergeant vincent die zijn militaire loopbaan in 
1993 is begonnen als dienstplichtig commando en in 1994 bij 
het Korps Mariniers beroeps is geworden. Met twee ooms bij 
het Korps was dat een logische keuze.
Hij heeft al in 1998 de sniperopleiding gedaan, toen scout/
sniper nog geen echte functie was binnen het Korps. Beide 
zitten in dezelfde sectie die bestaat uit vier scout/snipers.
Ze hebben de opleiding meer dan een decennium na elkaar 
gedaan en toch zijn ze het eens over het lastigste onderdeel, 
het observeren. voor Fabio was het dat je “het minder in de 
hand” hebt. voor vincent was het juist de vele voorwerpen 
die je uit je hoofd moet leren met de juiste benamingen.

Een gelukkige combinatie
De unieke samenwerking tussen MOC en MtC wordt door 
beide mariniers als goed ervaren. vincent: “het komt niet veel 
voor dat MOC en MtC bij elkaar zijn. Het heeft zeker meer-
waarde. Er zijn niet veel snipers in het Korps Mariniers en 
nu zit alle kennis en ervaring bij elkaar. We zitten nu face to 
face met operationele en ondersteunende mensen.” Fabio 
vult aan: “het is een klein groepje mensen met veel ervaring. 
voor mij is het een steile leercurve. Iedereen is weer ergens 
anders goed in en het is goed om elkaar te trainen.” vincent 
vindt het ook een voordeel voor de instructeurs. “Zij kunnen 
ook van mannen als Fabio leren. De ontwikkelingen stoppen 
niet.”<

‘train hard, fight easy’

Leren waarnemen. Bron: Defensie

Nadruk op tactiek



Armex |  Juni 2011 | nummer 3

13

Armex |  Juni 2011 | nummer 3

12

Column

De gebeurtenissen rondom Libië hebben weer eens de vraag 
doen rijzen onder welke voorwaarden een land militair
ingrijpen elders steunt, of er ook nog aan wil deelnemen.
Zo waren de NAvO-lidstaten Frankrijk en het verenigd
Koninkrijk vrij snel voor de instelling van een no-fly zone
terwijl de NAvO-lidstaten Duitsland en turkije aanvankelijk 
tegen waren. Uiteindelijk gingen laatst genoemde toch
akkoord, maar Duitsland trok wel zijn bemanningsleden uit
de AWACS-vliegtuigen terug. 

NAVO consensus
Het bondgenootschap worstelt sinds de Koude Oorlog nog
altijd met het identificeren van gemeenschappelijke drei-
gingen, zeker nu de alliantie 28 lidstaten telt met uiteenlo-
pende meningen hierover. Het nieuwe Strategisch Concept 
van de NAvO dat op de top in Lissabon werd goedgekeurd,
is dan ook meer een verklaring van intenties dan een inhou-
delijk document. Alle lidstaten moesten er mee instemmen. 
Een dergelijk document moet dus wel een compromis-
karakter uitademen.
Bekend is dat de nieuwe lidstaten in Oost-Europa vooral be-
lang hechten aan de nadrukkelijke vermelding van artikel 5, 
de collectieve verdediging. Zij denken dat rusland zich wel 
weer eens agressief zou kunnen manifesteren. Landen als de 
verenigde Staten en het verenigd Koninkrijk vinden echter 
vooral dat mondiale dreigingen een militair optreden ver
buiten het NAvO-verdragsgebied vereisen.

voor operaties buiten het NAvO-verdragsgebied dient er
uiteraard politieke consensus tussen de lidstaten te bestaan. 
Dit betekent echter nog niet dat een lidstaat ook verplicht is 
een militaire bijdrage te leveren. Zo zag bijvoorbeeld Grie-
kenland vanwege binnenlandse oppositie af van een actieve 
militaire bijdrage aan de NAvO-interventie in Kosovo in 1999.
En wanneer lidstaten wel een militaire bijdrage leveren,
maken zij soms voorbehouden (caveats) over de operatio-
nele inzet hiervan. Zo heeft bijvoorbeeld Duitsland voor de 
troepen in Afghanistan bedongen dat patrouilles voor donker
terug moeten zijn op de thuisbasis en dat Duitse vliegtuigen
’s nachts niet mogen vliegen. 

Nationale consensus
In tegenstelling tot Denemarken en Duitsland, hoeft het Ne-
derlandse Parlement formeel niet in te stemmen met een mis-
sie. Maar de regering hecht zeer aan een parlementaire meer-

Militaire interventies
eigen belang en moraal

Mr. drs. C. Homan

Nederlandse militaire inzet is vanzelfsprekend 
wanneer de territoriale integriteit of het 
onafhankelijk functioneren van ons land op het 
spel staat. In alle andere gevallen vormen goede 
bedoelingen en eigen belang vaak een diffuus 
palet van politieke overwegingen voor die inzet.

derheid en is bereid daarvoor ook concessies doen. Zo vroeg 
het toenmalig lid van de tweede Kamer Koenders bij de
discussie in 2000 over de vN-missie in Ethiopië-Eritrea om
ook Apache helikopters mee te sturen, ook al verklaarden de 
minister van Defensie, de Chef Defensiestaf en de militaire 
adviseur van de secretaris-generaal van de verenigde Naties 
tegenover kamerleden dat dit niet nodig was. toch besloot de 
regering deze helikopters mee te sturen om zo een parlemen-
taire meerderheid te verkrijgen. Ook bij de komende politie-
missie naar Kunduz deed de regering concessies tegenover de 
Kamer. Dit staat wel op gespannen voet met het beginsel ‘de 
regering regeert, het parlement controleert’.

Ethisch gezien domineert in de besluitvorming soms de
‘gezindheidethiek’ boven de ‘verantwoordelijkheidsethiek’. 
Bij eerst genoemde staan intenties, een zuiver geweten en 
een symbolisch gebaar centraal. Dit was bijvoorbeeld voor 
een belangrijk deel het geval bij de besluitvorming over de 
uitzending van een Nederlands bataljon naar Bosnië in 1993. 
televisiebeelden van vermagerde gevangenen achter prikkel-
draad en indirecte oproepen tot actie in de actualiteiten-
rubrieken droegen in belangrijk mate bij aan een groot
politiekmaatschappelijk draagvlak voor uitzending. toch, zo 
bleek naderhand, spraken de eerste bataljonscommandant, 
na zijn verkenning van het gebied en ook de Chef Defensie-
staf van een ‘mission impossible’. Deze twee militairen
redeneerden vanuit de verantwoordelijkheidsethiek: de

Scherpe confrontaties in de tweede Kamer over het uitzenden van
een gevechtseenheid naar Bosnië (Kamerlid M. van traa (PvdA) in
debat met de minister van Defensie, A.L. ter Beek. Links de minister 
van Buitenlandse Zaken, P.H. Kooijmans, rechts de staatssecretaris
van Defensie, B.J.M. baron van voorst tot voorst). Bron: NIMH.
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consequenties van de beslissing stonden voor hen centraal. 
voor hen vormden de effecten van hun keuze de leidraad bij 
de afweging tussen doel en middelen. 

Belang en waarde
vaak wordt beweerd dat de Nederlandse krijgsmacht tegen-
woordig vooral wordt ingezet ter verdediging van waarden. 
De begrippen ‘waarde’ en ‘belang’ zijn echter moeilijk af te 
bakenen en worden vaak door elkaar gebruikt. voor Neder-
land is de betekenis van het begrip waarde: de waarde die in 
de Grondwet wordt toegekend aan de handhaving en de be-
vordering van de internationale rechtsorde. Het is in ons land 
politiek en maatschappelijk ook meer acceptabel om over 
waarden in plaats van over belangen te spreken. Maar als 
handelsnatie van de eerste orde, is een goed functioneren-
de internationale rechtsorde tevens een Nederlands (econo-
misch) belang. 
Een voorbeeld van de inzet van de Nederlandse krijgsmacht, 
waarbij zowel belangen als waarden een rol speelden, was 
onze missie in Uruzgan. Een belangrijke reden voor onze aan-
wezigheid betrof onze ‘veiligheid’. voorkomen moest worden 
dat Afghanistan weer een vrijhaven zou worden voor terroris-
tische groeperingen waarvan de activiteiten uiteindelijk ook 
ons land zouden kunnen treffen.
twee redenen die als ‘waarden’ konden worden aangemerkt, 
waren ‘solidariteit’(wederopbouw van een door oorlogen
geteisterd land) en de bevordering van ‘mensenrechten’.
De laatste reden die de regering noemde, was de ‘geloof-

waardigheid’ van met name de NAvO. 
Ook bij de humanitaire NAvO-interventie in Kosovo speelden 
waarden en belangen een rol. Als redenen voor de inter-
ventie voerde de NAvO aan dat de Servische activiteiten in
Kosovo een humanitaire noodsituatie hadden gecreëerd, dat 
de Serven misdrijven pleegden tegen de menselijkheid en dat 
het gebruik van geweld door het Miloševicćregime tegen de 
Albanese Kosovaren op gespannen voet stond met de mon-
diale normen van gemeenschappelijke menselijkheid. 
Maar naast deze humanitaire redenen, speelde ook eigen be-
lang een rol. Zo bestond de zorg dat een langdurig conflict in 
de zuidelijke Balkan een massale vluchtelingencrisis in Europa 
teweeg zou brengen. Ook vreesde de NAvO dat wanneer ze 
de crisis niet zouden indammen, deze zich naar de buurlan-
den zou verspreiden, in het bijzonder Macedonië, Albanië
en Bulgarije. Kortom, onder het etiket van humanitaire inter-
ventie gaan soms ook andere motieven schuil. 

Noodzaak of keuze
In feite is slechts in twee gevallen een directe inzet van onze 
krijgsmacht vanzelfsprekend, namelijk wanneer de territoriale
integriteit van ons grondgebied bedreigd wordt of het onaf-
hankelijk politiek en maatschappelijk functioneren van ons 
land op het spel staat. De Amerikaan richard Haass noemt dit 
een ‘war of necessity’ (oorlog uit noodzaak). Het andere type 
oorlog noemt hij ‘war of choice’ (oorlog uit keuze). Zoals
boven is aangetoond, kunnen bij dit laatste type oorlog ver-
scheidene motieven een rol spelen. <
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De chaos was niet te over zien. Overal puin. Het plafond
was bijna overal naar beneden gekomen en op sommige
plaatsen zelfs het dak. 
De brandweer was enkele uren bezig geweest om de 
brand onder controle te krijgen, vele liters water zijn naar 
binnen gepompt.
Door de brand lag er overal roet, zelfs in de kleinste 
hoekjes zagen we nog roet en bluswater. 

Gelukkig hadden we een contract met Recontec, zij
waren binnen enkele uren ter plaatse. Na de eerste 
beredderingsmaatregelen, zoals het plaatsen van 
pompen en drogers, werden meteen HCL meetingen
verricht. Tegelijkertijd werden er “veegmonsters” ge-
nomen om de vervuiling in ons apparatuur te meten.

Op basis van deze rapportages hebben we samen een
plan van aanpak gemaakt voor het reconditioneren van
alle beschadigde en vervuilde apparaten.

Recontec richte een complete reinigingsstraat in, ik wist 
niet wat ik zag. Onze machines werden uit elkaar gehaald
en elk onderdeel werd afgespoeld en ging vervolgens 
door een dompelbad, zelfs de printplaten.
Alles is schoon geworden, sommige onderdelen moesten
worden vervangen, maar goed het merendeel was weer
als nieuw. We waren snel operationeel en dat was van
groot belang, we wilden onze klanten niet laten wachten. 

Dat was de eerste keer dat ik Recontec aan het werk 
zag, nu huren we Recontec in voor preventief onderhoud.
De apparatuur gaat langer mee en we hebben nu minder 
uitval van apparatuur, dat geeft vertrouwen.

NUMMER 5.indb   2 09-05-11   13:45
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regeren is vooruit zien. Daarom begon al in 2009 de staf van 
het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL) in 
Apeldoorn met de planning van de redeployment. In 2007 
was immers besloten dat de missie in Uruzgan maar met twee 
jaar zou worden verlengd.
Door de val van het kabinet Balkenende op 20 februari 2010 
werd duidelijk dat de missie definitief per 1 augustus 2010 
zou eindigen en dat de mensen en middelen van de
Taskforce Uruzgan (tFU), de Air Taskforce (Helikopters) en
de Special Operations Task Group naar Nederland moesten
terugkeren. Een van de grootste logistieke operaties in de
recente geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht stond 
voor de deur.

Redeployment uit Uruzgan 
Luitenant-kolonel der Genie Piet Hagenaars 

Formering 
Uitgangspunt bij de formering van de Redeployment
Taskforce (rDtF) was dat de eenheid zo min mogelijk af-
hankelijk zou zijn van coalitiepartners. verder moest de orga-
nisatie flexibel aangepast kunnen worden aan zich wijzigen-
de omstandigheden. Daarom maakten bij de formering op
11 januari 2010, naast logistieke eenheden, ook gevechtseen-
heden en gevechtssteuneenheden deel uit van de taskforce.
Het Commando Landstrijdkrachten kent geen eenheden (op 
compagniesniveau of hoger) die specifiek zijn belast met dit 
soort operaties. De rDtF werd daarom grotendeels samen-
gesteld uit het OOCL dat bestaat uit eenheden die wel over 
gerelateerde capaciteiten beschikken. Uit 100 en 200
Bevoorrading- en transportbataljon werden vooral de
Innamecompagnie en de Logistieke Compagnie geformeerd. 
400 Geneeskundig Bataljon leverde aan laatstgenoemde com-
pagnie onder meer het personeel voor het role 2-hospitaal. 
101 CIS-bataljon2 vulde grotendeels de stafcompagnie van de 
taskforce.
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verricht. Tegelijkertijd werden er “veegmonsters” ge-
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Beladen voor transport. Bron: Defensie

In het vorige nummer beschreven Sietsma en 
Westerhoven1 de redeployment uit Uruzgan op 
basis van hun waarnemingen op de werkvloer. 
In deze bijdrage beschrijft Hagenaars deze 
enorme operatie vanuit de optiek van de 
commandovoering. 

1 Zie Armex 95-2 van april 2011 bldz 15-17
2 CIS staat voor Commando en Informatiesystemen
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In het operatieconcept werd gekozen voor het ‘oprollen van 
het tapijt’: beginnen op de Nederlandse patrolbases en kam-
pen in en om Deh rawod (Kamp Hadrian) gevolgd door tarin 
Kowt (Kamp Holland) en Kandahar Airfield (KAF). Aanvanke-
lijk lag er nog een sterke nadruk op konvooioperaties en de 
verwachting was dat de diverse verplaatsingen tussen de
patrouillebases en Kamp Hadrian en Kamp Holland veel force 
protection en transportcapaciteit zouden vergen.
In Kamp Hadrian, Kamp Holland en op KAF waren zogenoem-
de staging areas voorzien, waar de innamecompagnie zijn 
werk moest doen. Deze staging areas waren overigens, net
als de overige benodigde infrastructuur, al door het voor-
detachement, het MIDQt5, ingericht. 

Medio mei 2010 werd duidelijk dat de tFU zou worden
opgevolgd door een taskforce bestaande uit Amerikanen en 
Australiërs: het Combined team Uruzgan. Daarmee konden 
de plannen voor het vertrek van de tFU concreter worden.

Opwerken
Met de formering op 11 januari 2010 begon ook het formele 
opwerktraject van de hoofdmacht. voor de staf van de rDtF 
moest het opwerken bovendien geïntegreerd worden met de 
planning voor de missie. tijdens staftrainingen vormde de op-
dracht aan C-rDtF dan ook het uitgangspunt en werd ook de 
‘opsroom’, het deel van de commandopost waar voortdurend 
de lopende operatie wordt gevolgd, getraind in tijdens de 
uitvoering te voorziene scenario’s.
De operatielijn ‘verplaatsingsoperaties’ kwam tijdens het
opwerktraject in diverse oefeningen aan bod. 
De twee force protection compagnieën, het verkenningspe-
loton, de pantsergenie-elementen en de IStAr-module wer-
den begin maart getraind op het oefenterrein Alten Grabow, 
ten zuiden van Berlijn, in de beveiliging van konvooien samen 
met de transportelementen van de logistieke compagnie.
Uiteraard kreeg ook de voorbereiding van de individuele
militair ruime aandacht om zo te kunnen voldoen aan de
aanwijzingen van de CDS over onder meer militaire basisvaar-
digheden.

101 Geniebataljon bracht de constructiecapaciteit van de 
geniecompagnie in, de pantsergeniecapaciteit voor die
compagnie kwam uit 41 Pantsergeniebataljon van 13
Gemechaniseerde Brigade.
De Bravo Compagnie van 11 Infanteriebataljon Luchtmobiel 
en 21 Infanteriecompagnie van 2 Mariniersbataljon moesten 
zich voorbereiden op de force protection.
verder werden het verkenningspeloton van 45 Pantserinfan-
teriebataljon en een IStAr3-element vanuit het 103 IStAr-
bataljon ingedeeld.
De Staf van de rDtF werd opgebouwd rond een groep
functionarissen afkomstig van Staf OOCL, aangevuld met per-
soneel vanuit alle defensieonderdelen. Ook was een Politiek 
Adviseur (POLAD) beschikbaar die verbonden was aan het 
Provincial Reconstruction Team van het Combined Team
Uruzgan4  (CtU). 

Plannen
De opdracht van de Commandant der Strijdkrachten aan
C-rDtF kwam in het kort neer op:
• het georganiseerd ontmantelen, schoonmaken, inpakken
  en transporteren van aangewezen materieel naar een
  vertrekpunt voor strategisch transport; 
• het overdragen van infrastructuur en locaties die niet meer  
  door onze eenheden worden gebruikt;
• het, afhankelijk van de situatie, zelf beveiligen van de eigen 
  werkzaamheden.

Deze opdracht was duidelijk. Minder duidelijk was op dat
moment het volume van wat terug naar Nederland moest.
Er was immers nog geen coalitiepartner gevonden die de
taken van de tFU zou overnemen. Bovendien stond nog
niet vast welk materieel in ieder geval moest terugkomen 
naar Nederland en welk materieel aan partners, inbegrepen 
de Afghaanse overheid, kon worden overgedragen.

In zijn uitwerking van de opdracht onderkende C-rDtF
drie operatielijnen, namelijk 
(1)innameactiviteiten, (2) het uitvoeren van een gekwa-
lificeerd proces van beoordelen, tellen, registreren en
vervoersprioriteiten toekennen, en (3) verplaatsen. voor
de eerste twee operatielijnen dienden tijdens het opwerk-
traject geheel nieuw processen te worden ontwikkeld met
bijbehorende, zeer gedetailleerde werkinstructies. 

3 Intelligence, Surveillance, target Acquisition and reconnaissance
4 Deze eenheid zou de taken van de taskforce Uruzgan overnemen
5 Materiel Inventory, Diagnosis and Quartermaster team (MIDQt)

Organisatie rDtF (oranje vanaf juli 2010)‘Oprollen van het tapijt’ 
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neel van de innamecompagnie dat bij vaak zeer hoge tempe-
raturen het werk moest doen. Daarnaast beschikte de rDtF 
over een in de organisatie ingebouwd, zelfcorrigerend ver-
mogen. Binnen de Staf rDtF was binnen de Plans Cell een
Assessment-element opgenomen dat wekelijks aan C-rDtF 
rapporteerde over de kwaliteit van het innameproces. Bij de 
innamecompagnie waren functionarissen ingedeeld belast 
met interne controle om ter plaatse toezicht te houden op 
het proces. Zo kon op meerdere momenten het proces
worden bijgestuurd om de kwaliteit ervan op het gewenste 
niveau te houden. 

Afvoer
Ook de uitvoering van het transport is in het vorige nummer 
van Armex beschreven en ook hier liep niet alles volgens plan. 
Zo werd in september begonnen met het verharden van de 
landingsbaan van tarin Kowt waardoor de capaciteit ervan 
maandenlang werd beperkt. verder kwam de afvoer met
jingle trucks door allerlei oorzaken (feestdagen, trage
bureaucratische procedures) maar heel langzaam op gang. 
De konvooien werden overigens niet alleen door force
protection elementen van de coalitiepartners beveiligd. De
Nederlandse Air task Force (AtF) heeft vanuit KAF door inzet 
van F16’s met het zogenaamde Recce Lite systeem, de routes 
verkend op de aanwezigheid van IED’s. verder boden AH 64 
Apache gevechtshelikopters van de AtF vanuit tarin Kowt
bescherming. De rDtF zette zijn eigen specialisten (genie, 
EOD, medische personeel) in om zeker te stellen dat aan de 
hoge Nederlandse veiligheidseisen kon worden voldaan.
Op die manier werden essentiële functies binnen een konvooi 
uitgevoerd door Nederlanders zodat de commandant van het 
Nederlandse element optimaal werd gesteund.

Famous last impression 
Een belangrijk deel van het werk van de rDtF was de over-
dracht van de diensten die Nederland als lead nation aan 
onze partners verleende. Die partners kwamen er al snel
achter dat Nederland in de voorgaande vier jaren veel, zeer 
veel op zich had genomen met de bouw en de instandhou-
ding van de diverse bases en dat zij dat niet vanaf 1 augustus 
op zich konden nemen. Het ging om diensten zoals voeding, 
brandstofvoorziening, base beveiliging, onderhoud en de 
schoonmaakdiensten & wasserette. C-rDtF, brigade-

Met de uitvoering van de oefening ‘Uruzgan Integration-18’ 
op de veluwe in juni 2010 eindigde het opwerktraject. Alle 
eenheden van de rDtF kwamen bij deze oefening aan bod.

Aanpassingen
vanaf half juni verplaatsten de eerste elementen van de rDtF 
naar het operatiegebied. Daar werd een commandopost
betrokken, ondergebracht in tenten. Juist in een periode 
waarin met een kleine bezetting een vliegende start moest 
worden gemaakt, was dat geen eenvoudige zaak omdat de 
temperaturen opliepen tot wel 45 graden Celsius. Daardoor 
vielen bovendien vaak de aggregaten uit en daarmee dus de 
stroomvoorziening. 

Wat zich begin juni al leek af te tekenen, werd nu steeds
duidelijker. Een volledige ontplooiing van de rDtF zou op 
grote problemen stuiten, vooral op infrastructureel gebied. 
Maar met de CtU kon onder meer de gezamenlijke uitvoering 
van konvooioperaties worden afgesproken. De rDtF had
logistieke voertuigen, search capaciteit en luchtsteun van 
Apache helikopters, de CtU kon de verdere force protection 
leveren. Hierdoor hoefde het grootste deel van de eigen force 
protection eenheden niet ontplooid te worden.
verder was door het werk van het MIDQt een beter beeld 
ontstaan van het te verplaatsen volume, had de tFU al prima 
voorwerk verricht en was er meer duidelijkheid over verkoop-
mogelijkheden.
Hierdoor konden de activiteiten van de rDtF beter in de tijd 
worden gepland en kon de omvang worden teruggebracht 
van ongeveer 1100 naar ongeveer 700 militairen.

Het te verplaatsen volume kon verder afnemen omdat na
intensief overleg (hiervoor was een vertegenwoordigster van 
de DMO ingedeeld) aanzienlijke delen van Kamp Hadrian en 
Kamp Holland werden overgenomen door onze partners.
Zo zijn bijvoorbeeld alle pantsercontainers in Afghanistan
verkocht en achtergebleven.

Inname
De uitvoering van het innameproces is al in de bijdrage van 
Sietsma en van Westerhoven beschreven. 
Ondanks diverse tegenslagen heeft dit proces goed gefuncti-
oneerd. Dat was in de eerste plaats te danken aan het perso-

Het innameproces, ‘onder water’. Bron: Defensie
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Konvooioperatie. Bron: Defensie

generaal Broeks, besloot daarop om meerdere contracten en 
diensten voort te zetten tot uiterlijk in november, zodat onze 
coalitiepartners niet ‘in de kou’ kwamen te zitten en Neder-
land zich ook op dit terrein als een goede coalitiepartner kon 
laten zien. Een en ander betekende de inzet van personeel 
van de rDtF om de bases ‘draaiende’ te houden totdat die
taken werd overgenomen door de coalitiepartners of door 
contractors die door hen waren ingehuurd. 

Met deze overdracht van de bases heeft de rDtF sterk bij-
gedragen aan het achterlaten van de gewenste ‘famous last 
impression’ bij onze bondgenoten. Dat gold ook voor de 
schenkingen die zijn gedaan. Aan de Trade Training School 
op Kamp Holland waar Afghanen in diverse ambachten wor-
den opgeleid, werd bijvoorbeeld constructiehout geschonken. 
verder kreeg de vliegveldorganisatie crash tenders en werden 
zuurstofflessen overgedragen aan het hospitaal. 

Nabestaandenreis
Zoals bij elke missie, toonden ook diverse autoriteiten hun
belangstelling voor de werkzaamheden van de rDtF. Dit
waren bij uitstek gelegenheden om deze bijzondere missie 
toe te lichten.
Een heel bijzonder bezoek vormde de ‘Nabestaandenreis’ in 
september. tijdens die reis bezochten de relaties van tijdens 
hun missie overleden militairen de plek waar hun dierbare 
had gewerkt en gewoond. De groep nabestaanden werd ver-
gezeld door militaire begeleiders, geestelijk verzorgers, art-
sen, bedrijfsmaatschappelijk werkers en de zogenoemde case-
coördinatoren van Defensie. De rDtF stelde zich tijdens het 
bezoek volledig ten dienste van de nabestaanden en

Lkol Piet Hagenaars werkte vanaf januari 2009 tot juni 2011 als Hoofd Sectie G5 (planning) binnen de staf van het Operationeel Ondersteuningscommando Land 

(OOCL). Vanuit die functie was hij binnen Staf OOCL verantwoordelijk voor de planning van de redeployment uit Uruzgan en werd hij in 2010 uitgezonden als 

Chef Staf van de Redeployment Taskforce (RDTF). Vanaf 13 juni vervult hij de functie van Nederlands liaisonofficier op het HQ Training and Doctrine Command 

(TRADOC) van het US Army te Fort Monroe, Virginia. 

Dit artikel is een verkorte versie van een artikel dat in Militair Logistiek Magazine zal verschijnen.

“If you want to know how to deactivate and leave the theatre,

then you should read the Dutch book.” 

Commandant Combined Team Uruzgan, Colonel (US Army) James L. Creighton

beschouwde dit als een zeer eervolle opdracht. 

Helaas had ook de rDtF een overlijdensgeval te betreuren. 
reserve luitenant-kolonel-arts Fons Dur, chirurg in het role 2 
hospitaal, stierf een natuurlijke dood op 17 november 2010. 
Met indrukwekkende herdenkingen op Kamp Holland en op 
Kandahar Airfield werd afscheid van hem genomen. 

Politietrainingsmissie
In de loop van 2010 startte in Nederland de discussie over
een nieuwe missie om Afghaanse politiemensen te trainen. 
De rDtF kreeg van de defensiestaf richtlijnen om materieel 
dat bij die missie mogelijk kon worden ingezet, achter in de
keten te laten verplaatsen. Daartoe werd op KAF een hoe-
veelheid materieel apart behandeld, geïnventariseerd en
beperkt onderhouden door een speciaal vanuit Nederland
opgeroepen team. 

Nadetachement
Hoewel de bulk van het materieel door de hoofdmacht van 
de rDtF werd afgevoerd en de bases werden overgedragen, 
bleven er nog taken over voor een nadetachement: rDtF-2. 
Dit detachement werd in het najaar van 2010 geformeerd en 
had als taak om het resterende materieel op Kamp Holland 
en KAF te ‘redeployen’. Omdat het zwaartepunt van de werk-
zaamheden op KAF kwam te liggen, verhuisde de staf rDtF in 
november naar KAF en droeg op 8 december de verantwoor-
delijkheden over aan rDtF-2. Daarmee kwam een formeel 
einde aan de missie van rDtF-1.
rDFt-2 zou tot eind april 2011 haar taken in Afghanistan uit-
voeren.<

Noot van de redactie
In het vorige nummer is beloofd dat er nu zou worden ingegaan op wat er met het teruggekeerde materieel gebeurt. 
Door artikelen over bezuinigingen moest de planning echter worden aangepast. Die beloofde bijdrage komt nu in het 
volgende nummer.
De beleidsbrief (of beter: de bezuinigingsbrief) maakt onder meer gewag van het streven om meer activiteiten te out 
sourcen. Dat gebeurt al bij het opnieuw inzetbaar maken van het materieel waarbij wordt samengewerkt met het bedrijf 
recontec (onderdeel van de BELFOr Group), dat is gespecialiseerd in de reconditionering van elektronische, elektrische 
en mechanische apparatuurrecontec  
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Griekenland, de zwakke schakel van de Euro (afbeelding gebouw Griekse Parlement)

Donkere wolken boven

Europa
Henry van Loon 

Het project Europa verloopt moeizaam, iets dat door de financiële crisis nog eens duidelijk aan het 
licht is getreden. Dat legt een extra druk op het Europese leiderschap, traditioneel gevormd door 
Frankrijk en Duitsland. Maar ook dat leiderschap functioneert moeizaam. Henry van Loon schetst
ons een beeld. 
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In Europa hebben, of wij het nu leuk vinden of niet, nog 
steeds twee mensen het voor het zeggen: de Duitse Bonds-
kanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas
Sarkozy. Angela Merkel is het product van een opvoeding
in het (toenmalige) communistische Oost-Duitsland. Nicolas 
Sarkozy is een zoon van Hongaarse emigranten die het
communistische regiem destijds ontvluchtten
Die Frans-Duitse hegemonie heeft echter recentelijk een aan-
tal fikse deuken opgelopen. Daarvoor is een aantal redenen 
te noemen.
• Een voor beide toenemende impopulariteit in eigen land, 
  gekenmerkt door een reeks gevoelige nederlagen in lokale 
  verkiezingen die de opmaat vormen van presidentiële en al
  gemene verkiezingen. Deze zijn binnen één tot twee jaar te 
  verwachten.
• De onderlinge na-ijver tussen beide protagonisten,
  die elkaar in privégesprekken voor rotte vis uitmaken met
  benamingen als ‘de Moffin’ en ‘een belachelijke clown
  die aan Louis de Funès doet denken’.
• Beide leiders, ‘Muti’ en de ‘Kleine Nicolaas’ (hij draagt soms 
  verhoogde schoenen om niet te veel af te steken bij zijn veel   
  grotere vrouw, de Italiaanse mannequin en zangeres
  Carla Bruni) hebben elk een tweede agenda. Monsieur
  Sarkozy wierp zich als eerste op als beschermer van het
  Libische volk (“Frankrijk heeft besloten zijn rol in de
  geschiedenis te spelen”) terwijl het hem in werkelijkheid     
  gaat om de presidentsverkiezing van 2012 waarin hij een
  achterstand heeft op de Parti Socialiste. Frau Merkel uitte   
  haar bezorgdheid voor haar mede-Duitsers door de
  tijdelijke sluiting van zeven kerncentrales, terwijl het haar   
  ging om de verkiezing in de deelstaat Baden-Württemberg   
  niet aan de Groenen en de socialistische SPD te verliezen.
  Iets wat toch gebeurde en waarmee zij haar meerderheid
  in de Bondsraad verloor.
• Hoewel Merkel het Duitse economische model graag aan
  de hele wereld ten voorbeeld stelt en Berlijn dat model aan   
  de Europese Unie wil opleggen, wordt her en der de vraag   
  gesteld of er niet nog enkele lijken in de Duitse kast liggen.     
  Aan de vaak geprezen sociale rechtvaardigheid valt het

  nodige af te dingen en de Bertelsmann Stichting heeft een   
  onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat – schrik niet – 
  Duitsland pas op de 15e plaats staat in een lijst van de
  31 meest welvarende en democratische landen.

Vreemd paar
terwijl de Europese Unie wankelt onder de problemen
– een economische crisis, een toenemende roep onder het 
Duitse publiek om terug te keren naar de D-mark, steeds 
meer zuidelijke landen die hun schulden niet kunnen betalen 
en het schokkende gebrek aan solidariteit van Berlijn in het 
Libische conflict – speelt daar door heen de latente onenig-
heid tussen de Franse en Duitse leiders.
Zij worden bij elke ontmoeting samen gefotografeerd, zij 
glimlachen soms naar elkaar en suggereren dat zij gelukkige 
partners zijn. Zij zouden symbool moeten staan voor de een-
heid in Europa, maar de realiteit is dat zij elkaar niet mogen. 
Helemaal niet.
Luister maar hoe zij zich over elkaar uiten. Zij maakt privé
de manier belachelijk waarop hij loopt en spreekt met zijn 
snelle, hoekige bewegingen en grimassen. Hij bespot haar 
beslistheid, aarzelingen en moederlijke voorzichtigheid. Zij 
heeft hem met Mr. Bean vergeleken en met de grote neus
van de Franse komiek De Funès. Hij doet elke keer zijn best 

Het Kanzleramt in Berlijn

‘Muti’ Merkel tijdens een informele top in maart 2011. Bron: EU

Het Justus Lipsius gebouw van de
Europese raad te Brussel
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haar een Franse accolade op beide wangen te geven, een
begroeting waarvan hij heel goed weet dat zij er een gruwe-
lijke hekel aan heeft. 
Zoals dat vaak het geval is met een paar dat zich in moeilijk-
heden bevindt, dragen economische problemen nog bij aan 
de spanning. Bij het begin van de crisis in 2009 riep Sarkozy 
eens uit: “Frankrijk handelt tenminste terwijl Duitsland alleen 
maar nadenkt”. En enige tijd later tijdens een topontmoeting 
in Brussel over de steun aan Griekenland, maakte de Franse 
president zich razend omdat hij Merkel niet kon overtuigen 
zich meer voor Athene in te spannen. Hij richtte zijn woede 
eerst op EU-voorzitter Herman van rompuy, dreigde vervol-
gens de bijenkomst te zullen boycotten en gromde hoorbaar: 
“Die Duitsers zijn nog altijd dezelfden”.
Hoewel zij qua leeftijd maar een half jaar schelen, is het 
moeilijk twee mensen te bedenken die qua persoonlijkheid 
en Weltanschauung meer van elkaar verschillen. Merkel (56) 
groeide op als dochter van een dominee, leerde in haar jeugd 
russisch en tsjechisch. Zij is een afgestudeerde fysica, haar 
man is chemicus. Ze heeft geen kinderen. 
Ze was na de Duitse hereniging de rechterhand van Helmut 
Kohl en, toen deze moest aftreden, werd zij gekozen als de 
eerste vrouwelijke Bondskanselier. toen kreeg zij voor het 
eerst te maken met Nicolas Sarkozy. Zij is een wetenschapper, 
weinig emotioneel, weloverwogen. Sarkozy daarentegen is 
het type macho man waar zij een hekel aan heeft, is onge-
coördineerd, springt van onderwerp naar onderwerp zonder 
de systematische werkwijze waar Duitsers zo dol op zijn. 
Zij is een technocraat met een onzichtbare echtgenoot, hij 
een flamboyante jurist met een spectaculaire echtgenote
en vrienden in de Parijse jetset met eigen jachten en vlieg-
tuigen. Zij woont in een appartement in Berlijn, hij in het
Elysée Paleis, omringd door lakeien en medewerkers. Hij
dineert bij voorkeur in luxueuze restaurants, zij doet soms 
zelf boodschappen of nuttigt met haar man een snel maal
in een favoriet tentje in de stad. Hij laat zich nog wel eens 
over een onderwerp voorlichten, onderweg lopend naar een 
bijeenkomst, zij is een harde werker en doorgaans de best 
voorbereide mens in elke vergadering. 

Sarkozy heerst over Frankrijk als een koning, Merkel geeft de 
voorkeur aan coalities en probeert anderen bij haar werk te 
betrekken.

Consigne 
Het is dus niet bepaald een makkelijke relatie, maar het
tweetal weet ook dat er niets anders op zit dat door te mod-
deren, ter wille van Europa en van de conservatieve politiek 
die zij beiden aanhangen en die, na hen, waarschijnlijk weer 
links georiënteerd zal raken. 
Daarom hebben zij hun naaste adviseurs het consigne
gegeven de relatie voor de buitenwereld zo goed mogelijk
te houden, inclusief een aantal symbolen zoals gezamen-
lijke kabinetbijeenkomsten, en ceremonies bij de Arc de
triomphe en de Berlijnse Muur. Beider stafleden hebben
overigens nadrukkelijke instructies om, voorafgaand aan elke 
Europese topontmoeting, een gezamenlijke verklaring op te 
stellen die dan aan de andere 25 lidstaten als het ware wordt 
opgedrongen. Weinig democratisch weliswaar, maar het 
merkwaardige tweetal staat nu eenmaal voor de opgave uit 
te werken of landen met een gezamenlijke munt zich kunnen 
veroorloven er een onafhankelijke, fiscale politiek op na te 

Het Justus Lipsius gebouw van de
Europese raad te Brussel Het Élysée-paleis in Parijs

‘De kleine Nicolaas’ Sarkozy tijdens een informele top in maart 2011. 
Bron: EU 
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houden. Of, om het anders te zeggen, de eurozone leefbaar 
is zonder een gezamenlijke economische en politieke unie. 
En, als dat laatste niet te verwezenlijken valt, of de eurozone 
nog wel gehandhaafd moet worden. 
Achter een zo schijnbaar technocratische uitdaging gaan
allerlei wezenlijke vragen schuil. Die hebben te maken met 
democratie, nationale identiteit, zelfbeschikkingsrecht en met 
de juiste wijze om met talloze Europese tegenstellingen om 
te springen. 
Nu echter de eurocrisis aan Europa blijft knagen en de
Duitse economie alle andere blijft overtreffen, besteedt
Sarkozy steeds meer aandacht aan het Duitse model. Hij is
uiterst bevreesd dat Frankrijk zijn leidende rol in het nieuwe 
Europa gaat verliezen en een tweede klas mogendheid ach-
ter Duitsland zal worden. De nieuwe EU-leden in Oost-Europa 
zijn meer geneigd zich op Berlijn te richten dan op Parijs.
Dat geldt voor de tsjechen, de Baltische staten en zelfs voor 
Polen, dat toch zulke emotionele banden met Frankrijk heeft. 
Ook Duitsland is overigens niet vrij van angst: dat de wereld 
anders in elkaar zit dan zij dachten en dat de Europese Unie 
een blok aan het Duitse been is. Zij zijn er achter gekomen 
dat het (veel geroemde) stabiliteitspact niet werkt, dat de 
Grieken en waarschijnlijk nog anderen hen hebben voorge-
logen, dat allerlei Europese banken diep in de moeilijkheden 
verkeren en dat dit alles hen een hoop geld gaat kosten. 
traditioneel heeft Duitsland steeds gepoogd ver te blijven
van een leidersrol in Europa: hoewel herinneringen aan de 
tweede Wereldoorlog aan het vervagen zijn, zijn ze in Oost-
Europa zeker nog niet verdwenen. Nieuwe anti-Duitse gevoe-
lens spelen een rol bij Grieken, Portugezen en Spanjaarden 
die zich in de steek gelaten voelen, zelfs bedrogen door
Berlijn.

Libië
Bedrogen voelden zich ook de traditionele geallieerden van 
Duitsland toen Merkel zich bij de behandeling van de Libi-
sche steunoperatie in de veiligheidsraad van stemming ont-
hield, samen met rusland en China! Een analist sprak van de 
“grootste buitenlandse politieke blunder die Duitsland sinds 
1949 heeft gemaakt”.Geschrokken van de reacties na deze 
breuk met zijn bondgenoten, liet Berlijn korte tijd later weten 
dat het zal deelnemen aan een humanitaire missie in Libië als 
de vN daarom zou vragen. 
Al waren de motieven van sommige deelnemers aan de
Libische operatie niet allemaal even duidelijk, het meest
cynische Europese belang in ieder geval wel: oliedeals met 

een post-Khaddafi bevriend regiem dat bereid is om illegale 
immigranten tegen te houden die al in steeds grotere aantal-
len de Middellandse Zee oversteken.
voor Parijs speelde nog iets anders mee. toen in februari de 
roep naar verandering in de Arabische wereld begon te weer-
klinken, leek juist Parijs op het verkeerde paard te wedden, 
traag als het was om de eerste tekenen van de Arabische
lente in tunesië te herkennen en zich zelfs bereid verklarend 
de gehate politie van president Ben Ali van extra voorraden 
traangas te voorzien.
Op spectaculaire wijze veranderde Sarkozy deze politiek door 
als eerste zijn vliegtuigen maar Libië te sturen teneinde pro-
Khaddafi strijdkrachten te bombarderen die voor de poorten 
van Benghazi stonden, de de facto hoofdstad van de rebel-
len. Een cynische commentator merkte op: “Bij elk belangrijk 
besluit dat hij neemt, is Sarkozy’s voornaamste motivatie hoe 
het kan bijdragen aan zijn plan om zo lang als mogelijk aan 
de macht te kunnen blijven”.
Ook in Londen trouwens leken even de dagen van Churchill 
of thatcher te herleven toen premier David Cameron besloot 
samen met Frankrijk de strijd in Libië aan te gaan, daarbij de 
Britten verzekerend dat Libië ‘geen tweede Irak’ was. Daags 
daarvoor was gebleken hoe hard bezuinigingen op defensie 
kunnen aankomen: HMS Ark royal, het laatste Britse vlieg-
kampschip dat van onschatbare waarde had kunnen zijn in de 
Libische wateren, was uit de vaart genomen en op het Inter-
net te koop aangeboden. 

Klassiek
Het tijdelijke wapengekletter boven Libië verheelt overigens 
niet dat Europa zich in een ernstige economische crisis
bevindt. Er schuilt een zekere symboliek in het feit dat die
crisis in Griekenland begon, aangezien Europa’s problemen 
veel weg hebben van een klassieke Griekse tragedie waarin 
de dramatis personae met een aanvankelijk nobel doel
tenslotte ten onder gaan aan mateloze hoogmoed.
En hoogmoed komt, zoals we weten, voor de val. Europa
verkeert dan ook in crisis omdat zijn meest trotse prestatie, 
het tot stand brengen van een gezamenlijke munt, in gevaar 
is. Sterker nog: het lijkt er meer en meer op alsof die euro
Europa in de val heeft gelokt. Griekenland, Ierland en
Portugal verkeren al bijna in een toestand van bankroet. 
Spanje, Italië en zelfs België zitten in de gevarenzone. 
Het tot stand komen van de euro leek het logische gevolg
van het hele harmonisatieproces dat in 1950 was ingezet met 
de Kolen en Staal Gemeenschap. De euro zou zowel economi-
sche voordelen bieden als de eenheid in Europa versterken. 
Desondanks is, voor heel veel mensen, de Europese droom
bezig in een nachtmerrie te veranderen.
In hun enthousiasme hadden de Eurocraten vergeten dat een 
gezamenlijke munt behalve voordelen ook nadelen met zich 
mee brengt. Één daarvan: door de eigen munt op te geven 
geeft een land daarmee ook zijn economische flexibiliteit op. 
Als de landen die nu in moeilijkheden verkeren nog de eigen 
munt hadden, zouden zij niet de pijn hoeven doorstaan van 
het verlagen van lonen en prijzen. Zij zouden hun munt
kunnen devalueren en daarmee de facto de lonen verlagen.
ter vergelijking: tijdens de huidige crisis had Ierland twee jaar 
nodig om een loonsverlaging van 5% te bereiken, terwijl
jaren geleden in één dag een verlaging van 10% werd bereikt 
door het devalueren van het Ierse pond. Dat soort oplos-
singen is, bij het huidige stelsel van een gezamenlijke munt, 
niet meer voor handen.<

De Ark royal in de verkoop
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Met gevoel voor dramatiek kondigde minister van Defensie, 
Hans Hillen, met ‘one liners’ als “de aarde zal trillen” en “de 
lucht zal zwart kleuren” zijn op 8 april gepubliceerde beleids-
brief “Defensie na de kredietcrisis: een kleinere krijgsmacht 
in een onrustige wereld” aan. Maar ook daarna verloochende 
Hillen zijn verleden als spindoctor bij Financiën niet met uit-
spraken als “snijden in gezond vlees”, “we blijven nog steeds 
meedoen op het niveau van de Champions League” en “we 
krijgen echt geen Mickey Mouse leger”. 
Het defensiepersoneel kon op de defensiewebsite kennisne-
men van de in de ministerraad geschrapte zinnen: “Ik hoop 
dat deze brief bijdraagt tot het besef dat Nederland voor zijn 
veiligheid onderverzekerd dreigt te raken” en dat volgens de 
bewindsman de bezuinigingen “haaks staan op de onrust in 
de wereld”. In de Defensiekrant poneerde de bewindsman 
zelfs: “Ik weet zeker dat als de regeringspartijen hadden
geweten hoe Defensie ervoor staat, er niet een dergelijke 
zware taakstelling was opgelegd”.
Maar had toenmalig senator Hillen dan volstrekt geen weet 
van de voortdurende kannibalisering van schepen, voertuigen 

Grote woorden,
steeds minder ambitie
Mr. drs. C. Homan

en vliegtuigen bij Defensie? En was het hem ook niet bekend
dat de afgelopen jaren op gepensioneerde marineofficieren 
een beroep werd gedaan hun oude baadje beschikbaar te 
stellen voor aankomende adelborsten en dat militairen met 
een bureaubaan werd verzocht hun gevechtslaarzen naar een 
operationele eenheid te sturen? 
Hoe dan ook, de vele soms tegenstrijdige uitspraken van de 
bewindsman waren voor het hoofdredactioneel commentaar 
van NRC Handelsblad aanleiding de geloofwaardigheid van 
de nieuwe bewindsman ter discussie te stellen en deden de 
hoofdredactie van de Volkskrant opmerken dat Hillen zijn rug 
moest rechten, voor zijn bezuinigingen moest gaan staan en 
niet anderen de schuld geven.

Kaasstolpdoctrine
Wie kennis neemt van de aangekondigde, dramatische finan-
ciële reducties bij Defensie zal  zich afvragen of op defensie-
gebied niet eerder sprake is van een kabinet- Wilders met als 
gedoogpartners CDA en vvD. Zo stond in het verkiezings-
programma van de grootste regeringspartij, de vvD, nog de 
ferme aankondiging dat “de dalende lijn in de Defensie-
begroting” een halt zou worden toegeroepen en dat voor-
genomen bezuinigingen zouden worden teruggedraaid. Het 
omgekeerde gebeurt nu. 
Evenals de SP, hanteert de Pvv de ‘kaasstolpdoctrine’ waarin 
de wereld niet verder reikt dan Nieuweschans. Zo herhaalde 

twee van de vier Patrouilleschepen worden gebouwd voor de verkoop. Bron: Defensie

De Nederlandse krijgsmacht is er ondanks de 
vele bezuinigingen toch in geslaagd zich om 
te vormen tot een effectieve, efficiënte en 
professionele organisatie die de internationale 
toets der kritiek ruimschoots kan doorstaan. 
Volgens de minister zal dit zo blijven maar de 
aangekondigde bezuinigingsmaatregelen laten 
het tegendeel zien.

“Het dalende defensiebudget wil de 

VVD dan ook een halt toeroepen.”
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het Pvv-Kamerlid Brinkman in het vorige nummer van Armex 
nog eens dat het bevorderen van de internationale rechtsor-
de uit de Grondwet moet worden geschrapt. Echter voor die 
bescherming en bevordering van de internationale rechtsorde 
en stabiliteit zijn meer dan louter idealistische motieven aan 
te voeren. Als zestiende economie en negende exportland ter 
wereld heeft Nederland zelf alle belang bij internationale vei-
ligheid. 

Financiële reducties
Het regeerakkoord, het gedoogakkoord en de bijbehoren-
de financiële onderbouwing voorzien erin dat Defensie voor 
ruim 600 á 625 miljoen euro moet bijdragen aan het herstel 
van de Nederlandse overheidsfinanciën. Het rapport verken-
ningen lijkt dan ook vrijwel geen rol gespeeld te hebben in 
de kabinetonderhandelingen.
Bij de bezuinigingen op Defensie gaat het om e 0,4 miljard 
door een structurele korting op de investeringen, e 0,1 mil-
jard door een structurele korting op de investeringen van de 
JSF en e 125 miljoen door de rijksbrede korting op het amb-
tenarenapparaat. Hier komt nog eens bovenop de al in de
Defensiebegroting 2011 aangekondigde bezuiniging van
e 300 miljoen: van e 8,4 miljard in 2011 naar e 8,1 miljard
in 2015. Daar komt nog bij dat vooral door het operationele 
optreden in Afghanistan, Defensie de laatste jaren een exploi-
tatietekort kent van tegen e 200 miljoen.
De zware financiële ingrepen betekenen dat Defensie effec-
tief ruim 14 procent minder te besteden heeft. Niet eerder 
werd sinds het einde van de Koude Oorlog zo fors op Defen-
sie bezuinigd. Kwamen in 1990 de defensiebestedingen nog 
overeen met 2,7% van het bruto nationaal product, in 2010 
was dit aandeel nog maar 1,4% en zal door de nieuwe bezui-
nigingen nog verder dalen naar ongeveer 1%. Ook het inves-
teringspercentage liep in die tijd terug van 25 naar ongeveer 
16 dit jaar en ook dat zal verder dalen. 

Operationele reducties
De dramatische financiële taakstelling leidt tot 25% vermin-
dering van de operationele capaciteiten. Het gaat hier om 
tanks, schepen, jachtvliegtuigen, houwitsers, helikopters, ge-
nie etc. De grootste ingrepen zijn dat alle Cougar helikopters 
en alle Leopard-2 tanks weggaan.
Met het afstoten van de tanks verliezen de landstrijdkrachten 
het zwaarste gevechtsvoertuig voor grondoperaties. Hoewel 
sommige de gevechtstank als een relikwie uit de Koude Oor-
log beschouwen, hebben het verenigd Koninkrijk in Irak,
Canada en Denemarken in Afghanistan, en Australië in Oost-

timor tanks met goede resultaten ingezet. De tank lijkt ech-
ter het slachtoffer te zijn geworden van de Nederlandse ‘po-
litieke correctheid’ om over opbouwmissies te spreken en de 
term gevechtmissie te vermijden. Het gemis van de vuursteun 
van de leopardtanks moet voortaan worden opgevangen 
door de inzet van Apache gevechtshelikopters en het Cv90 
pantserinfanterievoertuig.
Bij de marine gaan twee van de vier nog af te bouwen
patrouillevaartuigen, een bevoorradingsschip en vier van de 
tien mijnenjagers in de verkoop.
De luchtmacht moet een squadron F-16’s afstoten waardoor 
het aantal daalt van 87 naar 68. Ook moet één van de vier
Patriotluchtdoelbatterijen weg. 
Naar schatting zullen er 12.300 arbeidsplaatsen verloren 
gaan, één op zes en zullen ongeveer 6.000 medewerkers
gedwongen ontslagen worden.
Op bestuursniveau verdwijnt één op de drie banen. Door de 
diverse bezuinigingsoperaties van de afgelopen decennia zijn 
al vele functies bij de ondersteuning en overhead verdwenen. 
Zo bestaat volgens een internationale benchmarking door 
McKinsey de Nederlandse krijgsmacht voor 45 % uit gevechts-
eenheden, terwijl dit aandeel voor de Belgische en Duitse 
krijgsmacht slechts 18 % is. Deze krijgsmachten kunnen dus 
nog een forse efficiencyslag in de ondersteuning en overhead 
maken. 

Lager ambitieniveau
De bezuinigingen betekenen uiteraard ook dat het ambitie-
niveau van de krijgsmacht weer verder omlaag gaat. Na het 
einde van de Koude Oorlog stelde de Prioriteitennota in 1993 
een ambitieniveau vast van gelijktijdige deelname aan vier 
vredesoperaties voor langere duur. Enkele jaren geleden werd 
dit vanwege bezuinigingen neerwaarts bijgesteld tot drie en 
dat worden er nu nog slechts twee. Kortom een halvering van 
het ambitieniveau ten opzichte van 1993!
De vraag is overigens of die twee missies de komende tijd 
wel haalbaar zijn. De minister geeft immers toe dat de doel-
stelling van een veelzijdig inzetbare krijgsmacht met het bij-
behorend ambitieniveau, zoals uitgewerkt in het eindrap-
port verkenningen 2010, met de financiële kaders van het 
regeerakkoord niet volledig kan worden waargemaakt. In 
het regeerakkoord staat immers: “Het kabinet kiest voor een 
veelzijdig inzetbare krijgsmacht met daarbij behorend ambi-
tieniveau zoals uitgewerkt in het eindrapport verkenningen 
‘Houvast voor de krijgsmacht van de toekomst’ uit 2010”.
Hillen getuigt echter van weinig historisch besef, gezien de 
continue bezuinigingen op Defensie sinds het einde van de 
Koude Oorlog, wanneer hij schrijft dat om in de toekomst 
werkelijk van een dergelijke krijgsmacht te kunnen spreken, 
aanpassing van het defensiebudget nodig is. Maar die afwe-
ging schuift hij door naar het volgende kabinet, ook tegen
de achtergrond van de dan geldende staat van de openbare 
financiën.
De bezuinigingen uit het regeerakkoord moeten volgens
Hillen er toe leiden dat Nederland in 2014 over een kleinere
krijgsmacht in goede conditie kan beschikken, gereed voor 
elke inzet binnen haar mogelijkheden. Dat laatste is een
flinke open deur.

Julibrief
ter voorbereiding op het reorganisatietraject zijn op 9 mei jl. 
de meeste operationele eenheden en systemen waarvan
Defensie afscheid moet nemen, buiten dienst gesteld of uit-

Minister Hillen samen met Commandant Landstrijdkrachten
in Oirschot. Bron: Defensie
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gezet. Op 1 juli verschijnt een belangrijke brief met een gede-
tailleerd plan over de reorganisatie en de verkleining van de 
organisatie. Het betreft hier vooral de Bestuursstaf en de sta-
ven van de defensieonderdelen. Op die datum moet ook het 
Strategisch vastgoedplan klaar zijn, waarin de belegging van 
de locaties wordt vastgesteld. Dan wordt bijvoorbeeld duide-
lijk welke kazernes worden gesloten.
voor het personeel zal deze brief informatie verschaffen over 
de maximale aantallen en de beoogde spreiding van rangen 
zodat duidelijk wordt welke ruimte er is voor doorstroming 
en hoe de belangrijke ervaringsopbouw wordt gegarandeerd. 

Toch nog lichtpuntjes
Positief is in ieder geval dat geïnvesteerd gaat worden in on-
bemande vliegtuigen (unmanned aerial vehicles (UAv’s)), een 
gebied waarop Nederland duidelijk achterloopt. Zo was het 
beschamend dat gedurende de laatste periode van onze aan-
wezigheid in Uruzgan voor luchtverkenningen een Israëlisch 
civiel onbemand vliegtuig werd ingehuurd dat door Britse 
contractanten op de grond werd bediend. Gezien het geble-
ken belang van Intelligence, Surveillance and Reconnaissan-
ce (ISr) voor troepen op de grond, rijst de vraag of het aan-
tal aan te schaffen Joint Strike Fighters (JSF’s) niet verminderd 
zou moeten worden om financiële ruimte te bieden voor 
meer investeringen in onbemande vliegtuigen voor ISr. De 
bezuinigingsbrief neemt daar min of meer een voorschot op 
als het stelt, dat het vervangingsbesluit van de F-16 in een
volgende kabinetsperiode, mogelijk in relatie tot de dan
beschikbare, onbemande systemen zal worden genomen. 
Ook de aangekondigde investeringen in cyber security is toe 
te juichen. Gezien de grote afhankelijkheid van informatie- 
en communicatietechnologie (ICt) is digitale veiligheid van
vitaal belang voor de krijgsmacht. Aangezien steeds meer
defensiesystemen van elektronische componenten met soft-
ware zijn voorzien, zal cyber warfare een steeds belangrijker 
rol spelen op het slagveld.
 
Internationale defensiesamenwerking
Op het gebied van internationale defensiesamenwerking is
de bezuinigingsbrief vrij realistisch. Hoewel taakspecialisatie 
al jarenlang als meest verregaande vorm van internationale 
militaire samenwerking te boek staat, wordt het vooralsnog 
als een non-starter beschouwd en zwijgt de brief hierover. 
Pooling & sharing staan momenteel hoog op de agenda van 
de NAvO en EU. Aangezien ook andere Europese landen,
zoals België, Duitsland en het verenigd Koninkrijk fors in hun 
defensie-uitgaven snoeien, is het jammer dat deze gelegen-
heid niet is aangegrepen om plannen te ontwikkelen voor 
veel verder gaande militaire samenwerking.
verwijzend naar het voorbeeld van Belgisch-Nederlandse
marinesamenwerking (Benesam), kondigt de bezuinigings-
brief wel aan verdere mogelijkheden tot samenwerking en
integratie op militair gebied uit te werken, met als doel de 
Nederlandse en Belgische krijgsmachten dichter tot elkaar te 
brengen, kosten te delen en zo besparingen te realiseren. In 
de ministeriële intentieverklaring van 10 maart jl. over verdie-
ping van de Benelux-defensiesamenwerking, is hierover een 
afspraak vastgelegd. 
Of dat zo gemakkelijk zal gaan, is nog maar de vraag. Op 
defensiegebied is een publieke Belgisch-Nederlandse rivali-
teit ontstaan, die doet herinneren aan de vroegere rivaliteit 
op voetbalgebied. Minister Hillen was zo onverstandig op de 
vraag of wij een Belgisch leger worden, gedecideerd neen te 

Leopard IIA6, slachtoffer politieke correctheid

Een Patriotluchtdoelbatterij weg

Europese UAv en UCAv van Saab Dassault
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antwoorden omdat de Nederlandse krijgsmacht volgens hem 
als zeer geavanceerd te boek staat. Als reactie op die uit-
latingen over de Belgische krijgsmacht, stelde professor Luc 
de vos van de Koninklijke Militaire School in Brussel, dat
Nederland nog wel wat kan leren van de ervaringen in België. 
Onze zuiderbuur heeft volgens de Belgische hoogleraar met 
een budget van bijna 4 miljard euro namelijk wel een veel-
zijdig inzetbare krijgsmacht. Hoewel hij erkent dat 10.000
Belgische militairen op hun pensioen zitten te wachten,
verrichten 10.000 Belgische militairen volgens hem veel meer 
activiteiten dan Nederlandse militairen.
Maar ook in de ‘algemene’ betrekkingen tussen Brussel en 
Den Haag voeren regelmatig ongemak en ergernis de toon. 
Zo behoorde de Scheldekwestie en de afwikkeling van de 
FOrtIS-kwestie en de Belgisch-Nederlandse slagvaardigheid 
niet tot de Nederlandse buitenlandpolitieke prioriteiten.
Kortom, verdieping van de Benelux-defensiesamenwerking 
vereist meer diplomatieke flexibiliteit.

Ontbreken van achterban
Hoe is toch te verklaren dat ondanks alle onzekerheid en
instabiliteit in de wereld, de bezuinigingsbrief een verdere 
ontmanteling van onze internationaal kwalitatief goed
bekend staande krijgsmacht inluidt?
Is het misschien omdat Defensie niet over een eigen achter-
ban beschikt? Andere beleidsterreinen zoals Sociale Zaken, 
Ontwikkelingssamenwerking, Onderwijs, Landbouw en
Economische zaken beschikken in de politiek en in goed ge-
organiseerde belangengroeperingen wel over een dergelijk 
achterban. 
En hoewel gemiddeld ruim driekwart van de Nederlandse be-
volking een krijgsmacht noodzakelijk acht, is dit grote draag-
vlak omgekeerd evenredig met de bereidheid om voldoende 
financiën voor Defensie beschikbaar te stellen. Internationale
kwesties en militaire zaken worden door veel Nederlanders 
als ‘ver van het bed’ beschouwd. Onderwerpen van interna-
tionale politiek spelen bij verkiezingen zelden een grote rol 
en mensen laten zich bij het maken van politieke keuzes meer 
door nationale thema’s leiden zoals inkomen, zorg en onder-
wijs.
Paul Scheffer meent dat voor het draagvlak van de krijgs-
macht, Defensie niet moet vertrouwen op een solide basis van 
internationale solidariteit en engagement in Nederland. De 
regering, het ministerie van Buitenlandse Zaken en dat van 
Defensie moeten volgens hem blijven hameren op de kwets-
baarheid van Nederland en de dreigingen zeer scherp onder 
woorden brengen. Het eindrapport verkenningen heeft dat 
op uitstekende wijze gedaan, maar het kabinet heeft nagela-
ten daar de nodige consequenties aan te verbinden.

Tot slot
De bezuinigingen van het regeerakkoord doen de investerin-
gen die de afgelopen twintig jaar zijn gedaan om het staande
kader-militieleger van de Koude Oorlog naar het niveau te 
brengen van een veel kleinere, maar efficiënte, effectieve en 
professionele krijgsmacht, voor een belangrijk deel teniet.
De Nederlandse militairen hebben de afgelopen jaren aan
getoond dat overal ter wereld met deze vernieuwde, veel-
zijdige krijgsmacht de drie hoofdtaken uit de Grondwet op 
zeer goede wijze worden uitgevoerd, op een manier die
internationaal geprezen wordt. Zo oogstte de uitvoering van 
de missie in Uruzgan internationaal veel lof.<
 

JSF

De derde KDC-10 komt er niet. Bron: Defensie

Nog minder F-16’s. Bron: Defensie
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De Nederlandse krijgsmacht heeft sinds de 
oorlog in Korea (1950 - 1953) niet meer zo 
grootschalig opgetreden als in Uruzgan tijdens 
de eerste helft van het vorige decennium. 
Nu deze missie voorbij is, is het tijd voor een 
terugblik. Het boek ‘Uruzgan’ van militair 
historicus Christ Klep is hiervan een van de 
eerste voorbeelden.

Vijf jaar zwoegen in Uruzgan en Den Haag

Boekbespreking

Jan van den Berg

van punten waarover onduidelijkheid was, heeft behandeld 
met een forse dosis wishful thinking. De wens om de missie 
uit te voeren was groter dan de bereidheid om toe te geven 
dat er vele onzekerheden en onduidelijkheden waren. Het 
lijkt waarschijnlijk dat toekomstige historici eenzelfde oor-
deel zullen vellen over de besluitvorming rond de missie naar 
Kunduz.

Militair
Het derde belangrijke thema dat Klep aansnijdt is de militaire 
kant. Hij laat duidelijk zien waarom een krijgsmacht van vele 
tienduizenden militairen er moeite mee kan hebben om 1.500 
mensen in een buitenlandse missie in te zetten. voor wie niet 
bekend is met militaire planning en operaties, is dit een ver-
helderend gedeelte van het boek.
Klep werpt verder de interessante vraag op in hoeverre de
gevechten in Uruzgan bijdragen tot een sterkere martiale
traditie. Dat is volgens hem zeker het geval. Er zijn regelmatig 
zware gevechten geweest, waarin de krijgsmacht over het al-
gemeen goed heeft opgetreden. Het beste symbool hiervan is 
de Militaire Willemsorde die kapitein Marco Kroon heeft ge-
kregen voor zijn aandeel in de gevechten in de Baluchivallei.

Helder boek
Hoewel ‘Uruzgan’ al kort na het einde van de missie is gepu-
bliceerd, is het met distantie geschreven. Het is bovendien 
een helder boek. Klep beschikt over de gave om ingewikkelde 
politieke en militaire kwesties duidelijk uiteen te zetten. Zoals 
hij zelf aangeeft, zal er nog veel discussie volgen over de mis-
sie in Uruzgan, het vervolg in Kunduz en toekomstige missies, 
die nog in de nevelen van de toekomst zijn gehuld. Het kan 
vrijwel niet anders of dit boek zal daarin een rol spelen.<

Klep schetst drie aspecten van de missie in Uruzgan. Hij
begint met een historisch overzicht van vooral het politieke 
besluitvormingsproces. Dat dit moeizaam verliep, is een
understatement. Kabinet en parlement hebben talloze ver-
gaderingen besteed aan het Nederlandse militaire optreden 
in Uruzgan. Dat gebeurde ook met de eerdere missie in Irak 
(2003 - 2005) en de latere missie in Kunduz (2011 - 2014).
Het politieke hoogtepunt was de val van het laatste kabinet 
Balkenende in februari 2010. De voortzetting van de missie
in Uruzgan was niet de werkelijke reden voor de val. Dat
was de spanning tussen regeringspartijen CDA en PvdA.
Wel fungeerde het al of niet blijven in Uruzgan als kata-
lysator voor dit politieke drama. 

Politiek
Het tweede hoofdstuk gaat in op politieke aspecten van de 
missie in Uruzgan, zoals de besluitvorming. Met andere woor-
den: Hoe behandelen we deze politieke open zenuw? Sinds 
het traumatische vertrek van het Nederlandse contingent in 
Screbenica in 1995 heeft de politiek veel energie gestoken 
in het structureren en hanteerbaar maken van besluiten tot 
overzeese militaire acties.
Hierbij zijn twee instrumenten van groot belang, namelijk
de artikel-100 brief en het toetsingskader. Het bewuste
artikel 100 van de Grondwet verplicht de regering om de 

tweede Kamer in te lichten 
over militair optreden in het 
buitenland. Het toetsingskader 
is in essentie een lijst van po-
litieke en militaire aandachts-
punten die nodig zijn om tot 
een oordeel te komen over 
uitzending van troepen. De 
eerste versie stamt uit 1995. 
Sindsdien is het toetsingska-
der tweemaal geactualiseerd.

Beide instrumenten zijn
nuttig. Maar werken ze 
ook? Klep is hierover zeer 
kritisch. In het geval van 
Uruzgan is het toetsings-
kader niet goed toegepast. 
Hij stelt dat de regering tal 

Uruzgan: Nederlandse militairen op missie, 2005 - 2010
Christ Klep
Uitgeverij Boom 
ISBN 9789461052773 
250 blz. 
e19,90 

Een pantserhouwitser in actie. Afbeelding uit besproken boek.
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Column

Kroatië stond op zijn 
kop toen het Joegoslavië 
tribunaal in Den Haag 
de Kroatische gene-
raals Ante Gotovina en 
Mladen Markac veroor-
deelde tot hoge gevan-
genisstraffen van respec-
tievelijk 24 en 18 jaar. De 
beide generaals worden 
door het tribunaal ver-
antwoordelijk gehouden 
voor misdaden tegen
de menselijkheid die
tijdens ‘Operatie Storm’ 

in augustus 1995 in Kroatië zouden zijn begaan. De belang-
rijkste aanklacht tegen de generaals is dat zij een voorop-
gezette, “etnische zuivering” van de Servische minderheid 
hebben gepland die woonden in het Kroatische Krajina, de 
grensstreek tussen Kroatië en Bosnië.
In het weekend na de uitspraak in april werden in tal van
Kroatische steden massabetogingen georganiseerd. De
veroordeling heeft er bovendien toe geleid dat er in Kroatië 
een anti-Europese stemming is ontstaan. Die belast de
afronding van de onderhandelingen tussen Kroatië en de
Europese Unie over toetreding zwaar. 

Operatie Storm
De Kroatische demonstranten, die vooral steun kregen uit 
kringen van de veteranen, waren furieus over de hoge straf-
maat en over het feit dat de Kroaten vanwege deze uitspraak 
nu als ‘agressor’ te boek staan in de Joegoslavische oorlog
van de jaren 90 van de vorige eeuw. volgens de Kroaten was 
Operatie Storm juist bedoeld om de Kroatische soevereiniteit 
te herstellen over Kroatisch grondgebied dat onrechtmatig 
door Serven was bezet. tijdens deze militaire actie, die slechts 
van 4 tot met 7 augustus 1995 duurde, werd door het regu-
liere Kroatische leger de Krajina heroverd op de Servische 
strijdgroepen die dat gebied controleerden na het uiteen-
vallen van ex-Joegoslavië.

Joegoslavië Tribunaal veroordeelt 
Kroatische generaals
Verhouding Europese Unie en Kroatië verslechterd
Dr. László Marácz

Het recht moet zijn loop hebben. Maar als 
de indruk ontstaat dat het ook belangrijk is 
dat iedere partij betrokken bij de oorlog in 
voormalig Joegoslavië, ‘evenveel’ recht gedaan 
moet worden, voelen sommige zich benadeeld. 
Dat geldt in ieder geval voor de Kroaten die 
menen dat zij ten onrechte de Zwarte Piet 
krijgen.

De Servische aanwezigheid in de grensstreek tussen Kroatië 
en Bosnië dateert al van de zestiende eeuw. De etnische
Serven vestigden zich daar toen zij op de vlucht waren voor 
de Ottomaanse legers en kregen asiel in Kroatië. tot aan de 
verdrijving van de turken uit de Balkan aan het einde van de 
Eerste Wereldoorlog, hebben deze Serven als grenssoldaten 
de grenzen verdedigd van Kroatië dat onderdeel uitmaakte 
van de Habsburgse dubbelmonarchie.
In 1991, aan het begin van de Joegoslaviëcrisis, claimde de 
Krajina-Servische minderheid van 400.000 personen territori-
ale autonomie in het ernstig verzwakte Kroatië. Allengs bleek 
dat hun aspiraties verder gingen en riepen zij een eigen re-
publiek uit, de republiek van Servisch Krajina. Deze republiek 
besloeg ongeveer een derde van het Kroatische grondgebied. 
De Krajina-Serven die zich massaal bewapend hadden, kre-
gen steun uit het Servische moederland van de Arkan-tijgers 
en andere extremistische, irreguliere strijdgroepen en moord-
commando’s. Die zuiverden de Krajina van de etnische
Kroaten wat veel Kroatische burgers het leven kostte.
Het onafhankelijk Kroatië had drie jaar nodig om het
Kroatische leger op te bouwen. Dat zette in augustus 1995 
onder leiding van generaal Gotovina de Operatie Storm in.
De Servische strijdgroepen bleken geen partij voor het ge-
disciplineerde Kroatische leger dat getraind was door Ame-
rikaanse instructeurs. tijdens de operatie nam ongeveer de 
helft van de Krajina-Serven, ongeveer 200.000 personen, de 
wijk naar het moederland Servië. Deze Serven werden tijdens 
hun vlucht naar Servië door het Kroatische leger ongemoeid 
gelaten. Het beperkt aantal doden tijdens Operatie Storm viel 
onder de gewapende Servische verzetshaarden die profes-
sioneel door de Kroatische militairen werden uitgeschakeld.

Flinter dun
Het staat buiten kijf dat oorlogsmisdadigers uit ex-Joegosla-
vië achter slot en grendel moeten. Het is echter maar zeer de 
vraag of deze generaals het predicaat ‘oorlogsmisdadiger’
opgespeld kunnen krijgen. Zij hebben in ieder geval zelf geen 
misdaden op hun geweten. Het belangrijkste verwijt tegen 
Gotovina en de zijnen is dat zij de Krajina doelbewust
“etnisch gezuiverd” hebben van de Serven, ook al erkent het 
Hof dat het reguliere Kroatische leger het recht had om in het 
geweer te komen ter verdediging van de eigen soevereiniteit.
Bij nadere beschouwing is de aanklacht nogal dubieus. De 
Operatie Storm heeft veel te kort geduurd om de Krajina 
grondig etnisch te kunnen zuiveren, in de betekenis van een 
massaslachting onder de Servische burgerbevolking. Die heeft 
ook niet plaatsgevonden. Dat veel Serven, waaronder burgers 
op de vlucht sloegen voor het naderende Kroatische leger is 
begrijpelijk. De Servische strijdgroepen waren tussen 1991
en 1995 zeer gewelddadig tegenover de lokale Kroaten
waardoor de etnische Serven verwachtten met gelijke munt 
betaald te worden bij de opmars van het Kroatische leger.

Kroatische Kraijina (de rode gebieden)
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Dat bleef echter uit.
Het Hof gaat er echter vanuit dat het massaal wegtrekken 
van de Servische burgers uit de Krajina, de “etnische zuive-
ring”, bewust door het Kroatische leger is gepland. De be-
wijsvoering hiervoor is echter flinterdun. Het Hof heeft tot op 
heden geen belastende documenten en audio- of videoma-
teriaal laten zien die dat onomstotelijk aantonen. Bovendien 
was er volgens militaire experts tijdens Operatie Storm slechts 
één burgerslachtoffer door ‘collateral damage’ te betreuren.
De conclusie zou dan ook eerder moeten zijn dat juist dankzij 
het gedisciplineerde optreden van het Kroatische leger er
relatief weinig burgerslachtoffers zijn gevallen in deze nare 
episode van het Joegoslavië conflict.

Weinig vertrouwen
De veroordeling van de Kroatische generaals valt toevallig
samen met de eindfase van de onderhandelingen die Kroatië 
voert met de Europese Unie over toetreding. Het is juist deze 
context die de gemoederen in Kroatië hoog doet oplopen. 
tijdens de demonstraties voerden anti-Europese sentimenten 
dan ook de boventoon. Zo werden er bij diverse betogingen 
Europese vlaggen verbrand, anno 2011 een even huivering-
wekkend als ongelofelijk feit.
De Europese Unie heeft bij de toekenning van het kandidaat-
lidmaatschap van staten uit het voormalige Joegoslavië een 
duidelijk link gelegd tussen de berechting van oorlogsmis-
dadigers onder auspiciën van het Haagse Joegoslavië tribu-

naal en de toetreding tot de EU. De EU heeft het tribunaal 
volop gesteund in haar beleid dat alle betrokken partijen 
evenveel schuld hebben aan de gewelddadigheden in voor-
malig Joegoslavië. Dit beleid, deze gekunstelde neutrale
houding, lijkt averechts uit te pakken nu er in Kroatië weinig 
vertrouwen meer is in de Europese Unie.<
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HANDEL

Thuis is stroom vanzelfsprekend. Maar op locatie zijn voorzieningen beperkt of treden storingen op. 
In dat geval heeft u behoefte aan de meest betrouwbare en complete noodstroomvoorziening, zonder 
dat u erop hoeft te wachten. Wij leveren alles op het gebied van noodstroomvoorzieningen en dat vrijwel 
direct. Of het nu gaat om tijdelijke energie of om een permanente installatie.

BREDENOORD BIEDT U:
·  Verhuur van aggregaten en toebehoren 15-2000 kVA
· Service 24/7
· Noodstroom aggregaten op maat

·  Inruil en verkoop van gebruikte aggregaten en motoren
· Afleverservice & projectmanagement
· Reparatie & onderhoud van alle type aggregaten

Aggregaten nu ook verkrijgbaar met de Clear Air, zelfreinigend roetfilter! (99,9% roetemissie reductie)

Wij leveren Defensie
betrouwbare stroom!

Generaal Mladen Markac bij het Joegoslavië tribunaal. Bron: YCtI

Generaal Gotovina (li) bij het Joegoslavie tribunaal. Bron: YCtI
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Onderscheiden met de Zilveren Ster.
Voor bewezen diensten. Mercedes-Benz en 

de Nederlandse strijdkrachten onderhouden 

al jaren een  uitstekende relatie. Inmiddels 

rijden er  al meer dan 5.500 Defensie voer-

tuigen   met een zilveren ster op de grille door 

binnen- en buitenland. Daarbij moet men  in  

de meest extreme situaties altijd  kunnen 

vertrouwen op de betrouwbaarheid  en de  

veiligheid. Mercedes-Benz blijft daarom nauw 

betrokken bij Defensie als  het gaat om de ont-

wikkeling van nieuwe producten die helpen 

vrede en veiligheid te handhaven.  Waar ook 

ter wereld. Een onderscheiding waard.   

www.mercedes-benz.nl
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Op de Leusderheide genieten mariniers Lionel van den 
tooren en Danny Ossendrijver samen met de korporaal van 
een rit in de MB. “Het voelt als de ontmoeting met een oude 
vriend”, vertelt van den tooren. “De politiek blies na de 
opwerkperiode in 2010 onze tour naar Uruzgan af. In plaats 
van een verblijf van juli tot en met december in Afghanistan, 
namen we november dat jaar deel aan oefening Emerald 
Move in Senegal.” 

Na afloop daarvan leverden de mannen de softtops in.
“Die zijn bedoeld voor uitzendingen.” Het standaardvoertuig 
binnen het Korps Mariniers is namelijk de Landrover 
Defender. Defensie schafte als aanvulling op dat wagenpark 
40 exoten aan. Waar de Laro over zeebenen beschikt, is de 
MB een echte landrot. “tijdens de Afrikaanse oefening reden 

tekst: Gertjan van der Wal Foto’s: AvDD en WPA

ze vanuit de landingsvaartuigen wel het strand op, maar dan 
dicht op de kust in ondiep water”, geeft Wesselink aan. 

Overwatch
De rol die de 280 binnen het korps met verve op zich neemt, 
is die van mobiel wapenplatform. “Met onze zware .50 
mitrailleur of 40 millimeter granaatwerper op een affuit 
en de lichtere Mag op de zwenkarm aan de bijrijderskant 
steunen we eigen troepen. Dat kan niet alleen in 
konvooiverband, maar ook vanaf een hoger gelegen plek,
de overwatch”, legt van den tooren uit.
De vuurkracht van de driekoppige bemanning bestaat verder 
uit 60 millimeter mortieren en Gill-antitankraketten voor de 
middellange afstand. Diemaco C7-geweren als persoonlijk 
wapen maken het arsenaal compleet. “Dit alles verenigd in 
een zwaar bewapende en megasnel inzetbare vuurbasis”, 
weet de korporaal als voertuigcommandant. 
Het onbeperkte zicht rondom prijzen alle drie de militairen 
van het vierde peloton. “De situational awareness is 
fantastisch. Dit in tegenstelling tot de viking”, verklaart 
Ossendrijver. Met deze amfibische, gepantserde Zweedse 
rupsvoertuigen trekt het korps eveneens ten strijde. “Door 
de kleine raampjes neem je stukken minder waar. Je kijkt 
daarnaast tegen brede raamspanten aan.”

Bedoeld voor uitzendingen, hier in Afghanistan, 2009

De MB280-softtop bewees zijn waarde in 
Afghanistan. Ondanks het gemis aan zeebenen 
zijn de mariniers lovend over de Mercedes-Benz. 
“Een geweldig wapenplatform”, vindt korporaal 
Sander Wesselink van 21 Infanteriecompagnie 
uit Doorn.

Mariniers trekken ten strijde 
met Mercedes-Benz
Softtop zonder zeebenen

“En ach, in landen als Afghanistan

heb je aan landingsvaartuigen bar weinig.”
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Gepantserde badkuip
Ondanks dat het om een softtop gaat, zit de crew niet 
helemaal open en bloot in de jeep. “Hij is als een gepantserde 
badkuip”, zegt van den tooren. Waar de oudere landmacht 
MB290’s kevlarplaten krijgen aangemeten, hijst de 280 zich
in een modern 700 kilo zwaar harnas. “De krachtige 185 pk/ 
400 Nm Euro Iv-motor heeft daarmee geen enkele moeite.”
Zijn voorganger moet het met een schrale 90 paarden-
krachten doen. “De 280 is bovendien uitgerust met een 
automaat”, kaart de marinier aan. Hij noemt dat een 
groot voordeel, want dat betekent één handeling minder 
te verrichten door de chauffeur. “Schakelen is leuk in een 
sportwagen in de burgermaatschappij. Hier is het gas geven 
en gaan.”
Een automaat is voor menig zeesoldaat wel even wennen, 
erkent de voertuigcommandant. Zelf deed hij eerder al de 
nodige ervaring op. “Deze bak functioneert perfect.” De 
vierwielaandrijving regelt zichzelf, de hoge en lage gearing 
is simpel aan en uit te zetten en tip-tronic-schakelen aan de 
zijkant van de pook is aanwezig. “Handig als je in de bergen 
langere tijd in één versnelling rijdt.”

Achteruit
van den tooren gaf zijn MB in Senegal de vrije hand. “De 
automaat deed het werk.” De korporaal komt met een ander 
pluspunt. “Als er onverhoopt iets met de bestuurder gebeurt, 
gooit de bijrijder de wagen in z’n achteruit. Met één hand 
op het gaspedaal en de andere aan het stuur ervandoor. De 
boordschutter gidst dan.”
De mannen beoefenden deze drill in hun opwerkingsperiode 
voor de International Security Assistance Force-inzet in 
Afghanistan. Eerste stap in dat proces blijkt het halen van het 
groot rijbewijs op een viertonner. “Een vol beladen 280 weegt 
4800 kilo”, dreunt van den tooren op. “Leeg is dat nog steeds 
een slordige 4100 kilo”.
Met het roze papiertje op zak leerden de militairen de fijne 
kneepjes van het stuurmanschap. Door de kleine omvang, 

maar het relatief hoge eigen gewicht van de MB vraagt dat 
enige vaardigheden. “Als je die beheerst, is dit voertuig 
echt geweldig”, verzekert de marinier. “De drie 100% sper-
differentieels van de verdeelbak en assen – voor en achter  –
zijn met één druk op de knop in en uit te schakelen. Die 
bevorderen de prestaties in zwaar terrein.”
 
Ontheffing
De skills deden de zeesoldaten grotendeels op militaire 
oefenterreinen op. Waar de mannen het aangebrachte 
pantserpakket op waarde schatten, was er voor de 
openbare weg vrijstelling van de Wegenverkeerswet nodig. 
“De katalysator en het roetfilter sneuvelden voor een 
beschermlaag tegen mijnen”, licht van den tooren toe.
Die moesten overigens ook verdwijnen vanwege de mindere 
kwaliteit van de brandstof.
Ondanks deze ontheffing, kiest de Koninklijke Marine bij 
niet-tactisch optreden buiten Defensieterrein in eigen land 
voor diepladervervoer. 
toch verplaatste de bemanning zich gedurende de 
Uruzgan-voorbereiding niet op een oplegger. “In Duitsland 
trainden we onder meer het colonne rijden en opereren in 
verstedelijkt gebied”, blikt de korporaal terug. “In West-
Afrika legden we ten slotte alle knowhow bij Emerald Move 
op de mat.”
Achter het stuur kwam van den tooren erachter dat de 
automaat zich aanpast aan de bestuurder. “De bak stelde zich 
in no-time op mijn rijstijl in.” Hij geeft wel gelijk aan dat de 
Duitser niet eenkennig is. “Een andere chauffeur merkt daar 
niks van als hij op pad gaat.”

Verveling
Om verveling tijdens soms urenlange ritten te voorkomen, 
wisselden de mariniers regelmatig van plaats. “Na verloop 
van tijd ben je als chauffeur minder scherp. Datzelfde geldt 
voor de boordschutter bovenop”, meldt van den tooren. 
Door te rouleren konden hij en zijn collega er weer tegenaan. 
“Alleen de voertuigcommandant blijft op zijn bijrijderpost.”
Dat betekent niet dat de korporaal slechts de radio en Mag 
hanteerde. “Iedereen kan alle wapensystemen bedienen. 
Dus in ons geval naast beide mitrailleurs ook de mortieren en 
antitankraketten. Als er iemand uitvalt, moeten we allemaal 
zijn taak over kunnen nemen. Net als het besturen van de 
jeep”, stelt hij.
Om vlug te kunnen reageren, blijft de chauffeur in negen 
van de tien gevallen achter het stuur. “Als we in overwatch 
staan, heeft hij wat meer vrijheid. Die man springt dan met 

voorbereiden voor uitzending in Duistland

Oefenen voor Afrika
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één van de wapensystemen bij”, doet de korporaal uit de 
doeken. “Met z’n allen zorgen we uiteraard bij calamiteiten 
op patrouille voor rondom beveiliging.”

Blindelings
Bij vuurcontact valt de crew terug op vaste drills. Om die 
soepel te laten verlopen, is het belangrijk dat deze blindelings 
worden uitgevoerd. “Alle materieel heeft daarom een vaste 
plek. De rugzakken en jerrycans hier en de munitiekisten 
daar. De ideale indeling wijst zich in de praktijk uit”, merkte 
Wesselink.
Om alles te stallen, hangen op en aan het voertuig diverse 
rekken. De MB lijkt welhaast een pakezel, maar dan één die 
niet onder de zware last bezwijkt. Ook de motorkap blijft niet 
gespaard. Daar is niet alleen ruimte voor zaken als veldbedjes 
en rookbusinstallatie. Onder het elastieken net steekt 
Ossendrijver zijn Diemaco. “Je hebt het wapen dan zo in de 
schouder en kunt vuren.”
Is het zicht uit de softtop super, het beschermt wat minder 
tegen de elementen. De mariniers ruilen desondanks hun 
MB niet in voor wat meer luxe en comfort. “Bij koud weer 
trek je dan maar gewoon een warmere jas aan en zet je 
een facemask op. tegen zand helpen stofbrillen en bij 
brandende zon op je plaat fabriceer je een afdakje boven de 
bestuurderscabine”, somt de korporaal op.

Trefkans
De solide vuurbasis van de terreinwagen omschrijft hij als 
een troef. “De Defender-softtop schudt veel meer als je met 
de .50 op de affuit vuurt. Dat vergroot de trefkans natuurlijk 
niet.” Het gewicht en de zware zescilinder motor spelen de 
Duitser soms parten. “vooral in los zand graaf je hem in, 
ondanks de forse off-road banden. In dat geval biedt de lier 
uitkomst.” Speciale zandbanden kunnen hier overigens ook 
een oplossing bieden.
Een puntje van kritiek is volgens de korporaal het gemis van 
zeebenen van deze landrot. De Defender is waterproofed 
en die voorzieningen ontbeert de MB280. Zo beschikt 
hij bijvoorbeeld niet over een hoge inlaat omdat het 
bijrijderaffuit in de weg zit, zijn elektronische systemen 
niet waterdicht af te sluiten en is de waterafvoer verre van 
optimaal. “Als je direct het strand op rijdt, is dat een ander 
verhaal.”

De zeesoldaten pasten die tactiek toe in Senegal. “Als 
dit verder uit de kust gebeurt en we door dieper water 
moeten, houdt het op. Dan kun je beter aan boord van 
het transportschip blijven”, onderschrijft Ossendrijver die 
woorden.

Standkachel
Dat ondermijnt de core business van het Korps Mariniers: 
amfibische operaties wereldwijd. Missen de softtops die boot, 
ze zijn wel Arctisch inzetbaar. Een standkachel voor het (voor)
verwarmen van de motor en één extra voor het interieur 
maakt die tweede kerntaak in het Hoge Noorden mogelijk. 
“En ach”, relativeert de marinier, “in landen als Afghanistan 
heb je aan landingsvaartuigen bar weinig.”<

Mercedes-Benz G280 CDI
van het type Mercedes-Benz G280 CDI zijn er sinds 
december 2008 128 in gebruik. Het Korps Mariniers 
gebruikt 40 stuks als operationeel voertuig. De overige
88 exemplaren zet de Koninklijke Landmacht in voor 
missies in het buitenland, bij de oefenset en bij de 
rijschool.

Specificaties:
Brandstof:         diesel
Draaicirkel:         13,2 meter 
Hellingshoek:         80 procent
Max. rijbereik(weg):     1280 kilometer
Max. snelheid:         160 km/u (weg),
         120 km/u (begrensd),
         70 km/u (terrein)
Motor:         Mercedes-Benz OM 642
         zescilinder v turbocharged
         intercooled diesel CDI, Euro Iv
vermogen:         185 pk (135 kW) bij 3800 rpm
Koppel:         400 Nm bij 1600 - 2600 rpm 
Overhelhoek:         25 procent
tankinhoud:         147 liter inclusief reservetank
Waadvermogen:         0,60 meter
Banden:          4 + 2 reserve
Bemanning:        2 + 3
Breedte (romp):         1,82 meter
Configuratie:         permanent 4 x 4 met 100%   
                        langssper en dwarssper op
         voor –en achteras
Gewicht (gevecht):        4500 kilo,
         4800 kilo incl. manschappen
         en belading
Gewicht (leeg):         4130 kilo
Hoogte (overall):         2,20 meter
Lengte (romp):         5,42 meter
Spoorbreedte:         1,56 meter
Wielbasis:         2,85 meter

Inzet in Afghanistan
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Om veiligheidsredenen wordt niet gesteld hoeveel systemen in 
Afghanistan operationeel zijn. De Centurion LPWS is de land-
versie van de marine-Phalanx, vandaar de toevoeging LPWS: 
Land based Phalanx Weapon System. Evenals het Skyguard-
systeem van Oerlikon Contraves/ rheinmetall, zoekt, detec-
teert, analyseert en vernietigt het systeem automatisch het 
aanvallend projectiel. Amerika heeft 23 Centurion LPWS’s in 
gebruik en Groot-Brittannië 10. In Irak werden sinds de inzet 
medio 2005, 110 succesvolle onderscheppingen uitgevoerd.

Bron: De Onderofficier

Foto: De Centurion LPWS van raytheon

Het Amerikaanse Counter-Rocket, 
Artillery and Mortar force protection 
program operationeel in Afghanistan

Duitsland spreekt van een historische verandering van het
defensiebeleid. De totale sterkte van 250.000 man zal worden 
verminderd met 75.000. Naast uitzendingen blijft de klassieke 
opgave het verdedigen van het grondgebied. Het aantal tanks 
is drastisch afgenomen: van 2150 in 1990 naar 264 nu. Het aan-
tal pantservoertuigen zal echter toenemen. Het accent zal voor-
al liggen op infanterie, artillerie en tactische verkenningen met 
UAv’s. Wel wordt er gereduceerd: het aantal NH-90 helikopters 
wordt teruggebracht van 120 naar 80 en het aantal tiger’s gaat 
van 60 naar 40.
De talarion UAv wordt uitgesteld, het aantal Meteor raketten
wordt verminderd, de tornado MrCA vloot wordt terugge-
bracht van 185 naar 85, de aanschaf van Eurofighter tranche 3B 
wordt geschrapt en er worden slechts drie F125 fregatten aan-
geschaft.

Bron: Y-Das Magazin der Bundeswehr

Foto: Leopard II A6 van de Bundeswehr

Defensienieuws

Brazilië zal van 2010 tot 2014 ruim 82 miljard USD
besteden aan de realisatie van zijn defensie organisatie 
om zo zijn militaire infrastructuur te vernieuwen en zijn 
verouderd materieel te vervangen. Hoewel Brazilië een 
grote eigen defensie-industrie heeft en ruim 70% van de 
aanbestedingen door de eigen industrie zullen worden 
gerealiseerd, heeft het belangrijke strategische
overeenkomsten gesloten met landen als Frankrijk,
India, Italië, Groot-Brittannië en de verenigde Staten.
Belangrijke projecten zijn de modificatie van de M-113 
pantserinfanteriegevechtsvoertuigen, de aanschaf van 
tactische transportvliegtuigen, de aanschaf van nieuwe
gevechtsvliegtuigen en de verwerving van fregatten
en logistieke schepen. De aanschaf van het nieuwe
gevechtsvliegtuig is illustratief voor de manier waarop
deze verloopt. Op dit moment dingen mee aan deze 
competitie de Boeing F/A-18E/F Super Hornet, de
Dassault rafale en de Saab Gripen NG onder
voorwaarden dat bij toewijzing van de order het
Braziliaans KC-390 luchttransport/tanker programma 
wordt ondersteund. Binnen de politiek is de stemming 
echter pro-Frans ook vanwege de Franse ondersteuning 
bij de bouw van helikopters en onderzeeboten in
Brazilië.

Bron: Jane’s Defence Weekly

Foto: Dassault rafale 

Brazilië verhoogt zijn defensie-
uitgaven
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Defensienieuws

102 EOvCie verkent met speciale pantservoertuigen het
elektromagnetische veld in het missiegebied om vijandelijke
radiosignalen te onderscheppen en te analyseren. Missie-
gebieden waren Bosnië, Macedonië, Irak en Afghanistan.
De NAtO Electronic Warfare Advisory Committee in Brussel 
droeg de EOvCie voor voor een prijs van The Association of Old 
Crows (AOC). Deze invloedrijke associatie van gepensioneerde 
topmilitairen en vertegenwoordigers van de defensie-industrie 
heeft een award uitgereikt met o.a. de volgende tekst:
“102 EW Coy is and has been a unit to enhance NATO EW
during national exercises and was a valuable asset during
operations(…). During all missions the main goal was to sup-
port the Operational Commander in his operational planning 
process and to provide units on the ground with up to date 
tactical information in order to enable them to conduct their 
operations (...)”. Een internationale waardering van het
hoogste niveau. 102 EOvCie is terug uit Afghanistan en nu
bezig met opleiding en training met nieuwe systemen.

Bron: Landmacht

102 Elektronische Oorlogvoering-
compagnie (EOVCie) beloond met een 
onderscheiding van de Association of 
Old Crows

Het is duidelijk geworden dat China de capaciteit heeft om 
vliegdekschepen te bouwen op zijn Jiangnan scheepswerf en de 
intentie heeft om dit in de nabije toekomst ook te gaan doen. 
Het voormalig russische vliegkampschip ‘varyag’ is recentelijk 
gerenoveerd en opnieuw uitgerust op Dalian en zal in 2012
beschikbaar zijn voor trainingsmissies en mogelijk operationeel 
worden ingezet. Inlichtingenbronnen gaven recentelijk aan dat 
China plannen heeft voor vijf of zes vliegkampschepen elk voor-
zien van de verder te ontwikkelen J-15 of, als dit niet slaagt, 
russische vliegtuigen aan te schaffen. China steekt in op een 
operationele inzet rond 2020. vliegkampschepen zijn moeilijk
te bouwen maar het is nog moeilijker om ze operationeel
optimaal in te zetten. volgens een maritieme analist zullen 
de Chinese vliegdekschepen vervolgens nog voor jaren sitting 
ducks zijn bij een eventueel conflict.

Bron: Jane’s Defence Weekly

Foto: De gerenoveerde ex varyag

China onthult zijn ambities
voor vliegdekschepen

recentelijk hebben de Amerikanen op grote schaal aan-
vallen uitgevoerd met onbemande gevechtsvliegtuigen, 
Unmanned Combat Air Vehicle (UCAv) van het type
Predator, in Pakistan. Zoals bekend zijn Boeing en ook 
het Zweedse Saab ver met de ontwikkeling van van 
UCAv’s. Echter het Britse concern BAESystems blijkt ook 
al enige jaren te werken aan de ontwikkeling van een 
UCAv genaamd ‘taranis’, genoemd naar een Keltische 
god. 
Deze UCAv wordt via een satelliet gestuurd. Het proto-
type bereikt een snelheid van 1000 km per uur en kan
afstanden tussen continenten overbruggen. Het toestel 
heeft een lengte van 12,5 meter en een spanwijdte van 
zes meter en is voor grondradar bijna onzichtbaar. Het 
systeem kan zeer nauwkeurig bommen en raketten af-
vuren. Het Britse ministerie van Defensie investeerde
tot nu toe e160 miljoen in het project. De eerste test-
vluchten dit jaar moeten gegevens opleveren voor de 
gezamenlijke inzet van UCAv’s en bemande gevechts-
vliegtuigen.

Bron: Y das Magazin der Bundeswehr

Foto: BEASystems de UCAv taranis

Ontwikkeling van onbemande 
gevechtsvliegtuigen zet door
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De Bond van Neder-
landse Militaire
Oorlogs- en Dienst-
slachtoffers (BNMO) 
heeft een handzaam 
boekje uitgebracht: 
de BNMO –Weg-
wijzer, met als veel-
zeggende subtitel:
“Je bent pas versla-
gen als je het zelf
opgeeft”. Het boekje 
geeft alle denk-
bare informatie op 
het gebied van hulp-
verlening of lot-
genotencontact voor 
dienst- en oorlogs-
slachtoffers, maar 
ook voor de partners. 
Antwoord op vragen 

over zorgverlening voor het slachtoffer, herkenning van symp-
tomen met betrekking tot posttraumatische stress stoornis, 
hulpprogramma’s voor partners en ook materiele vragen. In het 
boekje staan ook interviews met slachtoffers en hun partners.

Het boekje is gratis te downloaden op www.bnmo.nl. Men kan 
het ook bestellen door overmaken van e 4,95 ( incl. verzend-
kosten binnen Nederland ) op rekeningnummer 54.22.90.448, 
t.n.v. Qv Uitgeverij te Nijmegen, o.v.v. BNMO-Wegwijzer en uw 
naam, adres en woonplaats.

Bron: persbericht BNMO

Foto: cover boekje BNMO 

Defensienieuws

Je bent pas verslagen
als je het zelf opgeeft

Canada gaat over tot de aanschaf van 28 Sikorsky CH-148
Cyclone maritieme helikopters. In de aanloop van dit vervan-
gingsproject viel de AW101 van Augusta Westland af, vooral 
omdat hij duurder was. De bedoeling was om van de plank
een uitontwikkeld, technologisch systeem te kopen. toch
worden significante wijzigingen aangebracht op het basis-
model. Oorspronkelijk kreeg Sikorsy twee contracten: voor
de aanschaf van 28 heli’s 1,8 miljard CAD en 3.2 miljard CAD 
voor onderhoud over een periode van 20 jaar. vanwege een
ingrijpende modificatie voor krachtigere motoren is er een
aanvullend contract van 80 miljoen CAD. Daarnaast is er bij
General Dynamics Canada een contract geplaatst voor
Helicopter Integrated Mission Systems. Al met al zal de eerste 
fully capable Cyclone waarschijnlijk vier jaar later dan gepland 
worden afgeleverd.

Bron: Jane’s Defence Weekly

Foto: De CH-148 Cyclone Sikorsky

Canada schaft 28 CH-148 Cyclone 
marine helikopters aan

China onthult zijn ambities
voor vliegdekschepen

Dit lijkt in strijd met de historische bezuinigingen in 
Duitsland, maar is dat niet. Duitsland plaatst een order 
voor 195 General Dynamics European Land Systems-
Mowag Eagle IV’s. Het voertuig werd gekozen na
intensieve vergelijking met de Caracal van rheinmetall 
IvECO. Het Duitse leger gebruik al 278 voertuigen van 
dit type in versies: basic, command-and-control, patrol 
and specialized ambulance. De uiteindelijke 
behoeftestelling zou 672 eenheden bedragen. Het
chassis wordt gemaakt in Zwitserland en de afbouw
geschiedt in Duitsland. Door deze order blijft de
productielijn tot 2013 in bedrijf.

Bron: Y das Magazin der Bundeswehr

Foto: Mowag, De Eagle Iv

Duitsland plaats weer een order 
voor Eagle IV’s
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Herdenking op de Grebbeberg

Namens de vereniging hebben Ernst Haitsma (regiovertegen-
woordiger Midden-Nederland) en Peter Klop (lid hoofdbestuur) 
deelgenomen aan de herdenking op 4 mei jl. en een bloemstuk 
gelegd bij het monument.

Verenigingsnieuws

In memoriam

Luitenant-kolonel b.d. Nationale reserve A. Kok

In zijn woonplaats Den Haag is op zesentachtig jarige leef-
tijd zeer plotseling overleden onze regiovertegenwoordiger 
Zuid-Holland: André Kok.

Ongeveer zesendertig jaar heeft hij deze functie voor ons 
vervuld. toen de toenmalige voorzitter, generaal van
Oppen, hem benaderde voor deze functie, was het niet de 
gewoonte om tegen een generaal te zeggen dat je dat niet 
wilde. Een verzoek van een generaal werd toen nog echt
als een bevel ervaren.
Zo is hij dus gestart, maar wij hebben nooit de indruk
gehad dat hij de functie met tegenzin vervulde of dat hij 
een en ander niet serieus nam. Hij vervulde zijn taken actief 
en enthousiast.
voor ons was een bijkomend voordeel dat hij een heel
uitgebreid netwerk had. Naast onze vereniging had hij 
functies bij diverse andere, verwante verenigingen. Als je 
ergens iets wilde bereiken, was de route via hem altijd
succesvol. Hij kende altijd wel iemand die dat voor je kon 
regelen.
Bij de lezingen en vele excursies die hij voor ons organi-
seerde, was er altijd een volle zaal of een grote opkomst, 
omdat hij dan tegelijk ook alle andere verenigingen aan-
schreef of benaderde. Hij wist ook altijd de beste sprekers 
uit te nodigen voor een boeiend verhaal en bij de vele
excursies kon hij alle deuren openen op complexen waar je 
anders niet naar binnen kwam. Ook de inwendige mens, 
nu catering geheten, was bij hem in goede handen. Hij wist 
langs de juiste weg de lekkerste hapjes en beste drankjes 
aan te voeren.
Daarnaast had hij een vlotte pen en voor ons magazine 
schreef hij over zijn bezoeken aan plechtigheden of over 
zijn ervaringen in korte tijd een boeiend verhaal. De dead-
line was voor hem nooit een probleem: hij leverde zijn tekst 
altijd ruim op tijd aan.
Wij zullen hem node missen en zijn dankbaar dat hij zich 
voor ons op een dergelijk geweldige wijze heeft willen
inzetten en dat wij met hem hebben mogen samenwerken.

tijdens een indrukwekkende plechtigheid is van hem
afscheid genomen waarbij ook de andere sprekers hem 
roemden om zijn kennis, zijn enthousiasme en zijn kame-
raadschap.
André, bedankt voor je inzet en je vriendschap.
Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte
toe bij het verwerken van dit grote verlies en het moeten 
wennen aan de lege plek die hij in hun midden achterlaat.

Dat hij moge rusten in vrede.

Peter Klop/lid hoofdbestuur

Fotografie: Floris Berkhof
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Nabestaanden gezocht van het drama
Tarakan 19 januari 1942 

Op 19 januari 1942  werden door de Japanse marine 215 man 
van de kustbatterij op Zuidwest-tarakan op gruwelijke wijze 
vermoord als wraak voor het vernietigen van twee Japanse
mijnenvegers. Zij werden vermoord vanaf het dek van een oor-
logsschip op de plaats waar de mijnenvegers tot zinken waren 
gebracht en hebben daardoor een zeemansgraf gekregen.
Op initiatief van Wieteke van Dort is een Commissie Monument 
tarakan opgericht. De commissie zoekt nabestaanden van de 
slachtoffers. Alle documentatie is terug te vinden op de website 
http://www.gedenkteken-tarakan.nl.

Bijdragen ten behoeve van de realisatie van het monument 
worden zeer op prijs gesteld en kunnen worden gestort
op rekeningnummer 24.93.36.219 t.n.v. Oorlogsgravenstichting 
Fonds Gedenkplaten met de omschrijving: “t.b.v. Monument
tarakan”.

De Commissie Monument tarakan

Herhaalde oproep

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

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

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

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

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

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

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

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

Regiovertegenwoordigers

Zuid-Holland
vacature

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

Noord
Prof. dr. J.L.N. roodenburg
Postbus 30.001, 9700 rB Groningen
e-mail: j.l.n.roodenburg@kchir.azg.nl
tel: 050-3612567, Fax: 050-3611136

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

Midden
Drs. E.H. Haitsma,
Dantelaan 81, 3533 vB Utrecht
tel: 030 - 2939454

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

Leden-/abonnementenadminstratie
Franz  Lisztlaan 4
2253 HL voorschoten
tel/fax: 071-5610658
E-mail: info@onsleger.nl

Cadeaubon

De vereniging heeft een cadeaubon laten maken, waarmee u mensen uit uw omgeving een abonnement voor één jaar op ons
magazine Armex cadeau kunt doen. U kunt deze cadeaubon opvragen bij de ledenadministratie via e-mail: info@onsleger.nl of tele-
fonisch op tel.nr. 071-561 0658. U krijgt dan de bon met de laatste uitgave van Armex, zodat u zelf het cadeau kunt aanbieden aan 
de betreffende persoon. tegelijkertijd stort u e 30,- op banknummer 15 26 639 t.n.v. penningmeester KNv Ons Leger te Den Haag,
onder vermelding van cadeauabonnement t.b.v. naam, adres, postcode, woonplaats. 
Na de ontvangst van uw betaling zorgt de ledenadministratie dat de nieuwe abonnee in het bestand wordt opgenomen en twee-
maandelijks Armex krijgt toegestuurd. Aan het eind van de abonnementperiode wordt aan deze abonnee door de ledenadministra-
tie gemeld, dat het jaar van het cadeauabonnement is verstreken en wordt betrokkene gevraagd of de abonnee op eigen kosten 
het abonnement wil verlengen. Wij hopen dan natuurlijk op een voortzetting!

Maak gebruik van deze mogelijkheid en vergroot daarmee ons ledenaantal en dus het draagvlak voor onze vereniging. Hoe meer
leden, hoe meer gezag wij uitstralen bij ons streven een deugdelijke en goed toegeruste krijgsmacht in stand te houden.



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

voelt u zich betrokken bij de krijgsmacht en 
ondersteunt u onze doelstelling, wordt dan lid 
van de Koninklijke Nederlandse vereniging ‘Ons 
Leger’ voor € 30 per jaar ( voor jeugdleden vanaf 
16 jaar tot 26 jaar € 15 per jaar). U ontvangt dan 
zes maal per jaar het blad Armex.

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

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

Voor een krijgsmacht die ertoe doet!


