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Making a difference in the line of duty

Bij de bescherming van helikopters telt elke kilo. Het vereiste hoge beschermingsniveau wordt bereikt door de 
meest lichtgewicht materialen die beschikbaar zijn, zoals TenCate Liba® en TenCate Ceratego™. Deze EN9100 
gecertificeerde oplossingen voor de luchtvaart hebben een groot multi-hitvermogen. Zowel de helikopter, 
bemanning als passagiers worden daardoor beschermd tegen de effecten van projectielen of fragmenten.

Dankzij de ruime ervaring in composietoplossingen voor de luchtvaart is de bepantsering van TenCate Advanced Armour 
ontworpen om het verschil te maken in maximale bescherming met slechts een minimum aan toegevoegd gewicht.

www.tencateadvancedarmour.com
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Commentaar

Artikel 97 van de Grondwet zegt dat er een krijgsmacht is “ten 
behoeve van de verdediging en ter bescherming van de belan-
gen van het Koninkrijk, alsmede ten behoeve van de handha-
ving en de bevordering van de internationale rechtsorde(…)”. 
Daarmee ligt impliciet ook de opdracht aan de regering vast, 
waarbij het niet uit maakt hoe die op enig moment is samenge-
steld. De opdracht ter zake de internationale rechtsorde wordt 
in artikel 90 ook nog eens expliciet geformuleerd.
Het minste wat de burger van zijn regering zou mogen ver-
wachten, is dat die een duidelijk beeld heeft van hoe de verde-
diging van het Koninkrijk en zijn belangen wordt aangepakt, 
op welke wijze het Koninkrijk een bijdrage levert aan de be-
vordering en handhaving van de internationale rechtsorde en, 
meer in het bijzonder, wat de rol van de krijgsmacht bij dit al-
les is.

Ongeloofwaardig
Dat beeld is er niet, en ik vraag mij af of dat er voorlopig komt. 
Duidelijk is dat kabinet en Kamer weinig behoefte hebben om 
tot een concrete visie te komen. De belangrijkste aanwijzing 
hiervoor is het onder de tafel verdwijnen van het rapport ver-
kenningen dat op basis van een grondige en zorgvuldige analy-
se enkele opties voor de krijgsmacht formuleerde, opties die sa-
men met de overige in het rapport aangeboden informatie een 
uitstekende en unieke basis bieden voor een politieke discussie.
Maar de regering koos toch voor de optie ‘veelzijdig inzetbaar’? 
Dat staat inderdaad zo op papier, maar niet meer dan dat. Het 
rapport formuleert het als volgt: “Bij een verlaging van het ni-
veau van de defensie-uitgaven met 1,5 miljard euro (red.: Be-
doeld wordt een verlaging ten opzichte van de 8,4 miljard van 
2009) in de periode 2020 tot 2030 is een zodanige vermindering 
van de gevechtskracht aan de orde dat van een veelzijdig inzet-
bare krijgsmacht geen sprake meer is.” Het eerste miljard heeft 
de inmiddels demissionaire regering er af gehaald en die laatste 
500 miljoen euro zullen binnenkort ook wel verdwijnen. Is het 
niet door minder inkomsten uit afstoting van materieel, dan 
doen de extra btw en het aandeel voor Defensie in de departe-
mentale taakstelling de krijgsmacht wel de das om.
De minister kan dus niet met droge ogen blijven volhouden dat 
hij streeft naar een veelzijdig inzetbare krijgsmacht. Doet hij 

Veelzijdig inzetbaar
Essentieel voor het Koninkrijk maar een politieke illusie

Brigadegeneraal b.d.
P.K. Smit

Bedreiging van de economie rechtvaardigt ‘gereedstelling van 40 miljard euro. De bedreiging van het 
Koninkrijk en zijn belangen niet eens een krijgsmacht van 8,4 miljard.

dat wel, dan tast hij in ernstige mate zijn geloofwaardigheid 
aan, niet alleen in de richting van zijn politieke collega’s (dat 
is overigens vooral zijn probleem), maar nog belangrijker, ook 
voor zijn personeel. vooral dat laatste lijkt mij zeer ernstig: het 
personeel van de krijgsmacht dat zijn minister niet meer kan ge-
loven.

Bescherming verzekerd?
En nu? Er moet in ieder geval een ambitieniveau (het gaat 
dan om aantal, duur en omvang van operaties waarop de 
krijgsmacht zich moet voorbereiden) komen, dat past bij de 
het bedrag dat het (komende) kabinet over heeft voor zijn 
krijgsmacht. In de ‘beleidsbrief’ waarmee deze minister zijn be-
zuinigingen verantwoordde, ontbrak een ambitieniveau. Dan 
weet de krijgsmacht waar die aan toe is en kunnen komende 

missies ook politiek
worden beoordeeld op basis van het gekozen ambitieniveau.
verder blijft het hoe dan ook van belang om, mede op basis 
van wat in het rapport verkenningen is neergelegd, de discussie 
te blijven voeren over de vraag of de regering met de dan ge-
kozen ambitie voldoet aan de opdracht die de grondwet geeft 
over de verdediging van het Koninkrijk en zijn belangen. Dan 
volstaat niet de verwijzing naar de NAvO en de EU als het om 
de verdediging gaat. Parafraserend op het geen John F. Ken-
nedy zich ooit zei: Nederland moet zich niet alleen afvragen 
wat NAvO en EU voor haar kunnen doen, maar ook wat Neder-
land voor NAvO en EU kan doen. Alleen vanuit die gedachte 
is het mogelijk om te komen tot een reële verdediging van het 
Koninkrijk. De analogie op het gebied voor de internationale 
rechtsorde ligt voor de hand.

Zeker niet
Wat er zeker niet moet gebeuren is politieke partijen geloven 
die blijven beweren dat ze een veelzijdig inzetbare krijgsmacht 
nasteven zoals omschreven in het rapport verkenningen, zon-
der dat zij zich uit spreken over verhoging van het huidige de-
fensiebudget. Nadere analyse leert veelal dat zij zich dan ver-
schuilen achter het algemene begrip ‘veelzijdig inzetbaar’ en 
daar vervolgens hun eigen draai aan geven. <

De regering koos toch voor de optie ‘veelzijdig inzetbaar’? 
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A  N C I M  s p e c i a l  p r o j e c t s  p r o d u c t i o n

In de hoofdrol

NCIM en de ontwikkeling 

van anti-piraterij systemen

Grensverleggend scenario
Containerschepen hoeven in het zuidelijk deel van de Rode Zee hun koers 
niet te verleggen uit angst voor moderne zeepiraten. Die maken met de door 
NCIM ontwikkelde anti-piracy software namelijk geen schijn van kans meer. 
Deze complexe veiligheidssituaties worden bestreden met slimme software-
oplossingen. De systemen voor defensie die bermbommen in Afghanistan 
detecteren, is daar een ander sprekend voorbeeld van. Kortom: NCIM speelt in 
dit bijzondere marktsegment wereldwijd een toonaangevende rol.

Vraag om het story board
We hebben al heel wat succesvolle producties op onze naam staan. Vooral op 
het terrein van onderscheidende softwareoplossingen voor defensie, 
opsporing en veiligheid. 

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

Overgoo 11  |  2266 JZ  |  Leidschendam |  T  070 350 15  54 |  E  info@ncim.nl
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C-ZSK vice-admiraal M.J.M. Borsboom

Nog steeds veelzijdig inzetbaar voor alle geweldsniveaus en innovatief, dat is de marine ook na de 
reorganisatie. Maar door de vermindering van de aantallen is inzet minder vaak, minder lang en op 
minder plekken tegelijkertijd mogelijk.

Veiligheid op en vanuit zee
Brigadegeneraal b.d. P.K. Smit
Afbeeldingen van Defensie

“Koester uw marine want die is bezig voor uw belang” is
de boodschap van de Commandant Zeestrijdkrachten vice-
admiraal Matthieu J.M. Borsboom. Dat geldt uiteraard voor 
de hele krijgsmacht. Het is echter de vraag of dat belang vol-
doende wordt ingezien, getuige de nationale, politieke ver-
slavingsziekte: bezuinigen op Defensie. 
Het belang van een op zijn taak berekende krijgsmacht, en 
daarmee ook van een marine, kan dus niet genoeg onder de 
aandacht worden gebracht. En wie kunnen dat beter doen 
dan de commandanten van de operationele commando’s die 
dagelijks bezig zijn om met hun mensen die belangen te die-

nen, maar die daarvoor over steeds minder middelen beschik-
ken. Daarom heeft de redactie ervoor gekozen die comman-
danten zelf aan het woord te laten. 
Op 4 april werden wij in een winderig Den Helder ontvangen 
om met de vice-admiraal Matthieu J.M. Borsboom te kunnen 
spreken.

Het kabinet1 kiest voor een veelzijdig inzetbare krijgsmacht 
met het daarbij behorende ambitieniveau zoals uitgewerkt
in het rapport Verkenningen. Herkent u daar uw marine in?

Wat de marine betreft is de veelzijdigheid overeind gehou-
den. De beleidsbrief snijdt wel in aantallen, maar niet in vol-
ledige capaciteiten zoals destijds met de marine luchtvaart-
dienst is gebeurd. En nu de maatregel om twee Oceangoing 
Patrol Vessels (OPvs) niet te verwerven onder druk van het 
parlement is teruggedraaid, kunnen we op het gebied van 
de grote bovenwaterschepen nog steeds de Marinestudie uit 
2005 uitvoeren.
Dat betekent dat de capaciteit van de marine in de breedte 
nog steeds overeind staat en daarmee het hele geweldspec-
trum kan worden afgedekt. Maar door vermindering van de 
aantallen kunnen we minder vaak, minder lang en op minder 
plekken tegelijkertijd het benodigde werk doen.

Kunt u voor de lezer een beeld schetsen van mogelijke
maritieme inzetopties?

Ons missie statement ‘veiligheid op en vanuit zee’ geeft dat 
goed weer.
Laat ik beginnen met veiligheid op zee. Nederland moet be-
seffen dat het een maritiem handelsland is en dat een groot 
deel van de welvaart kwam en nog steeds komt van over zee. 
De globalisering maakt bovendien dat de onderlinge afhan-
kelijkheid toeneemt en daarmee ook het risico van verstorin-
gen. twee voorbeelden. Als mijn Iraanse collega besluit om 
eens flink te gaan oefenen in de straat van Hormuz, beta-
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1 tijdens het interview was het Catshuisoverleg nog gaande en had Nederland nog een missionair kabinet
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Een van de effecten die volgens mij niet genoeg belicht kan 
worden is de security sector reform (SSr). Als wij SSr van de 
kustwacht van Kenia doen, dan dragen we met, wat ik maar 
een drijvend Prt noem, op een slimme manier bij aan de vei-
ligheid van een bepaald zeegebied.
Het gaat hierbij dus niet alleen om een optreden in het grens-
gebied ‘zee-land’ in het hoogste geweldspectrum maar ook 
om veel fijnmaziger operaties in dat gebied. Een evacua-
tie operatie behoort hier ook toe. Daar waren de Fransen in 
Ivoorkust heel dichtbij.

Dat is allemaal mogelijk, maar wil Nederland dat ook? Is er 
een Nederlandse maritieme visie anders dan: wat kunnen we 
nog met het geld wat we er voor over hebben.

Die vraag is moeilijk te beantwoorden, maar ik constateer bij 
kabinet en parlement wel brede steun voor operaties van de 
marine. verder zie ik, zoals eerder gezegd, een toegenomen 
inzicht in het weloverwogen eigen, Nederlandse belang voor 
de maritieme dimensie omdat daarmee voor een belangrijk 
deel de Nederlandse boterham wordt gesmeerd. 

Heeft dat ook te maken met het feit dat optreden op en via 
de zee veel minder politieke ‘sores’ met zich mee brengt en 
zo minder een beroep doet op behoud van draagvlak? 

Die constatering is precies juist. Dat is volgens mij ook een van 
de sterke kanten van maritieme inzet.
Optreden op land, ik denk dan aan bijvoorbeeld stabilisatie 
operaties, is haast per definitie grootschalig met alle gevol-
gen van dien op het gebied van risico’s, draagvlak bij de be-

len wij een week later ten minste een dubbeltje meer aan de 
pomp. Als schepen door piraterij niet aankomen of omgeleid 
moeten worden, kan bepaalde productie stil komen te liggen.
voorraden op land worden immers zo klein mogelijk gehou-
den.
De zee moet dus veilig gebruikt kunnen worden. De zee is 
echter van iedereen. Dat is weliswaar een groot goed, maar 
houdt ook in dat kwaadwillende lieden daar gebruik van
maken. U moet dan denken aan zaken als piraterij, drugs-
handel, wapenhandel, mensenhandel. Die zaken zijn niet al-
leen in strijd met de wet, maar kunnen, omdat er zo veel geld 
mee gemoeid is, bijvoorbeeld ook een compleet staatsbestel 
ontwrichten. Bovendien bestaat het ernstige vermoeden dat 
deze vorm van crimineel gedrag een belangrijke vorm van in-
komsten oplevert voor terroristen. De veiligheid op zee is hier 
dus in meerdere opzichten in het geding: de veiligheid van 
hen die van de zee gebruik maken en de veiligheid van staten 
die op een of andere wijze direct of indirect wordt bedreigd 
door eerder genoemd, crimineel gedrag. Op dit gebied zor-
gen voor veiligheid is dus een van de werkterreinen van de 
marine.
Daarnaast is er de veiligheid op zee die meer past in de klas-
sieke, maritieme strategie. U moet dan denken aan de veilig-
heid van sea lines of communication (SLOCs) en de bedreiging 
van de veiligheid van het land omdat een vijand het gebruik 
van een bepaald zeegebied ontzegt.
De amfibische inzet waarbij een joint (meerdere krijgsmacht-
delen) en/of combined (meerdere landen) maritiem verband 
effecten uitoefent op het land, we hebben dat net beoefend 
met de internationale oefening Cold response, is een manier 
om veiligheid vanuit zee te brengen. 

trimduik van onderzeeboot Hr. Ms. Zeeleeuw 
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volking zowel in het inzetgebied als thuis in Nederland, en de 
noodzakelijke duur van de operatie. Bovendien is bij zulk op-
treden op het land de politieke maatvoering veel moeilijker.
Een marine echter biedt veel politieke flexibiliteit. Die hoeven 
aan niemand toestemming te vragen om van a naar b te gaan 
en kunnen zo al zonder al te veel risico’s aanwezig zijn in de 
buurt van een (potentieel) conflictgebied, in afwachting van 
politieke vervolgbeslissingen. Dat biedt bovendien goede mo-
gelijkheden om in te grijpen voordat het conflict echt zou los-
barsten, een benadering die uiteraard de voorkeur verdient 
boven langdurige postconflictoperaties. Kortom: een marine 
biedt aan de politiek (kabinet en parlement) veel mogelijkhe-
den om keuzes te maken.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat elk conflict met maritieme 
middelen kan worden opgelost. Afghanistan is daar een goed 
voorbeeld van. Maar we weten ook dat twee derde van de 
wereldbevolking relatief dicht bij de kust woont.

Maar ook daar is fysieke aanwezigheid (een footprint in het 
jargon) vereist, als daar stabiliteit gebracht moet worden.

Dat is juist.

Het Luchtverdediging- en Commandofregat (LCF) heeft vol-
gens de Marinestudie een belangrijke rol in de ‘expeditionai-
re raketverdediging’2. Met de voorgenomen modificatie van 
de SMART-L radar, kan het LCF ook een rol vervullen bij de 
territoriale raketverdediging3. Dat was toen nog niet voor-
zien. 

Dat klopt, maar past er wel in. voor de expeditionaire raket-
verdediging is het LCF volledig ingericht. voor de territoria-

le raketverdediging kan het als sensor optreden. Dat is veel 
flexibeler en brengt minder politieke moeilijkheden met zich 
mee dan de stationnering van dit soort systemen op land. Dat 
laatste is overigens een heel moeilijk dossier.

Bijvoorbeeld Noord-Korea en Iran zullen niet ruim van te vo-
ren waarschuwen, als ze ballistische raketten willen inzetten. 
Zal dat niet om permanente waakzaamheid en dus perma-
nente inzet van het LCF gaan vragen.

Dat is het geval bij specialisatie. Zo heeft Amerika bekend ge-
maakt dat een aantal Aegis cruisers als thuishaven de Spaanse 
haven rota (Zuidwest Spanje) krijgt. Deze kruisers zijn voor-
zien van het Aegis-systeem en de standard missile 3. Hiermee 
zijn ze in staat ballistische raketten te onderscheppen. (red.: 
De stationnering in Spanje past in de gefaseerde aanpak van 
de raketverdediging van Europa, waarin de maritieme raket-
verdediging moet worden gevolgd door de plaatsing van sy-
stemen in roemenië, Polen en turkije.) 

Ik lees in de Marinestudie dat de dominante functie van de 
OPVs ligt in de kustwachtsfeer.

In het lagere deel van het geweldspectrum en dat is niet al-
leen voor de (nationale) kustwacht. Laat ik dat toelichten. Ik 
heb eerder gesproken over de vrije zee. Dat is uitgezonderd 
de territoriale wateren, daar zijn de betreffende landen voor 
verantwoordelijk. Er zijn echter landen die deze verantwoor-
delijkheid niet aan kunnen. Een voorbeeld is Somalië, waar de 
verenigde Naties het mogelijk heeft gemaakt dat landen daar 
onder de kust opereren om Somalië te helpen. Dit is trouwens 
heel bijzonder.

Een van de effecten die volgens mij niet genoeg belicht kan worden is de

security sector reform

2 Binnen de NAvO kent men Theatre Missile Defense (expeditionaire raketverdediging), bedoeld voor de raketverdediging van ingezette troepen  
  en (Ballistic) Missile Defense (de territoriale raketverdediging) bedoeld voor de bescherming van bevolkte gebieden. Zie hiervoor ook ARMEX van 
  februari 2012
3 Zie het artikel op bladzijde 19

Hr. Ms. Johan de Witt tijdens de oefening Cold response in de Noorse fjorden
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Vroeger keken we bij militaire, en dus ook bij maritieme ont-
wikkelingen vooral naar het Warschaupact. Wat zij konden, 
moesten wij beter kunnen. Waar richt u zich nu op?

Innovatie blijft nodig. In de eerste plaats om een voorsprong 
te hebben op een eventuele tegenstander. Dat hoeven overi-
gens niet alleen militaire tegenstanders te zijn. Met veel geld 
kan iedereen alles kopen. Bovendien is het onderscheid tus-
sen militaire spullen en civiele spullen grotendeels wegge-
vallen. Als iemand het geld ervoor over heeft, koopt hij een 
UAv, hangt er een camera onder en gaat een beetje rondkij-
ken. Dat was 10 jaar geleden ondenkbaar. Elke individuele 
burger heeft bij wijze van spreken de computerrekenkracht 
die het Pentagon 15 jaar geleden had. Dus innovatie moet, 
maar wel in het besef dat techniek ook kwetsbaar is.
Een tweede reden voor innovatie is de terugdringing van le-
vensduurkosten. Personeel is daarbij de grootste kostenpost. 
Daarom kunnen we een OPv varen van dik 3000 ton met 
maar vijftig bemanningsleden. Dat kan nog niemand anders 
hoor. Dat komt omdat wij zo ver zijn gegaan  in het integre-
ren van sensoren en wapens maar ook in de ontwikkeling van 
de man-machine interface. Daar hebben we altijd in voorop 
gelopen. Met elke volgende generatie fregatten konden we 
meer met minder mensen.

In de zoektocht naar meer defensie voor minder geld is inter-
nationale samenwerking ‘hot’. Hoe denkt u daar over?

Dat zit in ons bloed. Daarvoor heb ik geen rapport nodig. Ik 
kan de dag vullen met spreekbeurten over hoe wij en de Bel-
gische marine de zaken geïntegreerd hebben4. We zijn de eni-
ge in Europa en gaan hiermee veel verder dan alleen een ge-

Maar dan is er nog steeds twee derde van de aarde die van 
niemand is. Daar opereren geen kustwachten maar marines. 
van die vrije zee wordt ook gebruik gemaakt door lieden die 
zich bezighouden met piraterij en met de handel in drugs, 
mensen, wapens etc. Ik heb het daar eerder over gehad en 
heb aangegeven dat het hier om meer gaat dan alleen het 
schenden van de wet. De veiligheid van staten kan direct of 
indirect in het geding zijn.
De OPvs zijn niet alleen voor het optreden in die smalle kust-
strook, maar ook bedoeld om te kunnen optreden tegen hier-
voor genoemde bedreigingen: in dat heel lage geweldspec-
trum dus.
Zij hebben dus ook hun beperkingen. Bij een operatie als
Unified Protector hoog in het geweldspectrum, waren
mijnenjagers tot op 50 meter uit de kust van Libië aan het 
mijnen jagen. Die mijnenjagers kunnen daar onder die om-
standigheden niet zonder bescherming hun werk doen. Ze 
moeten bijvoorbeeld een luchtverdedigingsparaplu hebben. 
Die luchtverdediging moet een fregat leveren. Een OPv kan 
dat dus niet. Die heeft geen luchtverdedigingscapaciteit (al-
leen nabijverdediging), geen goalkeeper (tegen inkomende 
raketten), geen sonar, geen torpedo’s, geen raketten.
Het zijn handige en relatief goedkope schepen, alleen voor 
de taken waarvoor ze bedoeld zijn. En die keuze is gemaakt: 
minder flexibiliteit maar wel een platform waarvan zeker is 
dat die permanent nodig is. 

Ligt het dan zo voor de hand om voor te stellen er twee 
in te leveren?

Ik zie dat het parlement die vraag heel goed heeft beant-
woord.

4 De Commandant der Zeestrijdkrachten van de Nederlandse marine vervult de functie van Admiraal Benelux. De functie van plaatsvervangend
  Admiraal Benelux wordt uitgevoerd door de commandant van de Belgische Marinecomponent. Het Maritiem Hoofdkwartier Benelux is gevestigd  
  in Den Helder.

Belgische en Nederlandse mijnenjagers worden in Zeebrugge onderhouden
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zamenlijk hoofdkwartier of een aantal vliegtuigen 
in een pool. 
De insteek van onze voorgangers is geweest: alle capaci-
teiten die we hebben willen we zo veel mogelijk samen doen, 
voor alle PIOFAH-factoren5. Op basis van die filosofie is alles 
onderzocht. De mijnenjagers zijn hetzelfde, dan is veel mo-
gelijk, onderzeeboten hebben de Belgen niet, dus dan is daar 
niets mogelijk. Maar dan werken we samen met de Amerika-
nen en de Britten. Wij hebben ook de directies operaties van 
beide landen geïntegreerd, en dat niet alleen, ook alle oplei-
dingen, alle instandhouding, alle ondersteuning, de logistiek, 
de bedrijfsvoering.
Er zijn natuurlijk wel grenzen en die betreffen vooral de soe-
vereiniteit bij inzet. Een regering moet hier zijn eigen besluit 
kunnen nemen en de ervaring leert dat binnen Europa en 
ook binnen de NAvO dit soort beslissingen per operatie an-
ders uitpakt. 
Libië laat dat goed zien. In 
de Middellandse Zee be-
vond zich een NAvO mij-
nenbestrijdingsverband on-
der Nederlandse leiding 
maar met een binationale 
staf (Nederland en België). 
toen de NAvO de operatie 
overnam, leek inzet van dat verband voor de hand te liggen. 
Maar dat ging mooi niet door. De Duitsers trokken hun schip 
terug, de Polen ook maar dat was wel het stafschip. Dus de 
binationale staf had geen stafschip meer. Uiteindelijk bleven 
er drie individuele mijnenjagers over, een Belgische, een Brit-
se en een Nederlandse. Die hebben de kolen uit het vuur ge-
haald voor de kust van Libië.
Hier zie je wel de grenzen van de samenwerking, maar dat is 
geen reden om er verder van af te zien. Het is mogelijk om zo 
ver te gaan als wij met de Belgisch-Nederlandse samenwer-
king, zonder dat de soevereiniteit echt in het geding komt. 
Men moet zich dus niet verschuilen achter die soevereiniteits-
discussie.
Daar wil ik wel nog iets aan toevoegen. De aard van de ope-
raties en de complexiteit van de wereld vraagt steeds meer 

om joint, combined en interagency gelegenheid-
coalities. Daarom is de wil, de filosofie om samen 

te werken zo belangrijk. Mensen moeten getraind wor-
den in naar buiten kijken en zoeken naar bruggen en samen-
werkingsmogelijkheden. Want er is geen enkel land en bin-
nen een land geen enkel ministerie en binnen een ministerie 
geen enkele entiteit die de soort problemen waar krijgsmach-
ten en dus ook marines bij betrokken kunnen worden, nog al-
leen kan oplossen

Een laatste vraag. In 2014 moet volgens de minister de zaak 
op orde zijn. Heeft u dan voldoende mensen, voldoende oe-
fenmogelijkheden, voldoende munitie etc.?

Dat vereist een ultieme inspanning van ons allemaal. Sommi-
ge elementen kunnen we beïnvloeden, sommige minder. Zo 
hebben wij als commandanten van operationele commando’s 

heel krachtig aan de bel ge-
trokken over de werving. 
We zagen namelijk dat alle 
wervingsinspanningen, de 
posters en de reclame op tv, 
waren gestopt. En wij heb-
ben gezegd dat we dit echt 
vlot moeten trekken.

Ik heb overigens in de reorganisatie drie grote uitdagingen, 
alle drie op personeelsgebied. De eerste is de mensen die we 
hebben en die nodig blijven, motiveren. Dat gaat goed als 
de mensen het gevoel hebben dat ze bezig zijn met relevant 
werk en dat heeft ook te maken met het inzetprofiel. Dat 
gaat echter niet vanzelf, zeker als er weer een bezuinigings-
dreiging op ons af komt.
De tweede uitdaging is om voldoende nieuwe mensen binnen 
te halen. Het beeld is al anderhalf jaar lang dat er twaalfdui-
zend mensen uit moeten en er dus weinig toekomst is. Maar 
dat is niet zo, er blijven steeds nieuwe mensen nodig.
De derde ten slotte is het behoud van kennis en kunde. Dat 
bepaalt de professionaliteit van de organisatie. En in welke 
hoofden zit dat, van die oudere officieren en onderofficieren, 
waar de grootste klappen gaan vallen. <

5 PIOFAH staat voor Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering/Administratie en Huisvesting.

Men moet zich dus niet verschuilen 

achter die soevereiniteitsdiscussie

Een in brand geschoten piratenschip Hr. Ms. Zeeleeuw ‘beloert’ piraten
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Het Nieuwe Werken 
werkt met de juiste ICT
Maar wie maakt
de verbinding?

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

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

Kijk voor meer informatie op kpn.com/corporatemarket

1155.71.002 WT Defensie adv 210x297 mm.indd   1 05-12-11   10:41
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In de moderne informatiemaatschappij is alles wat men wil weten slechts een paar muisklikken 
verwijderd. Feiten en trends zijn zo voor iedereen beschikbaar om die te kunnen verbinden aan de 
lessen uit de historie. Over de mist naar de toekomst kijken, kunnen we dus nu allemaal. De vraag 
luidt of er nog behoefte zal zijn aan een marine en hoe die er dan in 2050 uit zou moeten zien.

Over de mist heen kijken
De marine van 2050
Wouter van Straten

Honderd jaar geleden, bij de start van de Eerste Wereldoor-
log, kenden krijgsmachten een bizarre mix van technologie-
en: vliegtuigjes, slagschepen, duikboten, soldaten op paar-
den, soldaten op fietsen, soldaten in auto’s en vrachtwagens, 
massale troepen in treinen en ook de eerste tanks reden al 
rond. vanaf de Eerste Wereldoorlog is het met de technolo-
gie echter snel gegaan. De duikboten werden onderzeeboten, 
de zware slagschepen verdwenen en de carrier battle groups 
kwamen. Ook verschenen nucleaire bommen en nucleaire 
voorstuwing. Het aantal typen en soorten vliegtuigen is ver-
der nauwelijks bij te houden. 

Ook zijn in de laatste 100 jaar sprongen te zien die niet alleen 
als evolutie afgedaan kunnen worden. te denken valt aan de 
atoombom, de microchip en het internet.
Over evolutie gesproken: interessant is een nadere beschou-
wing van een enkel fenomeen als de ‘remote control’: van in 
het geheel geen afstandsbediening via een mechanische vorm 
naar elektrische en elektronische varianten om dan door te 
ontwikkelen naar bediening via satelliet, internet en de ‘app’ 
op je mobieltje. Zo kan tegenwoordig vanuit een basis in de 
verenigde Staten de onbemande ‘Predator’ die boven Afgha-
nistan vliegt, bestuurd worden. velen zien hier de toekomst 

Mobilisatie 1914-1918, 3e Divisie. Bron: NIMH
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Vandaag
Hoe zit het met vandaag? De problemen van 2012 zijn wel 
bekend. Een kort lijstje: de Euro, de economie, de polarisatie
in onze maatschappij tussen de verschillende bevolkingsgroe-
pen, de verruwing door individualisme, onze oogkleppen 
voor alles wat niet onmiddellijk zichtbaar is, het uitgeput ra-
ken van olie, gas en grondstoffen, de visstand in de zeeën en 
de oceanen.
Ook de sociale en maatschappelijke problemen staan elke dag 
in de krant: marktdenken, gebrek aan cohesie, ongelijkheid, 
isolationisme, globalisering. We weten het wel, maar
we doen er niets mee.
We sluiten ook onze ogen voor de opbloei van andere eco-
nomieën. We doen aan symptoombestrijding tegen de zeero-
vers, maar Somalië aanvallen is er niet bij. De kranten publi-
ceren heel veel over de BrIC-landen (Brazilië, India en China), 
vooral over China. Zaken als de bewapening, de explosieve 
groei van de welvaart en de invloed van China op de rest van 
de wereld, passeren dan de revue.
We weten ook dat de veranderingen steeds sneller komen. 
We hebben niet voor niets 100 jaar achteruit gekeken. In de 
komende 40 jaar staan ons meer veranderingen te wachten 

dan in de afgelopen 100 jaar. 
Maar een politicus hoor je er 
nooit over. Waarom niet?
Omdat hij dan met een visie 
of oplossing moet komen. Al-
les draait echter om het geld. 
Een oud gezegde luidt im-
mers: “Waar de visie ontbreekt, 

grijpt de boekhouder de macht”.

Feiten
Eigenlijk weet u dit al lang. U leest er elke dag over in de
media. Ik noem er zes.
De schattingen van de wereldbevolking in 2050 lopen van 9,1 
tot 9,4 miljard mensen. Daarvan zijn er zeker 5 miljard Azia-
ten (ongeveer 2 miljard Chinezen en 1,8 miljard Indiërs). 
Het voortschrijden van de technologie gaat steeds sneller. 
rond 2000 heeft de digitalisering van ‘alles’ voor het begin 
van een revolutie gezorgd: snelheid en omvang van commu-
nicatie, de exponentiële groei van de verspreiding en deling 
van kennis. De grote bedrijven zoals Google en Facebook, zijn 
eigenlijk alleen financiële monopolies, de kennis krijgen ze 
van ons mensen (net als Wikipedia) en wordt daarna gedeeld 
(of verkocht en gestolen). Inmiddels zijn we er aan gewend 
dat veiligheid boven privacy gaat.
China is zich maritiem krachtig aan het bewapenen. China 
vaart geduldig een vaste koers, laat zich niet beïnvloeden en 
is vastbesloten een mondiale superpower te worden. Wat het 
Chinese leiderschap nastreeft, is heel erg duidelijk: grondstof-
fen om de eigen groeiende bevolking welvaart te bezorgen 
en daarmee tevreden te houden. De schepen die China bouwt 
zijn bedoeld om de eigen economische belangen op grote af-
stand veilig te stellen. Het gaat om zes types onderzeeboten, 
acht types grotere destroyers en om vliegkampschepen. Ook 
raketten en vliegtuigen worden in hoog tempo ontwikkeld 
en in gebruik genomen.
Westerse landen bouwen allemaal min of meer hetzelfde 
aan hun vloot: grote schepen om ver weg te kunnen opere-
ren. Kennelijk verwachten deze landen dat ver weg de coer-
cion moet plaatsvinden. Met de recente bezuinigingen snapt 
iedereen dat onze defensie wordt afgebroken; ook fregatten 

van de oorlog: comfortabel vanuit een veilige basis maar
zonder de waarneming van het lawaai, het bloed, de ontbe-
ringen en de verschrikkingen. Die zijn dan ver weg.

Toen
De problemen van 1960 lijken nu futiel. We wilden de Koude
Oorlog niet verliezen in de bipolaire wereld met de Cuba
crisis van 1962 als dieptepunt. We wilden de verspreiding te-
genhouden van het communisme. We waren nog met de op-
bouw bezig na de tweede Wereldoorlog. We moesten in het 
gareel blijven en ‘gewoon’ doen, maar zagen wel een open 
toekomst waarin alles leek te kunnen. De ontworsteling aan 
de verzuiling verliep moeizaam terwijl de babyboomers pro-
testeerden tegen de gevestigde orde. We ontdekten de derde 
wereld en ontwikkelingshulp, in een periode dat de
dekolonisatie nog gaande was.
De problemen van 1970 zijn ook vergeten. Politici negeerden 
nerveus het rapport van de Club van rome omdat niemand 
zat te wachten op een rapport dat zei dat we de aarde aan 
het opeten en opbranden waren. Sovjetleider Leonid Brezh-
nev blies strenge kou Europa in met zijn doctrine over het in-
grijpen in de satellietstaten. De wapenwedloop bleef in volle 
gang. De samenleving kreunde 
onder de modernismen die de 
babyboomers wilden: de lange 
hete zomers.
We kijken ook nog meewa-
rig naar de problemen van 
1980. toen waren de versprei-
ding van massavernietigings-
wapens en het beheersen van de wapenwedloop tussen Oost 
en West topics. Het communisme kraakte in zijn voegen, maar 
er waren ook zorgen over de stuiptrekkingen ervan. De ba-
byboomers voedden hun kinderen niet of nonchalant op wat 
resulteerde in de ‘Generatie X en Y’, studieobjecten voor so-
ciologen. rotterdam bepleitte het bouwen van een 2e Maas-
vlakte.
rond 1990 kwam een omkeer. De Koude Oorlog was ten
einde en het communisme werd dood verklaard. reikhalzend 
keek Nederland uit naar het incasseren van het ‘vredesdivi-
dend’. De krijgsmacht werd gehalveerd

“Waar de visie ontbreekt,

grijpt de boekhouder de macht”

USS reagan. Bron: U.S. Navy
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en onderzeeboten verdwijnen (en de kennis om er professio-
neel mee om te gaan).
Andere Aziatische landen willen de bewapening van China 
(en het Westen) niet passief aanzien. India, Pakistan, Indone-
sië, vietnam zijn hard bezig hun vloten te vergroten. Opval-
lend is de keuze voor veel onderzeeboten. Daarbij is het niet 
duidelijk of die onderzeeboten nodig zijn voor de verdedi-
ging tegen China, tegen elkaar of tegen de Amerikaanse
carrier battle groups.
In democratisch geregeerde landen prevaleert bij politici het 
korttermijn denken. De interesse gaat geheel uit naar de vol-
gende verkiezingen. Ook de plannen en het beleid kijken niet 
verder vooruit want er zijn snelle successen nodig voor die-
zelfde verkiezingen. Het verloren gaan van kennis kan nooit 
meer ongedaan gemaakt worden. Als dit kortetermijnbe-
leid op lange termijn schadelijk is, dan is dat gewoon jammer 
maar helaas. 

Trends
Ook de trends kent u al lang. Ik noem er drie.
Het voeden van 9,4 miljard mensen zal een probleem zijn.
De vis raakt nu al op. Genetisch gemanipuleerde gewassen 

zorgen wel voor kwan-
titeit, maar de distribu-
tie is nu ook al proble-
matisch.
Sinds de ‘Club van 
rome’ in 1970 wordt 
vruchteloos aandacht 
gevraagd voor het

milieu. Al Gore met ‘The Inconvenient Truth’ bereikte ook 
niet veel. toch komt de rekening er binnenkort aan: de op-
warming van de aarde zal effect geven.
Elk jaar treft de aarde rampen waarvan wetenschappers
zeggen dat het maar ééns in de tienduizend jaar kan voor
komen. Bij de volgende tsunami halen we ‘gewoon’ de schou-
ders op. We realiseren ons het ook best: de natuurrampen 
volgen elkaar steeds sneller op, met groter effect. De oorzaak 
is nog onbekend.

Stellingen
Wat weten we nu, voordat we naar de toekomst kijken? 
Waarschijnlijk zijn de volgende zes stellingen wel correct. 
Meer dan 95% van de mensen, ook van de politici, is bezig 
met de hedendaagse problemen, de waan van de dag en de 
korte termijn. 
De appreciatie van de dreiging wordt aangepast aan onze 
portemonnee: het bekende fenomeen van de struisvogel-
politiek. 
Feiten, trends en studies leiden niet tot het besef dat er een 
langetermijnvisie nodig is, laat staan dat daarnaar gehandeld 
wordt. 
In de dagelijkse beleving van de werkelijkheid spelen buiten-
landse invloeden geen grote rol.
De Aziatische landen zijn zich aan het bewapenen. Europa
is alleen met zijn eigen crisis en vredesoperaties bezig.
De ‘gewone’ problemen van 2012 zullen in 2050 ook wel
grotendeels verdampt zijn, net als die van 1960, ’70 en ’80.

Voorspellingen
Nu we bovenstaande inventarisatie gemaakt hebben, komen
we beslagen te ijs om na te denken over de toekomst. Ik 
noem enkele ontwikkelingsrichtingen.

Met de recente bezuinigingen snapt iedereen 

dat onze defensie wordt afgebroken

Slagschip USS Wiscosin. Bron: U.S. Navy
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China gaat de grondstoffen voor de welvaart van zijn 2 mil-
jard mensen veiligstellen in Afrika. Bovenaan de prioriteiten 
van het langetermijndenken in Peking is het behoud van de 
macht van de Communistische Partij. Dat kan alleen als het 
volk ook dezelfde welvaart krijgt als de Amerikanen en Euro-
peanen waar zij (door internet) kennis van heeft gekregen. 
Dit betekent een vast toevloed van energie en grondstoffen 
en een maritiem / militair apparaat om de verkrijging en aan-
voer te beveiligen.
Omringende landen van China reageren met bewapening.
Allianties onderling en met China worden bevestigd. De gro-
te concurrenten van China (Amerika en Europa) reageren veel 
te laat.
Die strijd om energie en grondstoffen zou zowel geweldda-
dig als door afschrikking gevoerd kunnen worden. Maar één 
ding is zeker: het recht van de sterkste geldt.
De problemen van 2050 worden nu al geboren. Politieke be-
slissingen zijn binnenlands gericht (want daar zitten de kie-
zers), gefocust op de waan van de dag en mee deinende op 
de golven van het populisme. De kreten “wie dan leeft die 
dan zorgt” en “we will cross the bridge when we come to it” 
verhinderen dieper nadenken. De jongeren die politiek be-
wust worden, gaat het ook niet om de lange termijn, maar 
om het betaalbaar blijven van pensioenen en ziektekosten: 
een egocentrische focus zonder langetermijnvisie.

Marine 2050
Waar zou de marine in 2050 dan uit moeten bestaan? Het 
antwoord hierop is eigenlijk simpel. Stap over nationale gren-
zen heen, word sterk en organiseer de marine, evenals de rest 
van de krijgsmacht, in Europees en/of NAvO verband. Garan-
deer dat er een vrije toegang blijft tot natuurlijke rijkdom-
men zoals voedsel, energie en grondstoffen en wees krachtig 
genoeg om een geloofwaardige afschrikking of dreigingstrijd 
(coercion) aan te gaan tegen China.
Meer concreet, om een confrontatie te winnen, of er ten min-
ste voor te zorgen dat machten elkaar wederzijds niet durven 
aan te vallen, moet de Europese marine van 2050 asymme-
trisch t.o.v. de Chinese marine samengesteld zijn. Die strijd-
macht moet op grote afstand, langdurig, selfsupporting, met 
veel gevechtskracht stand kunnen houden. China bouwt 7
typen onderzeeboten, 7 typen oppervlakteschepen en maakt 
een vliegdekschip gereed voor het opereren met de J-15
(Chinese succesvariant van het gevechtsvliegtuig Sukoy-33). 
Dit vereist een enorme inzet op onderzeebootbestrijding,
elementen voor luchtoverwicht (toch maar wel de JSF?), ei-
gen onderzeeboten, rakettechnologie voor stand-off attacks. 
Misschien zijn er voor het veiligstellen van de eigen Europe-
se belangen boots on the ground nodig in de gebieden waar 
de hele wereld zijn grondstoffen uit wil halen. ter beveiliging 
van transporten zijn escorteurs nodig. Dit verlanglijstje leidt 

Maar één ding is zeker: het recht van de sterkste geldt

Artist impression van het vliegkampschip Shi Lang met op de voorgrond de J-15
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tot een allround krijgsmacht: precies, datgene wat nodig was 
tijdens de Koude Oorlog maar wat nu krachtig wegbezuinigd 
wordt.
Bovendien moet nu al begonnen worden met het politieke 
proces, het bouwen van een coalitie, het maken van een lan-
getermijnplan. Bovenal is het bewustzijn nodig dat bij niet 
handelen (lees: gelijk blijvend beleid), geheel Europa in 2050 
tot de Derde Wereld van 2050 behoort.

Hindernissen
Dit is gemakkelijk gezegd en ligt bovendien voor de hand. 
Maar gaat dat dan gebeuren? Nee! Er zijn namelijk te veel
tegenkrachten. 
De verenigde Staten en de grotere Europese landen zijn
absoluut niet van plan hun relatieve autonomie op te geven 
voor iets vaags als de welvaart voor de nakomelingen van hun 
kiezers. Ieder land bouwt ook veel liever zijn eigen materieel, 
voor de eigen werkgelegenheid. Al tientallen jaren wordt ge-
sproken over een Europees buitenlands- en defensiebeleid, 
maar er is weinig tot geen resultaat te melden.
realisme is in strijd met emotie: vrije toegang tot grondstof-
fen van elders wordt gezien als neokolonialisme. Men noemt 
zoiets onbeschaafd. Misschien is dat nog wel correct ook. 
Maar onze achterkleinkinderen zullen ons verwijtend na-
roepen: “Erst kommt das fressen, dann die Moral” (Bertolt 
Brecht).
China wordt een supermacht. Die gedachte is verlammend 
voor velen. Het door dreiging (coercion) weerstaan van

China, kan alleen door een andere supermacht: de strijdmacht 
van verenigde Staten en/of Europese Unie als geheel. Ook
supermachten zijn immers ‘niet almachtig (vietnam - verenig-
de Staten, Afghanistan - rusland en verenigde Staten, taiwan 
– China).

Goedkoper moet
Maar het moet wel veel goedkoper. De oorlogen in viet-
nam en Afghanistan zijn gewonnen met guerrillatactieken, 
die nog uit de tijd van Sun tzu stammen. De kern is: terug-
trekken als je aangevallen wordt, uitrusten als de vijand zich 
druk maakt, toeslaan als de vijand uitrust, aanvallen als de 
vijand terug trekt of wegloopt. Als dat in het scenario van 
2050 wordt toegepast, leidt dat tot het volgende. Zorg dat de 
grondstoffen nooit China bereiken, tenzij dat met onderhan-
delingen wordt toegestaan.
Dat is te bereiken door zijn transportlijnen systematisch te on-
derbreken: veel onderzeeboten. Gelukkig bouwen de landen 
in de regio heel veel onderzeeboten (Pakistan, Indonesië, Ja-
pan India, Filippijnen, Australië…). Het is duidelijk dat zij die 
strategie al gezien hebben, terwijl Europa nog met zichzelf 
bezig is. voeg de Europese boten daarbij en bouw stevige al-
lianties.
Dwing verder af dat de situatie ontstaat dat er internationaal 
geen andere weg is dan eerlijk delen. Maar ook in deze (veel) 
goedkopere variant geldt: nu beginnen met diplomatieke al-
lianties en onderzeebootbouw, want geloofwaardigheid met 
een krachtig machtsmiddel zijn samen de hoeksteen. <

Chinese onderzeeërs

Wouter van Straten is docent integrale veiligheid aan de Avans Hogeschool te Breda en kapitein ter zee b.d.
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De Koninklijke Marine beschikt met de SMART-L1 over een krachtige luchtverdedigingradar. Deze 
wordt aangepast om ook ballistische raketten te kunnen detecteren. Hiermee past de marine in een 
wereldwijde trend.

LCF krijgt taak bij verdediging 
tegen ballistische raketten
Jan van den Berg

verdediging van bevolkte gebieden tegen ballistische raket-
ten wordt een steeds belangrijker taak voor westerse krijgs-
machten. Naast afweersystemen op het land, zien we ook 
steeds meer marineschepen verschijnen met een antiraketca-
paciteit. De Koninklijke Marine maakt deel uit van het selecte 
gezelschap zeestrijdkrachten, dat hierover beschikt.
Dit berust op twee pijlers, waaronder de SMArt-L radar. Deze 
is ontwikkeld door de Nederlandse tak van defensieproducent 
thales. Dit radarsysteem is aanvankelijk ontwikkeld om vlieg-
tuigen te detecteren en te bestrijden. Dankzij aanpassingen 
aan de software is de SMArt-L ook in staat ballistische raket-
ten te volgen.
Daarnaast beschikt de Koninklijke Marine over vier Lucht-
verdediging en Commando Fregatten (LCF). Deze zijn uitge-
rust met zowel de SMArt-L als met lanceerinstallaties voor de 
Amerikaanse Standard Missile SM-2. Deze installaties kunnen 

ook gebruikt worden om de SM-3 af te vuren, die bedoeld is 
om ballistische raketten neer te schieten. De Koninklijke Mari-
ne heeft echter geen plannen om de SM-3 aan te schaffen.

Software
Het is de bedoeling om nieuwe software voor de SMArt-L te 
ontwikkelen, waarmee ballistische raketten tot een afstand 
van 2.000 km waargenomen kunnen worden. Deze kan over 
vijf jaar gereed zijn. De potentie van de radar op het vlak 
van BMD is al in 2006 aangetoond tijdens een oefening in de 
buurt van Hawaï. Het LCF Hr. Ms. tromp nam deel aan een 
test om een ballistische raket te onderscheppen. De SMArt-
L kon het doel feilloos waarnemen. Bovendien was de tromp 
in staat om dit 360 graden rondom te doen. vooral dit feit 
maakte indruk op de Amerikaanse marine.
De SMArt-L zal over enkele jaren een onderdeel zijn van de 

Het LCF Hr. Ms. De ruyter

1 Signaal Multibeam Acquisition radar for targeting, L band
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verdediging tegen ballistische raketten (Ballistic Missile De-
fense of BMD). voor zover nu bekend zullen de vier LCF’s een 
BMD-capaciteit hebben. SMArt-L radars staan echter op meer 
schepen, waaronder drie Duitse en twee Zuid-Koreaanse. vol-
gend jaar komt het derde Deense marineschip in dienst dat 
een SMArt-L heeft. (Zie de tabel voor een overzicht.)
thales heeft voor de marines van Frankrijk, Italië en het ver-
enigd Koninkrijk de S1850M radar ontwikkeld. Dit is een ko-
pie van de SMArt-L, die in beginsel dezelfde capaciteiten 
heeft en dus ook geschikt gemaakt kan worden voor BMD. 
Er varen twee Franse en twee Italiaanse destroyers rond met 
deze radar. De Britse marine beschikt over de type 45 destroy-
er met deze radar, waarvan de zesde en laatste in 2014 in 
de vaart komt. Ook de twee vliegdekschepen van de nieuwe 
Queen Elizabeth klasse krijgen een S1850M radar.

Noord-Korea
Ballistische raketten kunnen worden neergehaald met een ra-
ket als de Amerikaanse SM-3. Die is momenteel alleen in ge-
bruik bij de marines van Japan en de verenigde Staten. De 
inzet van deze raketten is niet denkbeeldig. toen Noord-Ko-
rea in 2009 en eerder dit jaar een langeafstandsraket testte, 
dreigde Japan om deze neer te halen.
Schepen die de SM-2 luchtafweerraket kunnen afvuren, zijn 

qua lanceerinstallatie in staat de SM-3 te gebruiken. Er vaart 
een flink aantal schepen rond met deze installatie. Naast de 
LCF’s gaat het onder andere om Australië, Duitsland, Spanje 
en Zuid-Korea. voor zover deze landen niet over de SMArt-
L beschikken, zijn de schepen uitgerust met het Amerikaanse 
AEGIS systeem. De combinatie van AEGIS en SM-3 is intussen 
diverse malen met succes getest. Of het in een oorlogssituatie 
goed zal presteren, zal echter nog moeten blijken.
voor de Amerikaanse marine is inmiddels een opvolger van 
de AEGIS in ontwikkeling. Het is de AMDr ofwel Air and Mis-
sile Defense Radar. Deze wordt ontwikkeld voor de volgen-
de generatie kruisers en destroyers. De eerste schepen, die de 
AMDr krijgen, zijn drie destroyers van de Zumwalt-klasse.

Europa
Een Europees maritiem BMD-systeem lijkt in de maak. Met de 
SMArt-L / S1850M is er op het gebied van detectie en doelop-
sporing al een stevige basis gelegd. voor een raket ter bestrij-
ding van ballistische raketten is er een goed uitgangspunt in 
de vorm van de Aster 30. Net als de Standard Missile betreft 
het een luchtafweerraket voor de lange afstand, die verder 
ontwikkeld kan worden. De Aster 30 is geplaatst op schepen 
van de Britse, Franse en Italiaanse marines. Sinds eind 2010 
worden er proeven gedaan met een BMD-variant.
Er zijn verschillende redenen om BMD te ontwikkelen. In de 
eerste plaats kunnen ze bescherming bieden tegen ballisti-
sche raketten van bijvoorbeeld Iran en Noord-Korea. Die wor-
den als de meest waarschijnlijke landen gezien, die een aan-
val met ballistische raketten uit zullen voeren.
Aan de andere kant van het spectrum staat rusland. Het is 
zeer onwaarschijnlijk dat dit land een aanval met ballistische 
raketten zal uitvoeren. Dit neemt niet weg dat de russen de 
ontwikkeling van de maritieme BMD met argwaan volgen. 
Het is immers een aanvulling op de op het land gestationeer-
de BMD-systemen, die in ontwikkeling zijn.
tussen deze uitersten staan landen als China, India, Israël en 
Pakistan. Deze beschikken over niet al te grote aantallen bal-
listische raketten, waartegen westerse BMD effectief zou kun-
nen zijn. Deze landen worden echter niet als een serieuze be-
dreiging gezien waar het gaat om een aanval van dergelijke 
raketten op westerse landen, Japan of Zuid-Korea.

Ballistische raketten zijn nieuwe dreiging
voor schepen

De Chinese strijdkrachten ontwikkelen een nieuw soort wa-
pen tegen schepen. Het gaat om een ballistische raket met 
een conventioneel explosief. Dit is geplaatst in een raketkop 
die kan manoeuvreren en op een schip af kan sturen. Het be-
treft de DF-21D, een variant van de middellangeafstandsra-
ket DF-21. volgens Chinese bronnen heeft de raket een bereik 
van 2.700 km. Dit betekent dat de raketkop neerkomt met 
den snelheid van ongeveer 12.000 km/uur. De lancering ge-
beurt van mobiele platforms.
Of de DF-21D volledig operationeel is, is niet duidelijk. Wel 
zijn er diverse proeven mee uitgevoerd. Het ligt voor de hand 
dat China deze raket in het arsenaal zal opnemen. Als de DF-
21D naar behoren functioneert, is het een doeltreffend wa-

pen tegen vooral Amerikaanse vliegdekschepen. Het kan de 
Amerikaanse marine er toe dwingen, om deze schepen op 
grote afstand van China te houden. De inzetmogelijkheden 
van de vliegtuigen wordt daardoor sterk beperkt.
Iran heeft ook een ballistische raket tegen schepen ontwik-
keld. Deze Khalij Fars heeft een bereik van 300 km. De raket-
kop heeft een snelheid van ongeveer 3.000 km/uur. Dit maakt 
verdediging tegen de Khalij Fars aanzienlijk gemakkelijker 
dan tegen de DF-21D. 
De Khalij Fars is getest tegen een stil liggend schip. Of Iran 
binnen afzienbare tijd in staat is om varende schepen onder 
vuur te nemen, is de vraag. Zeker is dat de strategische be-
staansreden voor deze raket dezelfde is als voor de DF-21D. 
China en Iran beschikken over weinig maritieme mogelijkhe-
den om de Amerikaanse marine te bevechten. Een ballistische 
raket kan daarom goed dienen als een ‘gelijkmaker’.

Pakistaanse test van de middellangeafstandsraket Hatf v in 2010
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Vliegdekschepen
Anders is dat met de ballistische raketten van het type DF-
21D, die China ontwikkelt. (zie kader) Deze zijn bedoeld om 
marineschepen aan te vallen. De meest in het oog springende 
doelwitten vormen de Amerikaanse vliegdekschepen. Als de 
DF-21D een effectief wapen is, zijn deze uiterst kostbare sche-
pen kwetsbaar. Dit verklaart mede waarom de Amerikaanse 
marine zeer geïnteresseerd is in BMD.
In 2010 waren er 26 schepen uitgerust met de SM-3, waaron-
der vier Japanse. In 2020 beschikken de marines van westerse 
landen, Japan en Zuid-Korea over 95 schepen die in principe 

geschikt zijn voor BMD. vijftig hiervan zullen deel uitmaken 
van de Amerikaanse marine. Daarnaast hebben vier vliegdek- 
en amfibische schepen radarinstallaties die in beginsel ge-
schikt zijn om ballistische raketten te detecteren.
Het is natuurlijk de vraag of al deze schepen werkelijk voor 
raketverdediging geschikt gemaakt zullen worden. Dit vereist 
voor menige marine dat ze overgaan tot de aanschaf van de 
SM-3 en extra software voor de SMArt-L. De Britse, Franse en 
Italiaanse marines kunnen een BMD-rol alleen vervullen als er 
antiraketvarianten komen van de Aster 30 en de S1850M. <

Antisatellietwapen

Het AEGIS radarsysteem en de SM-3 raket van de Amerikaanse marine zijn niet 
alleen inzetbaar tegen ballistische raketten. In 2008 vuurde de Amerikaanse 
kruiser Lake Erie een SM-3 af op de satelliet USA 193, die op dat moment op
247 km hoogte over de Stille Oceaan bij Hawaï vloog.
Het betrof een Amerikaanse verkenningssatelliet, die niet goed functioneerde. 
De officiële lezing stelde dat het gecontroleerd neerhalen van de satelliet nodig 
was om te voorkomen dat de tank met 500 liter giftige brandstof (hydrazine) in 
bewoond gebied zou neerkomen. De kans hierop was niet denkbeeldig, maar 
erg klein. Het is evenmin denkbeeldig dat de Amerikanen in de falende USA 193 
een goede mogelijkheid zagen om te laten zien waar ze toe in staat zijn.
Het is onbekend of de SMArt-L radar in staat is om satellieten te volgen.
Mocht die mogelijkheid bestaan, of ontwikkeld worden, en Nederland schaft 
SM-3 raketten aan, dan zou de Koninklijke Marine ook satellieten kunnen neer-
halen.

Land  Scheepsklasse Aantal Jaar in dienst Radar  Raket
    
Australië  Hobart  3 2014-2020 AEGIS  1)
Denemarken Iver Huitfeldt 3 2012-2013 SMArt-L  1)
Duitsland  Sachsen  3 2003-2006 SMArt-L  1)
Frankrijk  Horizon  2 2008-2009 S1850M  2)
Italië  Orizonte  2 2007-2009 S1850M  2)
Japan  Kongo  4 1993-1998 AEGIS  SM-3
Nederland LCF  4 2002-2005 SMArt-L  1)
Noorwegen Fridtjof Nansen 5 2006-2011 AEGIS  1)
Spanje  Álvaro de Bazán 5 2002-2012 AEGIS  1)
vK  type 45  6 2009-2014 S1850M  2)
  Queen Elizabeth 2 2016-2018 S1850M  geen
vS  ticonderoga 14 1989-1994 3)  AEGIS  SM-3
  Arleigh Burke 38 1991-2011 3) AEGIS  SM-3
  Zumwalt  3 2015-2020 AMDr  SM-3
Zuid-Korea KD-III  3 2008-2012 AEGIS  1)
  Dokdo  2 2007-2011 SMArt-L  geen

1) Deze schepen zijn uitgerust met de SM-2 en zijn geschikt voor de SM-3.
2) Deze schepen zijn uitgerust met de Aster 30, waarvan een variant tegen ballistische raketten
    wordt ontwikkeld.
3) Een aantal schepen in deze klasse is al geschikt voor de SM-3, de rest volgt tot 2016.
    Er zijn meer schepen in deze klasse, maar die krijgen niet de SM-3.

Schepen met ballistische raketverdediging

De Amerikaanse kruiser USS Shiloh lanceert een Standard Missile 3 tijdens een test in 2006

SMArt-L is een van de krachtigste maritieme
luchtverdedigingradars
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vooral bij Israëlische politici bestaat de vrees dat het Iraanse 
civiele nucleaire verrijkingsprogramma zal leiden tot de pro-
ductie van een kernwapen die dan een bedreiging voor Isra-
el zal vormen. Iran is weliswaar partij bij het Non-prolifera-
tie verdrag dat recht geeft op een civiel nucleair programma, 
maar leeft het ‘Safeguards Agreement’ met het International 
Atomic Energy Agency (IAEA) onvoldoende na. vooral minis-
ter van Defensie, Ehud Barak, bepleit in zijn toespraken mili-
tair ingrijpen.
Bij de Israëlische inlichtingendiensten en veiligheidsexperts is 
de verontrusting echter minder groot, evenals bij de Ameri-
kaanse inlichtingendiensten. 

Waarom kernwapen
Iran zou drie argumenten hebben om over een kernwapen te 
willen beschikken.
Allereerst is er volgens Iran sprake van nucleaire apartheid. Zo 
vraagt Iran zich af waarom het land anders behandeld wordt 
dan andere landen die er ook een civiel nucleair programma 
op na houden of zelfs over kernwapens beschikken. Zij wijzen 
verder naar president Obama, die heeft verkondigd naar een 
kernwapenvrije wereld te streven, maar wel vorig jaar 100 

To bomb or not to bomb
Mr. drs. C. Homan

De meningen zijn verdeeld over de het antwoord op de vraag of een Israëlische aanval tegen Iran 
gerechtvaardigd en effectief is. Een acute dreiging lijkt nog onvoldoende aangetoond en het is maar 
de vraag of Israël over de juiste middelen beschikt.

miljard dollar heeft uitgetrokken om de komende tien jaar 
het Amerikaanse nucleaire arsenaal te moderniseren.
In de tweede plaats wil Iran voor de energiebehoeften van de 
groeiende bevolking over civiele, nucleaire technologie be-
schikken. Meer kernenergie betekent bovendien dat er in de 
toekomst meer olie en gas beschikbaar zijn, ook voor de ex-
port. De huidige export eindigt over tien jaar. 
In de derde plaats wil Iran een leidende rol in de regio spe-
len. Iran heeft een trots verleden en vele Iraniërs voelen zich 
verheven boven de nabuurlanden. Bij een hegemoon1 past de 
status van een nucleair programma. 

Gerechtvaardigd?
Is een Israëlische aanval dan gerechtvaardigd? Er zijn twee 
uitzonderingen op het geweldsverbod van artikel 2 van het 
Handvest van de verenigde Naties. De eerste uitzondering is 
artikel 51 dat het recht op zelfverdediging toekent. De ande-
re uitzondering is te vinden in de artikelen 39 en 42 van het 
Handvest. Artikel 39 kent de veiligheidsraad de bevoegdheid 
toe een bepaalde situatie in de wereld aan te merken als een 
bedreiging van de internationale vrede en veiligheid. Wan-
neer het dat doet, kan de veiligheidsraad op basis van artikel 
42 een militair optreden mandateren.
Israël baseert zich op artikel 51 bij een eventuele aanval op 
Iran. Die zou dan preventief zijn in het kader van zelfverde-
diging. De volkenrechtelijke interpretatie van dit artikel stelt 
echter dat er dan sprake moet zijn van een ‘onmiddellijke 
dreiging’: “instant, overwhelming, and leaving no choice of 
means, and no moment for deliberation”. Daar is momenteel 
geen sprake van, want er is nog steeds geen bewijs dat Iran 
een kernwapen ontwikkelt of daartoe plannen heeft.
Bij de Zesdaagse oorlog kon Israël zich wel op zelfverdedi-
ging beroepen. De Egyptische president Nasser gaf opdracht 
de vN-vredesmacht (UNEF-1) in de Sinaï terug te trekken en 
stationeerde vervolgens Egyptische troepen langs de grens 
met Israël. Ook sloot Nasser de Straat van tiran voor Israëlisch 
scheepvaartverkeer. Israël ging toen over tot de inzet van zijn 
krijgsmacht, waarbij de luchtstrijdkrachten vele Egyptische 
vliegtuigen op de grond uitschakelden.

Effectief?
Er zijn ook vele kanttekeningen te plaatsen bij de effectiviteit 
van een Israëlische aanval op Iran. De belangrijkste nucleaire 
verrijkingscomplexen, Natanz en Fordow, bevinden zich on-
dergronds, de laatste zelfs in de bergen.

1 Land dat zoveel macht heeft dat het andere landen kan dwingen te gehoorzamen

Meer dan 3.000 km
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Israël beschikt over 350 gevechtsvliegtuigen, met als grootste 
slagkracht 25 F-151 en 100 F-161 vliegtuigen. Die moeten, ge-
zien de af te leggen afstand, in de lucht worden bijgetankt. 
Hiervoor beschikt Israël over 4 KC-130H Hercules en 7 KC-707 
tankvliegtuigen. De twee meest waarschijnlijke routes zijn die 
via Syrië en Irak of via Jordanië, Saudi-Arabië en Irak.
De Israëlische bunker busters zijn bovendien niet krachtig ge-
noeg om de ondergrondse faciliteiten definitief uit te schake-
len. De GBU-28/B kan 30 meter aarde of 6 meter beton pene-
treren. 

verwacht wordt dat een Israëlische aanval het Iraanse pro-
gramma met één à twee jaar vertraagt. Militaire deelname 
van de verenigde Staten met zwaardere bunker busters zou 
het programma wel langer vertragen, maar ook niet defini-
tief beëindigen.
Wel zou een aanval het einde betekenen van internationale 
inspecties door IAEA en voor Iran aanleiding zijn de nucleai-
re faciliteiten nog verder ondergronds te bouwen. Bovendien 
zou het de politiek/maatschappelijke wil om in Iran over een 
kernwapen te beschikken, waarschijnlijk alleen maar verster-

ken. In 2010 steunden al zeven op de tien ondervraagde Irani-
ers de ontwikkeling en het bezit van kernwapens.
Minstens zo verontrustend zijn overigens de onvoorzienbare 
effecten op de internationale vrede en veiligheid, in het bij-
zonder in de regio. Zo is niet uitgesloten dat dan ook landen 
als Egypte, Saudi-Arabië en turkije een kernwapen ambiëren.

No bombing
De grote vraag is en blijft waarom Iran geen volledige open-
heid van zaken wil geven.

Er lopen momenteel vele sancties tegen Iran met als doel te-
heran er toe te bewegen zijn uraniumverrijkingsprogramma 
op te schorten en volledige medewerking te verlenen aan on-
derzoek naar alle openstaande vragen van het IAEA. De vele 
sancties hebben tot nu toe nog niet tot grotere openheid
geleid. Sinds kort zijn er weer gesprekken tussen de vijf per-
manente leden van de veiligheidsraad samen met Duitsland 
(P5 + 1) en Iran.
Diplomatie en sancties blijven toch te verkiezen boven oor-
log. <
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De beslissing om het Europese kampioenschap voetbal mede toe te wijzen aan Oekraïne, is in 2007 
mogelijk gezien als hulpmiddel om Oekraïne sterker te verbinden met het Westen. Nu ‘Rusland’ weer 
het voortouw heeft, kan een politieke boycot van het toernooi misschien helpen dat negatieve tij te 
keren.

Voetbal is oorlog
Europees kampioenschap voetbal in Oekraïne zonder Europese politici 

Dr. László Marácz

Een boycot van grote, mondiale sporttoernooien vindt tegen-
woordig nog nauwelijks plaats, zeker niet in Europa. Het is 
daarom bijzonder dat de voorzitter van de Europese Commis-
sie, José Barroso, Europese politici en staatshoofden opgeroe-
pen heeft om bij de Europese voetbalkampioenschappen in 
Oekraïne weg te blijven. De rechtsstaat en de mensenrechten-
situatie zijn onder de Oekraïense president viktor Janoeko-
vytsj immers snel aan het verslechteren.
De Europese Unie doet nu eindelijk wat het al eerder had 

moeten doen: afstand nemen van het autoritaire regime in 
Kiev.

Oranjerevolutie
In februari 2010 werd viktor Janoekovytsj beëdigd als presi-
dent van het verscheurde Oekraïne. Hij kwam aan de macht 
in omstreden presidentsverkiezingen waarin hij het opnam 
tegen Joelija tymosjenko, de presidentskandidaat die de
aanhangers van de Oranjerevolutie vertegenwoordigde.

Column

De Universiteit van Charkov, Oekraïne
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In de herfst van 2004 brak in Kiev de Oranjerevolutie uit,
nadat vele Oekraïners de corruptie, omkopingpraktijken en 
machtsmisbruik in hun land meer dan zat waren. De Oranje-
revolutie rekende af met de misdadige praktijken van de zit-
tende, postcommunistische elite die het in Oekraïne tijdens 
het communisme al voor het zeggen had. De huidige presi-
dent Janoekovytsj behoort tot die corrupte, postcommunisti-
sche elite. De aanhangers van de Oranjerevolutie, te herken-
nen aan een oranje lint, dwongen met een maandenlange 
bezetting van de pleinen van de Oekraïense hoofdstad Kiev, 
een hertelling van de stemmen af. Het bleek dat viktor Ja-
noekovytsj en zijn aanhangers de verkiezingsresultaten had-
den vervalst. De Hoge raad riep hierop de lijsttrekker van de 
Oranjeaanhangers, viktor Joesjtsjenko, uit tot winnaar van 
de verkiezingen. Joesjtsjenko had men tijdens de verkiezings-
campagne geprobeerd te vergiftigen met cyanide waardoor 
hij ernstige verwondingen kreeg aan zijn gezicht. Commenta-
toren gaan er vanuit dat de vergiftiging van Joesjtsjenko het 
werk was van de Oekraïense veiligheidsdienst die in die tijd 
trouw was aan de ex-communisten. 

Weer Janoekovytsj
Dat Janoekovytsj in 2010 weer aan de macht kon komen, 
duidt erop dat de Oranjerevolutie niet haar doel heeft kun-
nen bereiken om van Oekraïne een op het Westen geori-
enteerd land te maken, waar de westerse vorm van politie-
ke en economische inrichting van de maatschappij de norm 
is. De Oranjecoalitie was niet altijd in staat om effectief sa-
men te werken. Er ontstonden spanningen tussen president 
Joesjtjsenko en zijn premier tymosjenko. De verwachtingen 
waren waarschijnlijk ook veel te hoog gespannen. Het was 
domweg niet mogelijk om in een korte tijd een groot land als 
Oekraïne met zestig miljoen inwoners, dat voor de energie-
toevoer grotendeels afhankelijk is van grote buur rusland,
in een hoog tempo te moderniseren.
Bovendien werd Oekraïne steeds meer het geopolitieke slag-
veld tussen de aanhangers van een westerse oriëntatie ver-
enigd in de Oranjecoalitie en de aanhangers van een pro-
russische koers gericht op Moskou die als hun belangrijkste 
vertegenwoordiger viktor Janoekovytsj zagen. Laatst ge-
noemde genoot ook de steun van zijn machtige russische
beschermheer, vladimir Poetin. Hierdoor kon hij zijn achter-
ban veel bieden. Zo beloofde hij dat de energieprijzen in
Oekraïne spectaculaire gingen dalen als hij het weer voor
het zeggen kreeg.

Onvoldoende westerse steun
De Oranjecoalitie had niet alleen te maken had met interne 
strubbelingen, maar werd ook geconfronteerd met het verza-
ken van de Europese Unie. Die maakte het land duidelijk dat 
er voorlopig geen lidmaatschap of zelfs geen kandidaat-lid-
maatschap in het verschiet lag. De Oranjecoalitie bleef hier-
door met lege handen staan en kon het Oekraïense electoraat 
geen toekomst zonder russische betrokkenheid bieden. 
Ook het Oostelijk Partnerschap dat in 2009 op Zweed en Pools 
initiatief werd gelanceerd, kwam te laat om het tij nog in het 
voordeel van de Oekraïense democraten te keren. Met dit 
partnerschap beoogden beide landen een gestructureerde sa-
menwerking mogelijk te maken met zes voormalige, naburige 
sovjetrepublieken waaronder Oekraïne.
Met viktor Janoekovytsj aan de macht, kreeg het Kremlin ech-
ter weer meer invloed in Oekraïne. En daarmee kreeg ook de 
autoritaire politiek á la Poetin weer de overhand. Janoekovtsj 

kon en mocht afrekenen met zijn politieke tegenstanders en 
kon Joelija tymosjenko in 2011 in een schijnproces voor zeven 
jaar cel laten veroordelen omdat zij een contract met rusland 
over gaslevering voor een veel te hoge prijs zou hebben afge-
sloten. Zij zit nu in de gevangenis in Charkov waar Nederland 
zijn eerste groepwedstrijden speelt. 

Boycot
Dat Oekraïne in 2007 samen met Polen de organisatie van
het voetbaltoernooi van de Europese voetbalbond UEFA 
kreeg toegewezen, was ook een politieke beslissing. Polen 
wierp zich op als voorvechter van de Europese belangen van 
Oekraïne en met de organisatie van het Europees voetbal-
kampioen-schap probeerden de Polen Oekraïne meer naar 
Europa te halen. Wat was er nu effectiever om daarvoor een 
groot  sportevenement in Europa te gebruiken.
Waarschijnlijk hebben de Polen noch de UEFA er in 2007
serieus rekening meegehouden dat de wisseling van de wacht 
in Kiev ten nadele van de westers georiënteerde democraten 
zou uitpakken. Anders was Oekraïne zeer zeker niet tot
medeorganisator gebombardeerd. 
Het is in ieder geval positief dat de oproep van Barroso
massale navolging heeft gekregen onder verantwoordelijke
Europese politici. Dit is een krachtig signaal richting de 
machthebbers in Kiev dat zij zich in Europa niet alles kunnen 
permitteren. Het is ook een hart onder de riem van tymosjen-
ko en de democratische hervormers.
Oekraïne heeft echter nog een lange weg te gaan voordat
er in het land sprake is van respect voor de rechtsstaat en eer-
biediging van mensenrechten. De boycot van de Europese
politici en staatshoofden is een stap in de goede richting.
Hopelijk zullen deze Europese politici Oekraïne niet vergeten 
als de schijnwerpers van het Europees voetbalkampioenschap
afgehaald worden. Europa kan het zich niet permitteren om 
Oekraïne, een groot land in het hart van Europa en wezenlijk 
voor onze veiligheid, te laten afglijden tot een dictatuur waar 
elementaire mensenrechten geschonden worden. <

Mevrouw Tymosjenko
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Een trots Amerika (“In God we trust”, “Hail to 
the Chief”) is verzwakt. Psychisch ten gevolge 
van de zich voortslepende economische crisis 
en de tweedeling onder de bevolking aan de 
vooravond van de presidentsverkiezing. Fysiek 
na tien jaar oorlog in Irak en Afghanistan.

De Verenigde Staten dreigen
de Pacific (en meer) te verliezen
Henry van Loon

Daar komt bij dat, juist op een dergelijk kritiek moment, 
Amerika’s twee potentiële tegenstanders en nucleaire groot-
machten, rusland en China, zich weer openlijk vijandig tegen-
over Washington opstellen. 
China is op weg de dominante factor te worden in de Stille 
Oceaan, tot voor kort nog een Amerikaanse ‘binnenzee’.
De fiscale problemen waarmee de verenigde Staten te kam-
pen hebben, bezorgen het land daarmee toenemende strate-
gische risico’s in Azië.

De terugkeer aan de macht van het duistere duo vladimir 
Poetin, nu weer als president van rusland, en Dimitri
Medvedev als premier kan tot een nieuwe ijstijd leiden in
de verhouding met Washington. van het tweetal gedraagt de 
eerste zich bij tijd en wijle als een capo van de maffia, terwijl 
niemand weet precies wat hen beiden drijft. 

In de Pacific
Nu Democraten en republikeinen in het Amerikaanse Con-

De USS ronald reagan leidt een eskader tijdens de oefening
rim of the Pacific 2010. Bron: US Navy
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gres het erover eens zijn dat het begrotingstekort moet wor-
den terug gebracht, staat het vast dat ook het defensiebud-
get daar de gevolgen van zal ondervinden. Gedurende de 
komende tien jaar zal dat neerkomen op vele honderden mil-
jarden dollars. Zelfs al bespaart het Pentagon door het terug-
trekken van troepen uit Irak en (in 2014) uit Afghanistan, het 
zal over minder geld beschikken voor het ontwikkelen van 
nieuwe wapensystemen of de aanschaf ervan. 
Ongelukkigerwijs vallen deze bezuinigingen samen op een 
moment waarop de verenigde Staten worden geconfronteerd 
met een toenemende strategische uitdaging. Dankzij econo-
mische groeicijfers die soms opliepen tot 10% per jaar, heeft 
China het afgelopen decennium zijn militaire kracht snel en 
op alle terreinen opgebouwd. Beijing is daarbij geheimzin-
nig over zijn intenties en Amerikaanse strategen hebben zich 
sinds 9/11 met andere problemen bezig gehouden. Deson-
danks zijn omvang, richting en bedoelingen van de Chinese 
militaire opbouw inmiddels duidelijk geworden.
Met het einde van de Koude Oorlog was de Stille Oceaan in 
feite een Amerikaanse binnenzee. Met hun zee- en lucht-
strijdkrachten en bases in bevriende landen als Japan en Zuid-
Korea waren de verenigde Staten in staat hun geallieerden te 
verdedigen, potentiële agressie af te wenden en voor veilige 
zeeroutes te zorgen in de Pacific en de Indische Oceaan, ter-
wijl de eigen strijdkrachten overal, straffeloos konden opere-
ren.

Antitoegang strategie
Daar is echter verandering in gekomen – en niet ten goede. 
vanaf begin 2000 is China begonnen met de opbouw van wat 
in het Pentagon de ‘antitoegang strategie’ wordt genoemd. 
Deze bestaat uit het volgende: in plaats van te trachten de 
Amerikaanse strijdmacht vliegtuig voor vliegtuig en schip 
voor schip te evenaren, heeft China zijn toevlucht gezocht in 
kosteneffectievere methodes om deze te neutraliseren. Het 
heeft geïnvesteerd in grote hoeveelheden relatief goedkope, 
maar zeer accurate, niet-nucleaire lange afstandraketten als-
ook in vanaf zee en vanuit de lucht te lanceren kruisvlucht-

wapens. Daarmee zou Beijing de havens en vliegvelden kun-
nen uitschakelen vanwaar Amerikaanse strijdkrachten in het 
westelijke deel van de Stille Oceaan opereren. Ook zouden ze 
daarmee Amerikaanse oorlogsschepen kunnen aanvallen die 
het Chinese vasteland vanuit honderden mijlen op zee bedrei-
gen, inclusief vliegkampschepen.
Chinese militairen hebben ook technieken ontwikkeld om 
Amerikaanse satellieten en cybernetwerken te verstoren.

Ook wordt er hard gewerkt aan het uitbreiden van de hoe-
veelheid nucleaire lange afstandraketten die het vasteland 
van de verenigde Staten kunnen bereiken.
Dit alles betekent natuurlijk niet dat China uit is op oorlog 
met de verenigde Staten. Op dit moment wil het voorname-
lijk zijn buren angst inboezemen en tevens Amerika ervan 
weerhouden hen te hulp te komen als zich een conflict mocht 
voordoen. Onzeker over de vraag of zij op Amerikaanse steun 
kunnen rekenen en niet in staat zich alleen tegen de Chinese 
overmacht te weren, zouden die buurlanden kunnen beslui-
ten zich te voegen naar de Chinese wensen. Het heeft er kort-
om alle schijn van dat China bezig is de middelen te verwer-
ven om te kunnen winnen zonder ervoor te moeten vechten. 
Maar ook om zichzelf de rol toe te bedelen van dominerende 
macht in Azië, door twijfel te zaaien over de geloofwaardig-
heid van Amerika’s veiligheidsgaranties, het uithollen van zijn 
allianties en, zo mogelijk, het te verwijderen uit de regio.
Indien de verenigde Staten en zijn Aziatische geallieerden na-
laten een passend antwoord te bieden aan de Chinese militai-

Het heeft er kortom alle schijn van dat 

China bezig is de middelen te verwerven 

om te kunnen winnen zonder ervoor

te moeten vechten

Het duistere duo Vladimir Poetin en Dimitri Medvedev 
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re opbouw, dan bestaat het gevaar dat Beijing zich kan mis-
rekenen, zijn invloed uitbreidt en het risico van confrontatie, 
zelfs van een gewapend conflict, vergroot. 
Sterker nog, China’s recente houding als het gaat om onenig-
heid over grondstoffen en maritieme grenzen met Japan en 
andere landen in de Zuid Chinese Zee kan erop wijzen dat dit 
al aan de gang is.

volgens analisten is dit een probleem dat niet via een dialoog 
kan worden opgelost. China’s militaire optreden is onderdeel 
van een welbewuste strategie waar andere landen een ant-
woord op moeten zien te vinden. Krachtig optreden is een 
waarborg tegen agressie, zwakte trekt het aan. Momenteel 
zijn het China’s acties die een bedreiging zijn voor de stabili-
teit in Azië.
Het Pentagon zal methodes moeten ontwerpen om een einde 
te maken aan Beijings aspiraties in de Stille Oceaan. Dat zal 
geld kosten. teneinde die kosten te rechtvaardigen, zal Wa-
shington duidelijk moeten uiteenzetten welke Amerikaanse 
belangen hier in het spel zijn. 

Spionage
Hiervoor is al melding gemaakt van het enorme belang dat 
Chinese militairen hechten aan alle facetten van de cyberoor-
log. Daar hoort het bespioneren van de tegenstander en van 
diens industriële potentieel ook bij. Dat hebben de Chinezen 
ter harte genomen met als gevolg dat de afgelopen maanden 
steeds meer Amerikaanse officials en industriëlen melding 
maken van cyberaanvallen ‘door buitenlandse regeringen’. 
FBI directeur robert Mueller noemde cyberaanvallen als een 
van de No.1 zorgen van zijn agentschap, nu vooral Chinese 
hackers weten door te dringen tot Amerikaanse bedrijfscom-
puters en enorme hoeveelheden waardevolle data en intel-

lectueel eigendom stelen. Het is eenvoudig te begrijpen wat 
de gevolgen zijn wanneer een Amerikaans bedrijf voor de re-
search betaalt en een Chinees bedrijf de resultaten voor niets 
krijgt: het eerste verliest de concurrentiestrijd. De Amerikaan-
se generaal Alexander, belast met Cyber Command, noemt 
deze latente diefstal “de grootste waardetransfer uit de ge-
schiedenis”.
De facto blijkt dat veel bedrijven niet eens weten wanneer zij 
zijn gehackt. Sommige, waaronder Sony, Citibank, Lockheed, 
Google en de Nasdaq hebben de ‘inbraken’ toegegeven.
Binnen de Amerikaanse Administratie bestaat de angst dat 
het volgende doel van de Chinese hackers de kwetsbare,
computergestuurde infrastructuur van de verenigde Staten 
zou kunnen zijn.

Hersteltoets
Drie jaar geleden, in 2009, bedacht de Amerikaanse vicepresi-
dent, Joe Biden, het volgende: Washington en Moskou – lees 
Obama en Medvedev – moesten op hun computers de ‘her-
steltoets’ indrukken en zo een nieuwe impuls geven aan on-
derhandelingen die op dat moment een dieptepunt hadden 
bereikt. De geruchten die thans uit Moskou sijpelen, wijzen er 
echter op dat de betrekkelijk ontspannen situatie tussen de 
verenigde Staten en rusland weinig kans lijkt te hebben de 
terugkeer van vladimir Poetin als russisch president te over-
leven.
toch bracht de hersteltoets voordelen mee voor beide partij-
en. Moskou kreeg steun voor zijn lidmaatschap van de We-
reldhandelsorganisatie en de toezegging dat de verenig-
de Staten zich niet zou mengen in de belangen van ruslands 
achtertuin – bijvoorbeeld in de Oekraïne. Moskou leverde 
ook geen luchtdoelraketten aan Iran. De verenigde Staten 
mochten van Moskou troepen en voorraden via russisch ge-
bied naar de NAvO troepen in Afghanistan vervoeren. Bei-
de partijen waren bereid de nieuwe StArt overeenkomst te 
tekenen die een vermindering inhoudt van beider strategi-
sche nucleaire wapens. In 2011 besloot de toenmalige presi-
dent Medvedev zich neer te leggen bij de vN resolutie die de 
militaire interventie in Libië mogelijk maakte – tegen de zin 
van de toenmalige premier Poetin en de meerderheid van het 
russische veiligheidsapparaat. 

Krachtig optreden is een waarborg

tegen agressie, zwakte trekt het aan

Onderminister voor de Landmacht John McHugh bezoekt U.S. Army Cyber Command. Bron: US DoD
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Poetin, die ook ten tijde van het presidentschap van Medve-
dev de voornaamste politieke figuur in het Kremlin bleef,
is minder diplomatiek dan Medvedev en staat duidelijk vij-
andiger ten aanzien van de verenigde Staten. Gedurende de 
recente presidentcampagne in rusland sloeg hij harde anti-
Amerikaanse taal aan en beschuldigde demonstrerende
opponenten ervan “betaald te worden door de verenigde 
Staten”. recente krantenartikelen van Poetins hand maken 
duidelijk dat hij Amerika als een grotere bedreiging ziet dan 
de opkomst van China als grootmacht.
Zij die hem privé hebben horen spreken, zeggen dat Poetins 
verdenking en wantrouwen ten aanzien van de verenigde 
Staten waarachtig is en geen retoriek. Ieder beroep op men-
senrechten zal voor meer spanning zorgen in de relatie tussen 
beide landen. In rusland kunnen Niet Gouvernementele Or-
ganisaties (ngo’s) die door het Westen worden gefinancierd 
op verdere vormen van vervolging rekenen

Raketverdediging
raketverdediging is een ander heikel punt. Poetin en de zij-
nen lijken ervan uit te gaan dat de Amerikaanse plannen op 
dat gebied tegen rusland zijn gericht, terwijl Washington be-
weert dat het om Iran gaat. In de dagen dat hij nog president 
was, heeft Medvedev, Poetins trouwe handlanger, gedreigd 
op de Amerikaanse plannen te antwoorden door het plaatsen 
van kruisvluchtwapens in Kaliningrad. In een toespraak tot de 
militaire top zei Medvedev dat zij alert moeten zijn om het 
Amerikaanse raketschild in elke fase van zijn ontwikkeling te 
kunnen verslaan. Hij riep hen op de deadline van 2018 in de 
gaten te houden aangezien het raketschild voor Europa dan 
kan functioneren.
Al jaren heeft Moskou kritiek op de bouw van het schild. Dat 
het nu zo openlijk gebeurt, is een barometer van de stand 
van de verhoudingen die nu gespannen is met de terugkeer 
van Poetin op de hoogste plaats in het Kremlin. De russen 
gaan ervan uit dat het raketschild in staat zal zijn het russi-
sche nucleaire potentieel uit te schakelen en zo het nucleaire 
evenwicht te verstoren. 

Samen
In een recent verleden hebben NAvO officials al eens getracht 
om, samen met hun russische tegenspelers, te komen tot sa-

menwerking aan een Europees raketschild. Moskous deelna-
me zou een belangrijke stap zijn geweest in betere betrekkin-
gen tussen de NAvO en zijn vroegere tegenstander. Moskou 
zou dan tevens steviger zijn verankerd in de Euro-Atlantische 
gemeenschap
Een tijdlang zag het er naar uit dat Moskou niet volstrekt af-
wijzend stond ten aanzien van het plan, maar de kwestie is 
verre van opgelost en kan de broze verhouding tussen bei-
de kampen, als deze niet zorgvuldig wordt gekoesterd, nog 
verder verslechteren. Kern van het probleem is dat Moskou 
vreest dat het raketschild in zijn huidige vorm de doeltref-
fendheid van het russische nucleaire arsenaal te niet zou kun-
nen doen. Moskou is tot nu toe ongevoelig gebleven voor 
Washingtons verzekering van het tegendeel. Het heeft dan 
ook om garanties gevraagd die de doeltreffendheid van het 
westerse systeem zouden beperken. Begrijpelijkerwijs verzet-
te Washington zich tegen de notie dat rusland de omvang 
van het westerse raketschild zou kunnen dicteren. 
Door het delen van technologische gegevens met de rus-
sen hopen de verenigde Staten hen re overtuigen van de
oprechtheid van de Amerikaanse plannen. Uiteraard is
Washington niet bereid de volle omvang van zijn technolo-
gische kennis met Moskou te delen en van de NAvO kan niet 
worden verwacht dat het rusland de operationele controle 
geeft over zijn defensiesysteem. vooral voor landen uit Cen-
traal-Europa is het delen van geheime technologische gege-
vens met rusland zoiets als het binnen laten van de vos in het 
kippenhok. 

Midden-Oosten
Andere punten van zorg voor Moskou vormen Syrië en Iran. 
rusland ziet de onrust in het Midden-Oosten voornamelijk in 
termen van een conflict tussen enerzijds Iran en anderzijds 
Saudi-Arabië en de verenigde Staten. Syrië is zowel Iran’s ge-
allieerde als Moskous beste vriend in de regio. Dit is mede ge-
baseerd op realpolitik: Syrië koopt niet alleen veel russische 
wapens maar verschaft Moskou ook een maritieme basis en 
voorkomt een te grote dominantie van de verenigde Staten 
in het Midden-Oosten.
Poetin is fel gekant tegen elke vorm van humanitaire hulp 
aan Syrië, mede op grond van het feit dat hij hecht aan totale 
soevereiniteit van de staat. <

Chinese catamaran stealth schepen met 8 YJ-83 anti-ship missiles
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De Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’ staat met haar doelstelling de Nederlandse 
samenleving ervan te overtuigen dat een deugdelijke krijgsmacht noodzakelijk is voor het behoud 
van vrede, veiligheid en vrijheid, al 100 jaar op de bres voor die krijgsmacht. In deze bijdrage ligt de 
vraag voor in hoeverre veteranen een bijdrage kunnen leveren aan die doelstelling.

Een op zijn taak 
berekende krijgsmacht
Van belang voor Nederland en zijn veteranen
Generaal-majoor b.d. L. Noordzij

veteranen kunnen beter als geen ander beamen dat een 
deugdelijke krijgsmacht van levensbelang is. Zij zijn immers 
één of meerdere keren met (delen van) onze krijgsmacht in-
gezet in vaak risicovolle omstandigheden. Zij weten daarom 
uit ervaring wat de sterke en zwakke punten van de militai-
re organisatie, haar personeel, de opleidingen en de midde-
len zijn. Uitstekende pleitbezorgers dus voor een krijgsmacht 
die daadwerkelijk berekend is voor zijn taken. Wat dat be-

treft zouden zij onmiddellijk lid kunnen en moeten worden 
van de KNvOL. 
Daarmee lijkt de gestelde vraag in een paar zinnen beant-
woord. toch verdient dit onderwerp het om verder uitgediept 
te worden. 

Steeds minder
Bezuinigingen op de Nederlandse defensie zijn van alle tij-

veteranendag 2005: Uitreiking Herinneringsmedaille op het Binnenhof, Bron : NIMH 
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den en lijken een cyclisch patroon te volgen. verhoging en 
verlaging van het defensiebudget volgen elkaar met korte-
re of langere tussenpozen op. Bekend is het te lage defensie-
budget in de jaren voorafgaande aan de tweede Wereldoor-
log en de desastreuze gevolgen die daarvan mede het gevolg 
waren. 
Sinds de val van de muur en het uiteenvallen van het War-
schaupact, is de krijgsmacht opnieuw object van voortduren-
de bezuinigingen. Lang is daarbij beweerd dat onze krijgs-
macht weliswaar kleiner, maar ook effectiever wordt. En dat 
er licht aan het einde van de tunnel is! totdat deze argumen-
ten na ongeveer twintig jaar bezuinigen zo afgezaagd zijn, 
dat niemand ze nog echt serieus neemt. De laatste mega-
bezuiniging van minimaal 1 miljard euro was deze keer nood-
zakelijk vanwege de recessie. 
Idealiter is er een naadloze afstemming tussen de ambitie van 
Nederland t.a.v. het veiligheidsbeleid op lange termijn, de 
rol die de krijgsmacht hierin als politiek instrument is toebe-
deeld, de taken van de krijgsmacht om die rol naar behoren 
te kunnen vervullen en de middelen (inbegrepen de financië-
le) die hiervoor noodzakelijk geacht worden.
Dat ideaalbeeld vormde weliswaar het uitgangspunt van de 
sinds 1992 verschenen beleidsbrieven, prioriteitennota’s en 
defensienota’s, maar de praktijk was dat zij allemaal min of 
meer voortborduurden op de voorgaande situatie. van al-
les weer een beetje minder, al was dat soms een brigade (See-
dorf), vliegveld (twente, valkenburg, Soesterberg), kazerne 
(te veel om op te noemen) of een zelfstandig organisatiedeel 
(Marine Luchtvaartdienst). 

Verkenningen
Enkele jaren geleden echter, in 2007, verscheen de beleids-
brief ‘Wereldwijd dienstbaar’. Hierin werden verkenningen 
aangekondigd naar het niveau van de defensiebestedingen 
op lange termijn, in relatie tot het huidige (= 2007) ambitie-
niveau en in bondgenootschappelijk perspectief. 
Deze verkenningen zijn tussen 2008 en 2010 uitgevoerd door 
een interdepartementale projectgroep die borg stond voor 
een geïntegreerde benadering van veiligheid. Ook is uitge-
breid gebruik gemaakt van externe deskundigheid op vele 
gebieden.
Deze verkenningen geven een fundamentele visie op de 
krijgsmacht in de periode 2020-2030. Het rapport beschrijft 
vier beleidsopties. De eerste is ‘veilig blijven’, waarin het
accent ligt op bescherming van Nederland, het NAvO grond-
gebied en de Europese Unie. De tweede optie heet ‘Kort en 
krachtig’. Hier ligt het accent op het handhaven en zo nodig 
afdwingen van de internationale rechtsorde en het internati-
onaal verdedigen van de Nederlandse belangen. De derde op-
tie is ‘veiligheid brengen’ met het accent op de bevordering 
van de internationale rechtsorde door deelname aan stabili-
teitsoperaties. Belangrijk in deze optie zijn verder militaire
samenwerking en militaire assistentie van veiligheidsorganisa-
ties in fragiele staten. De vierde optie ten slotte is ‘veelzijdig 
inzetbaar’, in feite (weer) een voortzetting van de richting die 
sinds 1992 met de krijgsmacht is ingeslagen. De drie hoofd-
taken: verdedigen eigen en bondgenootschappelijk grond-

gebied, bevorderen van de internationale rechtsorde en sta-
biliteit (ook ter bescherming van de Nederlandse belangen in 
den vreemde) en ten slotte de ondersteuning van de Neder-
landse civiele autoriteiten, worden gecontinueerd en waar 
mogelijk wordt de uitvoering daarvan verbeterd. Het zal u 
niet verbazen dat voor de vierde optie is gekozen. 
Wel constateert de projectgroep onder meer dat er voor het 
onverkort voortzetten van de huidige (= 2009) ambitie per 
jaar een structureel exploitatietekort is van 100-150 miljoen 
euro op de defensiebegroting. De projectgroep wijst er ver-
der op dat een verlaging van het defensiebudget met struc-
tureel 1,5 miljard euro (de zogenaamde minoptie) in de peri-
ode 2020-2030 zal leiden tot het ernstig in het geding komen 
van professionaliteit, kwaliteit en geloofwaardigheid van de 
krijgsmacht. Een verlaging van het ambitie- en activiteitenni-
veau en het uitvoeren van minder taken is dan onontkoom-
baar en dat zal resulteren in het niet langer uitvoerbaar zijn 
van de optie ‘veelzijdig inzetbaar’. De Nederlandse ambitie 
t.a.v. het veiligheidsbeleid zal dan neerwaarts bijgesteld moe-
ten worden.
Het lijvige rapport is uitgebracht in maart 2010. Een jaar la-
ter, in april 2011 kondigt de minister van Defensie nieuwe be-
zuinigingen aan met een omvang van ca. 1 miljard euro. En 
nog steeds kan de krijgsmacht de optie ‘veelzijdig inzetbaar’ 
uitvoeren en ja, in 2015 is er weer licht aan het einde van de 
tunnel!
In september 2012 zijn er verkiezingen. We zullen zien wat 
dat gaat betekenen voor Defensie. Het zal mij niet verba-
zen als de bezuinigingstrend sinds 1992 nog een aantal jaren 
wordt voortgezet en we dicht in de buurt van de genoemde 
minoptie gaan uitkomen!

Veteranen
Het ministerie van Defensie ontwikkelt in overleg met o.a. de 
politiek, de militaire vakbonden en de veteranenorganisaties 
zoals het veteranen Platform, het veteranenbeleid en voert 
dat voor een belangrijk deel ook uit. Een veteraan is dan: 
“De gewezen militair met de Nederlandse nationaliteit die 
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van levensbelang is

Dutchbat in Srebrenica. Bron: NIMH 
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het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend in oorlogs-
omstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, in-
begrepen internationale vredesmissies binnen en buiten het 
verband van de Verenigde Naties, alsmede personeel van 
voormalige gouvernementele krijgsmachten dat onder oor-
logsomstandigheden of in internationale vredesmissies heeft 
gediend en het gemilitariseerde vaarplichtige koopvaardij-
personeel uit de Tweede Wereldoorlog”.
Deze definitie zal binnenkort worden aangepast. In de vete-
ranenwet is een verruimde definitie opgenomen waarin het 
woord ‘gewezen’ is vervallen. Daarom krijgen binnenkort ook 
actief dienende militairen die op missie(s) zijn geweest, de ve-
teranenstatus.
Hoewel de veteranenwet al op 11 februari 2012 door H.M. 
de Koningin is getekend en op 30 maart 2012 in het Staats-
blad (nr. 133) is gepubliceerd, wordt deze wet pas van kracht 
op de datum die in een nog te verschijnen Koninklijk Besluit 
is genoemd. De minister van Defensie heeft overigens de be-
voegdheid om delen van deze wet al eerder van kracht te ver-
klaren. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gaan gelden voor de 
verruimde definitie. Hoe dan ook, het is zo goed als zeker dat 
deze gewijzigde definitie in de tweede helft van 2012 gaat 
gelden. 
Daarmee worden er aan het bestand dat momenteel ca. 
105.000 veteranen bedraagt, in een keer een kleine 20.000 
toegevoegd. tot de straks 125.000 veteranen behoren dus alle 
mannen en vrouwen die hebben gediend vanaf de tweede 
Wereldoorlog tot zij die recent op missie in Kunduz (Afghani-
stan) zijn geweest. En dat bestand zal steeds aangevuld wor-
den vanuit nieuwe missies.
van alle veteranen zijn ca. 70.000 lid van een of meerdere van 
de 43 verenigingen van het veteranen Platform. Samen met 
de militaire bonden behartigt het veteranen Platform de be-
langen van de Nederlandse veteranen op het gebied van er-
kenning, waardering en (na)zorg. 

Veteranen en missies
Alle veteranen hebben tijdens hun missie ondervonden hoe 
belangrijk een goede voorbereiding op de missie is, vooral op 
het gebied van opleiding en training. Maar ook hoe goed ma-
terieel en voldoende voorraden van levensbelang zijn tijdens 
de uitvoering van een missie. Helaas heeft ook een deel van 
de veteranen het belang van een goede zorg tijdens en na 
een missie moeten ervaren.
Niet alle veteranen hebben daadwerkelijk gekregen waarop 
zij recht dachten te hebben. De veteranen van de tweede We-
reldoorlog zijn al eerder genoemd. Maar vraag bijvoorbeeld 
ook aan Indiëveteranen hoe zij de voorbereiding op- en de 
uitvoering van hun missie hebben ervaren. Met welk gebrek-
kig materieel zij hun taken moesten uitvoeren. Wat er van de 
logistiek terecht kwam. Dat zijn vaak treurige en ongelooflij-
ke verhalen! 
Niet alleen opleiding en training en goede en voldoende mid-
delen zijn belangrijke succesfactoren, ook is er een effectief 
mandaat nodig en moet er nationaal en internationaal draag-
vlak zijn voor een missie. Denk bij het ontbreken van interna-
tionaal draagvlak maar aan het voormalig Nederlands Indië 
(1949) en aan het voormalig Nederlands Nieuw Guinea (1962). 
De discussies over het nationaal politiek draagvlak voor de 
missies in Irak en de politiemissie in Kunduz, liggen nog vers 
in het geheugen. En een voorbeeld van een tekortschietend 
mandaat is UNPrOFOr in Bosnië, met als triest dieptepunt de 
val van de enclave Srebrenica (1995).

Kolonel Dwars bekijkt een stoet Nederlandse militairen die terug-
keert uit Duitse krijgsgevangenschap. Nederland, Westervoort, 
1940. Bron: Het geheugen van Nederland

Politionele acties in toen nog Nederlands Indië. Bron: NIMH

Inzet in Bosnië. Bron: Legermuseum

Inzet in Afghanistan. Bron: Defensie
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De verliezer hoeft niet op applaus te rekenen en dat hebben 
helaas vele veteranen aan den lijve moeten ervaren. talloze 
Indiëveteranen hebben niet alleen een trauma overgehou-
den aan de schokkende ervaringen in de Gordel van Smaragd 
zelf, maar ook aan de periode daarna, toen zij van de politiek 
en de samenleving geen waardering kregen voor hun soms 
jarenlange inzet. Sterker nog, later werden zij collectief be-
schuldigd van oorlogsmisdaden.
veel Nieuw Guinea veteranen hebben een trauma overge-
houden omdat zij zich nog steeds schuldig voelen de Papoea 
bevolking, onder internationale druk, in de steek gelaten te 
hebben. Wetend hoe het met een deel van de Papoea bevol-
king zou aflopen!
Hoe de veteranen van Dutchbat 3 zich nu nog voelen na het 
noodgedwongen moeten opgeven van de enclave en na de 
kritiek die hen daarna ten deel viel, is genoegzaam bekend. 
Missies na 1995 zijn voor Nederland wat gunstiger afgelopen. 
We hebben wel wat geleerd, zowel binnen Defensie als bin-
nen de politiek. Door onder meer het toetsingskader wordt 
politiek niet lichtzinnig met uitzendingen omgesprongen. Al 
lijken politieke debatten over een vecht- of opbouwmissie in 
Afghanistan, of de politieke discussies over wel of geen steun 
aan de politiemissie in Kunduz weer naar de andere kant 
door te slaan. En daar zit een veteraan nu ook weer niet op 
te wachten. 
Als we de officiële evaluatieverslagen van het ministerie van 
Defensie van missies sinds 1992 lezen, dan kunnen we weinig 
negatiefs ontdekken. Alleen de echte insider herkent tussen 
de regels door een enkele tekortkoming.
Maar schijn bedriegt. Nog steeds is niet alles naar behoren 
geregeld. Ook op de voorbereiding en de uitvoering van een 
missie als Uruzgan is soms nog wel wat aan te merken. Daar is 
het beste achter te komen door boeken te lezen die door ve-
teranen zijn geschreven, dan wel waarin veteranen zijn ge-
interviewd. In april 2012 bijvoorbeeld, is het boek Task Force 
Uruzgan, getuigenissen van een missie van auteur Jos Groen, 
majoor der infanterie en werkzaam bij het veteranen Insti-
tuut in Doorn, verschenen. Hierin staan de ervaringen van re-
latief jonge kaderleden in de periode 2006-2010, en die zijn 
helaas niet altijd positief.

Veteranen en hun boodschap
Behalve door het schrijven van boeken, dragen veteranen ook 
op andere manieren hun ervaringen en het belang van een 
goede krijgsmacht uit naar de Nederlandse samenleving.
Sommige veteranen houden, soms zelfs in het buitenland,
lezingen over hun ervaringen of geven interviews in de me-
dia. veel succes heeft ook het project ‘veteranen voor de klas’ 
waarin veteranen scholen bezoeken om daar aan jongere 
landgenoten over de missie, hun eenheid en hun ervaringen 
te vertellen. Het blijkt dat onze jeugd grote behoefte heeft 
aan dit soort informatie uit de eerste hand, informatie die zij 
van hun docenten nooit zullen krijgen.
En ten slotte dragen veteranenorganisaties zoals het vetera-
nen Instituut, het veteranen Platform en de Stichting Neder-
landse veteranendag bij aan kennis over en belangstelling 
voor missies en de betrokkenheid van de Nederlandse krijgs-
macht. Zij informeren de politiek en de samenleving en pro-
beren draagvlak te creëren voor de krijgsmacht en voor haar 
inspanningen en prestaties. 
Militairen rekenen erop dat de politiek aandacht heeft voor 
een krijgsmacht die berekend is op haar taken. Daarvoor is in 
de eerste plaats voldoende budget nodig. Zij rekenen er even-
zeer op dat de politiek hen op een missie stuurt met unanie-
me steun, met een uitvoerbare opdracht, met een effectief 
mandaat en met voldoende en goede middelen. En als zij zijn 
terug gekeerd en veteraan zijn geworden, vragen zij niet ex-
pliciet om erkenning en waardering, maar die worden uiter-
aard wel in dank aanvaard!

Samen
De genoemde activiteiten van veteranen op het gebied van 
informatieverstrekking worden nu niet uitgevoerd onder re-
gie van- of ten gunste van de KNvOL. Maar het is een goed 
idee om daarover verder van gedachten te wisselen en te
bezien hoe veteranen in de toekomst zouden kunnen bijdra-
gen aan de doelstellingen van de KNvOL. Gelet op de schat 
aan (zowel goede als minder goede) ervaringen die veteranen 
hebben opgedaan met delen van onze krijgsmacht in
risicovolle omstandigheden tijdens missies, lijkt dat niet al te 
moeilijk. <

Het embleem met de veel zeggende tekst 

Generaal-majoor b.d. L. Noordzij is voorzitter van de Stichting Veteranen Platform en voorzitter van Vereniging Oud Militairen 
Indiëgangers
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Defensienieuws
Luitenant-kolonel b.d. C.H.C. Janssen

rusland wil zijn Zwarte Zee vloot tussen 2025 en 2030
vernieuwen. Het huidige aantal schepen blijft gelijk. Zes
Gorshkov klasse fregatten worden daarom gezonden naar
de Zwarte Zee, in 2014 volgen er nog eens drie. Ook twee 
Neustrshimy klasse fregatten zullen vanuit de Baltische Zee 
worden gevoegd bij de vloot in de Zwarte Zee. Gepland zijn 
ook zes onderzeeboten, waaronder de Lada klasse hunter-killer 
onderzeeboot Sevastopol. Daarnaast worden twaalf kleinere, 
snelle boten gestationeerd in deze regio waaronder de nieuwe 
Buyan-M klasse gunboats. Wat er met de Moskva kruiser en de 
Kerch onderzeebootbestrijdingskruiser gebeurt, is niet bekend. 
rusland stationeert geen nucleair aangedreven schepen of
wapens in dit gebied.

Bron: Jane’s Defence Weekly

Foto: Lada klasse onderzeeboot, internet 

Rusland gaat zijn Zwarte Zee vloot 
vernieuwen

Op de Dubai Air Show in november afgelopen jaar werd de 
JF-17 thunder als low-cost alternatief getoond. veel ontwik-
kelingslanden vliegen met MiG-21’s, F-5’s en F-4’s, die gezien 
hun technische staat vervangen moeten worden. De JF-17 kost 
slechts een derde van vergelijkbare vliegtuigen. Het vliegtuig is 
een Chinees-Pakistaans product. Echter de Pakistaanse uitvoe-
ring heeft een andere Chinees radar en raketbewapening van 
Denel uit Zuid-Afrika.

Bron: Jane’s Defence Weekly

Foto: Pakistan Air Force; JF-17 thunder

Hoewel de Shin Maywa Industries US-2 amfibievliegtuig 
voor zoek- en- reddingsoperaties (SAr) wordt ingezet, 
staat het op de Japanse lijst van militaire uitrustingsstuk-
ken. Als zodanig zou het niet geëxporteerd mogen wor-
den. De Japanse regering heeft echter toch toestemming 
gegeven om te reageren op een verzoek van de Indiase 
marine. Deze marine is op zoek naar een SAr amfibisch 
vliegtuig. Andere vliegtuigen die meedingen in deze 
competitie zijn de CL-415 van het Canadese Bombardier 
en de Beriev Be-200.

Bron: Japan Maritime Self Defence Force

Foto: Shin Maywa US-2, Japan Maritime Self-Defence Force 

(MSDF)

Japan wil mogelijk zijn Shin 
Maywa US-2 amfibisch vliegtuig 
verkopen aan India

De Chinese en Pakistaanse 
vliegtuigindustrie willen de JF-17 
Thunder op de internationale markt 
brengen
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Defensienieuws

De verenigde Staten hebben een wapendeal met Saudi-
Arabië gesloten voor een bedrag van ruim 23 miljard euro. 
voor dat geld krijgt Saudi-Arabië 84 nieuwe F-15 gevechts-
vliegtuigen en worden de zeventig F-15’s, die het land al
enige jaren operationeel heeft, gemoderniseerd. Naast deze 
verkoop van vliegtuigen levert de verenigde Staten Saudi-
Arabië voor nog eens 23 miljard aan helikopters, diverse
soorten raketten, bommen, radarsystemen en nachtkijkers. 
Deze deal schijnt goed te zijn voor vijftigduizend banen aldus 
het Witte Huis.

Bron: diversen

Foto: F-15 van Boeing

Saudi-Arabië koopt F-15 Eagle

De van Speijk heeft anderhalf jaar ingrijpend onderhoud ondergaan bij het Marinebedrijf. De Hr. Ms. van Speijk is daarbij voorzien 
van een nieuwe mast met de modernste sensoren zoals de Seastar en de Gatekeeper. Ook het helikopterdek is omgebouwd, zodat 
de NH-90 er kan landen. Het ICt-bedrijf CAMS werkt momenteel op het schip aan de integratie van het nieuwe Combat Management 
System. Het Belgische fregat BNS Leopold doorloopt als tweede M-fregat dit modificatietraject.

Bron: Defensiekrant

Foto: Hr. Ms. van Speijk, Koninklijke Marine

De Hr. Ms. Van Speijk terug van onderhoud

In opdracht van ministers Hillen en Spies (Binnenlandse
Zaken) is het optimaal gebruik van bestaande Defensie haven-
terreinen onderzocht. Ook werd gekeken naar een nog be-
tere samenwerking tussen militaire en civiele autoriteiten. De 
samenwerking moet leiden tot daadwerkelijke groei, werk-
gelegenheid, bedrijvigheid en scholing. Ook het vliegveld De 
Kooy vormt een bijzondere en belangrijke bouwsteen voor de 
ontwikkeling van het havengebied Den Helder en de econo-
mische groei van de kop van Noord-Holland. In juni verschijnt 
een tweede rapport over het kennisintensieve cluster en een 
aantal ruimtelijke projecten.

Bron: Defensiekrant

Foto: het gehele marinecomplex, Google Earth 

Defensie motor achter de economie 
in de regio Den Helder



Armex | Juni 2012 | nummer 3

41

Armex | Juni 2012 | nummer 3

40



Armex | Juni 2012 | nummer 3

41

Armex | Juni 2012 | nummer 3

40

Defensienieuws

Het eerste prototype van een 
elektromagnetische (EM) railgun 
afgeleverd voor beproeving

Nederlandse militaire beveiligingsteams die meevaren op 
koopvaardijschepen gaan de haven van Singapore als uitvals-
basis gebruiken. reden is onder meer de opslag van wapens 
en munitie.
Naast de inzet van marineschepen voor de kust van Somalië 
werd vorig jaar ook besloten Vessel Protection Detachments 
(vPD’s) van mariniers aan boot van kwetsbare Nederlandse 
koopvaardijschepen te plaatsen. De inzet vraagt veel voor-
bereiding. Zo moeten vergunningen worden aangevraagd 
voor transport van wapens en munitie bij elke haven van aan-
komst. Door het materieel nu strategisch op te slaan, wordt 
het traject aanzienlijk versneld en de inzetbaarheid vergroot.

Bron: Defensiekrant

Foto: vPD eenheid Koninklijke Marine

Singapore wordt de uitvalsbasis voor 
militaire beveiligingsteams

De Aimpoint Comp M4 wordt 
ingevoerd
Met het programma Operationele Aanpassing Diemaco 
krijgt het wapen nu ook het richtmiddel Aimpoint Comp 
M4 in plaats van het 3,4x vergrotend optisch vizier Elcan 
C79 en de mechanische richtmiddelen. Ook de naam van 
het wapen verandert nu definitief in COLt. Het nieuwe 
richtmiddel is niet vergrotend en straalt een dunne licht-
bundel uit die alleen met een Hv kijker waarneembaar is. 
Het is geen laser en moet worden gezien als een passief 
richtmiddel. Er zijn voor defensie 34.000 exemplaren aan-
geschaft.

Bron: de Onderofficier

Foto: Aimpoint CompM4, AvDD

twee 32 megajoules EM railgun (bij dit type kanon wordt een 
projectiel voortgedreven door een magnetisch veld, opgewekt 
door een gelijkstroom) prototypes gebouwd door BAE Systems 
zijn voor beproeving afgeleverd bij het Naval Surface Warfare 
Center in Dahlgren virginia USA. De US Navy zoekt een railgun 
systeem dat in staat is projectielen te lanceren met een snelheid 
groter dan zeven keer het geluid, over een afstand van 90 tot 
185 km om zeer nauwkeurig doel te treffen met dan nog een 
snelheid van vijf keer het geluid. De beproevingen zullen door-
gaan tot medio 2015 en een mogelijk invoering van het systeem 
zou 2020 tot 2025 zijn. Het eerste schot is overigens in januari 
2008 met succes afgevuurd door een railgun in een laborato-
riumopstelling.

Bron: BAE Systems

Foto: Een schot van een prototype van een railgun 
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Defensienieuws

Iran gaat zijn snelle aanvalsboten uitrusten met de Zafar,
een anti-ship cruise missile. Een marine eenheid van de 
Iraanse Islamitische revolutionaire Garde is uitgerust met 
dit wapen. De Zafar is een radargeleide anti-scheeps raket 
voor de korte afstand, met het vermogen om kleine en mid-
delgrote doelen uit te schakelen. De raket kan worden ge-
zien als een modificatie van de Chinese C-701Ar, een anti-
scheeps raket in landopstelling. Iran maakt veel ophef over 
het wapen, maar de wezenlijke subsystemen worden nog 
steeds geleverd door China.

Bron: Jane’s Defence Weekly

Foto: Zafar, internet 

India heeft ingestemd met de aanschaf van negen Medium Range Maritime Reconnaissance vliegtuigen ter vervanging van zijn 
dertien Britse Norman Islanders. Eisen zijn o.a. een vluchttijd van minimaal vier uur met een missiebelading van twee anti-ship 
missiles over een afstand van 400 nautische mijlen en onderzeeboot- bestrijding.
Saab biedt voor deze taak de Saab 2000 Maritime Patrol Aircraft (MPA), Alenia biedt de Atr-72MP, Bombardier biedt de Q400 
twin turboprop, Airbus de C-295 MPA en Boeing de P-8 MPA. Boeing heeft acht P-8I long range MPA’s geleverd met een optie op 
nog vier toestellen.

Bron: Jane’s Defence Weekly

Foto: Boeing P-8 Poseidon MrMP versie

Iran voert de Zafar anti-ship missile 
in

Indiase marine krijgt toestemming voor de aanschaf van de MRMR

China voert een testprogramma 
uit met de maritieme versie van 
de J-15

Foto’s suggereren de voortgang van testen van de
maritieme versie van de Shenyang J-15 tijdens het starten
vanaf en landen op een vliegdek. tijdens eerdere proeven 
vlogen J-15’s laag over het Chinese vliegkampschip Shi 
Lang. Nu werden proeven genomen op, naar men veron-
derstelt, het China Flight Test Establishment op de Yan
Liang luchtmachtbasis in Xian. Op het Chinese testcen-
trum is een take-off ramp gebouwd gelijk aan die van de 
Shi Lang. De testen lijken in sommige opzichten, qua op-
zet en uitvoering, op het testen van de Su-27K en Su-33 
marineversies, twintig jaar geleden, op het Land-based 
Naval Aviation Testing and Trainingscomplex nabij Saki in 
de Oekraïne.

Meerdere bronnen

Foto: Maritieme versie van de J-15
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en werd de Prins Mauritsmedaille niet uitgereikt.
Al met al resulteerde dit in een klein batig saldo van e 170,26.
vervolgens wordt de balans per 31 december 2011 gepre-
senteerd. vanwege aantrekkelijke aanbiedingen werd er veel 
geld overgeheveld van roparco naar de ING/Postbank (waarbij 
er uiteraard voor werd gewaakt om onder de garantiegrens te 
blijven). 
De vorderingen betreffen adverteerders in ARMEX.
Naar aanleiding van de post ‘voorziening outplacement’ wijst 
de Heer W. Schuddeboom op het verschil in de accountancy tus-
sen ‘voorziening’ (welke dient te worden aangewend tot een 
specifiek doel) en ‘reservering’. 
vervolgens doet de Heer F.M. Wessels (mede namens de Heer 
W.F. Anthonijsz) verslag van de bevindingen van de kas-
controlecommissie. De controle werd uitgevoerd op 23
februari 2012. 
Kijkend niet alleen naar de cijfers zelf maar ook achter de cij-
fers, blijkt het kleine batige saldo van e 170,26 mede te zijn ge-
realiseerd dankzij het opvoeren van e 6250,00 voor ‘Outplace-
ment abonnementen’. Er werd op tien punten gecontroleerd, 
waaronder het crediteurenbedrag op de balans, de balanspos-
ten (post voor post), het eindsaldo, de nummervolgorde van de 
afschriften en de documentengrondslag.
De kascontrolecommissie adviseert op basis van haar bevindin-
gen, het hoofdbestuur decharge te verlenen voor het in 2011 
gevoerde beleid, onder dankzegging aan de penningmeester 
voor zijn zorgvuldige en zuinige beheer. De vergadering stemt 
hiermee bij acclamatie in, waarmee de exploitatierekening 
2011 en de balans per 31 december 2011 zijn goedgekeurd. 
voorafgaande aan de behandeling van de verenigingsbegro-
ting 2012 wordt hierna eerst de jubileumbegroting 2012 aan 
de orde gesteld.
De voorzitter deelt mee dat de met de vergaderstukken toege-
zonden begrotingen helaas niet geheel correct zijn. De meer-
opbrengst van de ARMEX themanummers dient ten goede te 
komen aan de verenigingsbegroting, zodat de begrote totale 
kosten van het eeuwfeest zullen komen op e 25250 (en het be-
grote exploitatietekort 2012 van de vereniging met dat bedrag 
zal verminderen). Het aantal geproduceerde Cd’s staat met 200 
verkeerd vermeld. Dit dient te worden gelezen als 2000.
verder laat de voorzitter weten, dat na afloop van de vergade-
ring aan alle aanwezigen bij het verlaten van de zaal een Cd zal 
worden uitgereikt! De vergadering gaat akkoord met de begro-
ting van het eeuwfeest.
Bij de behandeling van de begroting 2012 wordt vanuit de
zaal bezorgdheid geuit over het begrote exploitatietekort van 
e 7500. Er zal dan ongeveer e 55000 aan vermogen overblijven, 
zodat de vereniging bij een jaarlijks te kort van e 7500 over 5 
à 6 jaar de deuren wel kan sluiten. Op de kortst mogelijke ter-
mijn zou een visie hierop van de zijde van het hoofdbestuur op 
zijn plaats zijn!
De voorzitter geeft aan dat onder meer door ziekte eind vorig 
jaar/begin dit jaar sprake is geweest van enige communicatie-
problemen. Daardoor zijn sommige afspraken in het hoofdbe-
stuur niet juist meegenomen in de begroting 2012 en konden, 
door de veel te late verzending van de stukken door de pen-
ningmeester, enkele fouten niet tijdig meer worden gecorri-
geerd. De voorliggende begroting is daardoor helaas niet ge-
heel conform wat voordien werd afgesproken.
Zo dient de post ‘outplacement’ met e 3000 te worden ver-
hoogd. Door alle posten voor ARMEX in de 
verenigingsbegroting op te nemen, kunnen 
de uitgaven met e 1200 worden verlaagd. De 
themadag vindt in 2012 niet plaats, vanwe-

Verenigingsnieuws

Verslag algemene vergadering 2012

De vergadering is gehouden op woensdag 29 februari 2012 in 
de Prinses Julianakazerne te ‘s-Gravenhage. Inclusief de leden 
van het hoofdbestuur waren er 46 deelnemers.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 13.40 uur en heet de 
aanwezigen welkom met een speciaal woord voor de ereleden 
Jan van Alphen en Peter Klop, de leden van de Algemene raad 
jhr. dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland en mr. B.J.M. Baron van 
voorst tot voorst en de adjudant H.J.W. van Loon.
Naast enkele berichten van verhindering waren er als ingeko-
men stukken gelukwensen ter gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan van de vereniging. Het verhinderde erelid Jan Schut liet 
weten tijdens de vergadering in gedachten het glas te zullen 
heffen op alle aanwezigen en op een goede toekomst voor de 
vereniging en haar doelstellingen.

Verslagen
Naar aanleiding van het verslag van de Algemene Vergade-
ring 2011 wijst Flip Wessels erop dat onder ‘Financiële zaken’ 
de tekst van het verslag zoals rondgezonden met de vergader-
stukken afwijkt van die zoals afgedrukt in het vijfde nummer 
van de 95e jaargang van ARMEX (oktober 2011). De reactie op 
zijn vragen werd namelijk veel minder uitgebreid weergegeven. 
Het hoofdbestuur zegt toe, dat het verslag zal worden aange-
past conform de in ARMEX gepubliceerde versie.
Naar aanleiding van de tekst onder ‘rondvraag’ merkt jhr. dr. 
P.A.C. Beelaerts van Blokland op dat daaruit ten onrechte zou 
kunnen worden opgemaakt dat Peter-Paul Greup en hij betref-
fende het onderhavige onderwerp geen gelijkgestemde zie-
len zouden zijn. Hij bedoelde dat, onder meer door de Euro-
pese Unie, binnen Europa geen sprake meer is van dreiging en 
gevaar. De tekst wordt aangepast door “Anders dan de Heer 
Beelaerts van Blokland” te wijzigen in: “In aanvulling op de 
Heer Beelaerts van Blokland”. 
Het verslag van de Algemene vergadering 2011 wordt hierna 
goedgekeurd. 
vervolgens komt aan de orde het Secretarieel Jaarverslag 
2011. Baron mr. B.J.M. van voorst tot voorst geeft aan in het 
verslag te missen wat de vereniging als vereniging zelf nog doet 
en zet vraagtekens bij de activiteiten van de regiovertegen-
woordigers. Hij vraagt zich af of dit verband zou kunnen hou-
den met de vitaliteit en de toekomst van de vereniging.
De voorzitter geeft toe dat in het voorgaande jaar relatief wei-
nig activiteiten werden geïnitieerd richting regiovertegenwoor-
digers dan wel werden geëntameerd door de regiovertegen-
woordigers. Hij wijst erop dat in dit jubileumjaar vrijwel alle 
activiteiten ook een wervingsaspect bevatten. Piet Smit voegt 
hieraan toe, dat wat zich binnen de KNvOL afspeelt ook altijd
is terug te vinden bij het verenigingsnieuws in ARMEX.
vervolgens wordt ook het Secretarieel Jaarverslag 2011 goed-
gekeurd.

Financiële zaken
De penningmeester geeft een toelichting op de exploitatiereke-
ning 2011. De baten zijn aanzienlijk minder dan begroot, voor-
namelijk door het wegvallen van het collectieve abonnement 
op ARMEX van de Koninklijke Landmacht. Aan de lastenkant 
werden de uitgaven vooral overschreden met de productiekos-
ten van ARMEX; de drukkosten zijn gestegen en ook de op-
maakkosten (nu ongeveer e 20 per pagina, terwijl dit voorheen 
door Defensie werd gedaan). Echter er werden ook begrote uit-
gaven niet gedaan omdat er zaken niet werden gerealiseerd. 
Zo is afgezien van de aanschaf van een nieuw computersysteem 
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goeding. verder zou volgens hem belastingvrij uitsluitend kun-
nen worden geschonken indien dit gedurende ten minste vijf 
jaren achtereen periodiek wordt gedaan en dit ook notarieel 
is vastgelegd. Deze laatste twee beweringen worden door een 
aantal aanwezigen met klem weersproken. De penningmees-
ter benadrukt de keuze voor een vrijwilligersbijdrage in plaats 
van het declareren van onkosten, vrijwillig is. Dit blijkt alleen al 
uit het feit dat niet alle hoofdbestuursleden van de regeling ge-
bruik maken.

ARMEX zaken
De hoofdredacteur geeft aan met ARMEX opinies en informatie 
betreffende de krijgsmacht te willen blijven leveren. Meer dan 
voorheen zullen daarbij ook politici worden geïnterviewd.
Met de nummers in het jubileumjaar zal worden getracht niet 
al te veel in herhalingen (van hetgeen al in het jubileumnum-
mer van 2002 stond) te vervallen. 
Er zullen interviews worden geplaatst met de operationele 
commandanten en in het laatste nummer met de nieuwe CDS. 
Bij de volgorde zal rekening worden gehouden met de Land-
machtdagen (nummer 2), de marinedagen en de veteranendag 
(nummer 3). De nummers zijn dikker geworden (48 pagina’s). 
Het archief heeft na een zwerftocht van anderhalf jaar recent 
een nieuw onderkomen gekregen. De aanbieding van de inge-
bonden jaargang 2011 houdt de voorzitter nog te goed! 
De voorzitter wijdt een woord van dank aan de hoofdredacteur 
en zijn medewerkers voor hun grote inzet, waarmee opnieuw 
een jaar lang de uitgave van een in alle opzichten hoogwaardig 
magazine kon worden gerealiseerd.

Personele mutaties
Het nieuwe hoofdbestuurslid mevrouw B. Hamstra, vertelt in 
antwoord op een vraag uit de zaal iets over zichzelf: KMA pro-
motie 1983, Geneeskundigedienst Koninklijke Landmacht, in 
verband met moederschap reservist geworden in 1988, in 2002 
weer in actieve dienst gekomen waarna drie uitzendingen en 
een cursus Stafdienst. voor de vereniging kan zij vooral van nut 
zijn door haar contacten met actief dienenden.

Rondvraag/sluiting
Naar aanleiding van een vraag uit de zaal blijkt de huidige 
KNvOL geen “aspirant-leden” te kennen, wel jeugdleden.
Het gros van de cadetten zou vroeger aspirant-lid zijn geweest. 
Onder de jeugdleden zijn nu echter geen cadetten!
Op de laatste themadag waren 40 à 50 studenten van de
Universiteit Utrecht aanwezig.
De voorzitter wijst erop dat de gouverneur van de KMA gast-
heer is van ons jubileumsymposium op 29 november 2012 en 
dat hij zitting heeft in het curatorium van onze bijzondere leer-
stoel in Utrecht.
De hoofdredacteur van ARMEX geeft in antwoord op een vraag 
uit de zaal inzicht in de oplage van het blad en het aantal beta-
lende abonnees c.q. KNvOL-leden.
Plaatsvervangend hoofdredacteur C.H.C. Janssen wijst nog op 
twee aanzetten tot ledenwerving: een brief van de voorzit-
ter (“Elk lid werft een lid”) en de ArMEX/KNvOL-cadeaubon. 
verder zullen er in mei a.s. ruim 8000 KNvOL-flyers het land in 
gaan met het blad Geschiedenis Magazine! 
De Heer W.F. Anthonijsz wijst erop dat bij het agendapunt ‘Fi-
nanciële zaken’ de herbenoeming van de kascontrolecommissie 
aan de orde had moeten worden gesteld. De vergadering gaat 
alsnog hiertoe over, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het hoofdbestuur op 
maandag 12 maart 2012 te Utrecht.

Verenigingsnieuws

ge het symposium hetgeen een besparing oplevert van e 1000. 
Ook door de overige uitgaven naast de exploitatiegegevens van 
2011 te leggen, kunnen de exploitatiekosten worden verlaagd 
(met ca. e 2000).
Wij komen dus op een begroting met een positief saldo.
De voorzitter stelt voor de begroting aan te passen en voor 
goedkeuring aan de aanwezige leden toe te zenden. De Ba-
ron van voorst tot voorst is van mening dat de vergadering de 
aanpassingen van de voorzitter nu al goed kan keuren en het 
hoofdbestuur het vertrouwen kan schenken voor het opstellen 
van een nieuwe begroting 2012.
De vergadering blijkt bereid, het hoofdbestuur dit vertrouwen 
te schenken!
toch blijkt de begroting nog een aantal vragen op te roepen.
In antwoord op een vraag uit de zaal naar aanleiding van de 
post ‘Honoraria ARMEX’ e8500) wijst de voorzitter erop dat dit 
bedrag voornamelijk wordt uitbetaald aan (vaste) professionele 
schrijvers die daar hun brood mee moeten verdienen. De Heer 
M.C. van der Hoog brengt in herinnering, in de jaren ’70 van 
de vorige eeuw voor ARMEX een artikel te hebben geschreven 
over de vrouw in de krijgsmacht, maar daar geen cent voor te 
hebben ontvangen! De voorzitter geeft aan dat vaste schrijvers 
mede verantwoordelijk zijn voor kwaliteit en continuïteit.
Naar aanleiding van een vraag over de post ‘Contributie/abon-
nementen/giften’ blijkt het aantal betalende leden (inclusief de 
jeugdleden) momenteel ruim 800 te bedragen. Mevrouw A.J. 
Meijer stelt voor de leden per e-mail te polsen over hoe zij staan 
tegenover een eventuele contributieverhoging en te vragen 
naar suggesties ter verbetering van de financiële situatie van de 
vereniging. De ledenadministratie blijkt tot dusver te kunnen 
beschikken over ongeveer 100 e-mailadressen van leden.
Op een vraag van de Heer J.M. Wassenaar over de Open Dagen 
wordt geantwoord dat sinds enige tijd elk jaar één krijgsmacht-
deel geen Open Dag verzorgt. In 2012 is dat dus het geval bij de 
Koninklijke Luchtmacht.
Op een vraag over de relatie tussen de KNvOL en de KvNrO 
antwoordt de voorzitter dat deze niet meer dan vriendschappe-
lijk is. relatief veel reserveofficieren die lid zijn van de KNvOL, 
zijn ook lid van de KvNrO. In het verleden is er wel overleg 
geweest over nauwere samenwerking om kosten te bespa-
ren maar dit heeft tot niets geleid. De KvNrO haakte destijds 
af omdat ARMEX nog te veel gericht was op Koninklijke Land-
macht. Op dit moment verschijnt het verenigingsblad van de 
KvNrO nog maar vier maal per jaar en ook de KvNrO wordt 
steeds kleiner (door vergrijzing en het afgenomen aantal reser-
veofficieren). Er wordt nu ook gedacht aan overleg met de NOv 
in het kader van hun ‘derde doelstelling’.
Mevrouw A.J. Meijer vraagt zich af, waarom de KNvOL geen 
nieuwsbrieven gaat uitgeven’. De KNvOL zou dan actueler kun-
nen zijn en meer profijt kunnen hebben van mond op mondre-
clame.
De Heer P.P.B. Greup vindt dit geen goed idee en wijst op de 
kwaliteiten van ARMEX. Het hoofdbestuur zou vooral moeten 
inzetten op sponsoring en op ledenwerving. Hij wordt bijgeval-
len door de Heer M.M.W. Kasteleijn die zich daarbij tevens af-
vraagt waarom ARMEX niet in het Engels wordt uitgegeven. De 
voorzitter meent dat in de toekomst wellicht een elektronische 
uitgave van het gehele blad is te realiseren (te lezen met be-
hulp van een code).
vanuit de zaal worden vraagtekens geplaatst bij de inhoud 
van ARMEX. Artikelen zijn nogal eens erg technisch en spreken 
daardoor geen breed publiek aan. Daaraan zou wat meer aan-
dacht besteed moeten worden.
De Heer F.M. Wessels benadrukt dat, gezien de ANBI-status, 
bij een belastingvrij uit te keren vrijwilligersvergoeding sprake 
dient te zijn van een redelijke onkosten- of aanwezigheidsver-
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Hij was bijna tien jaar hoofdredacteur van ons magazi-

ne ArMEX en heeft in die periode de doelstelling van 

de vereniging zeer breed uitgedragen en ondersteund. 

Hij deed dat niet alleen door in vele artikelen ruime 

aandacht te schenken aan maatschappelijke ontwikke-

lingen en de gevolgen daarvan voor onze krijgsmacht in 

het algemeen en voor de Koninklijke Landmacht in het 

bijzonder, maar ook door zijn persoonlijke visie hierop 

te geven in zijn column ‘Op de Korrel’.

Naast zijn redactionele taken heeft hij veel energie en 

aandacht besteed aan de levensvatbaarheid van het 

magazine door naast ingrepen op het gebied van de 

verschijningsfrequentie en verbeteringen ten aanzien 

van de lay-out, de exploitatie gezond te maken en te 

houden.

Aan het eind van zijn periode als hoofdredacteur kon 

worden vastgesteld dat hij ArMEX heeft gemaakt tot 

een - ook door jongeren - zeer gewaardeerd magazine

met een hoog gehalte aan informatieve en beschou-

wende artikelen op politiekmilitair gebied. Het werd zo 

het vlaggenschip van de vereniging.

Om al deze redenen is hij in 2002 benoemd tot Erelid 

van de vereniging, een benoeming waar hij zelf ook

bijzonder trots op was.

Onder grote belangstelling heeft in Leiden zijn afscheid 

en begrafenis plaatsgevonden. De vereniging was daar 

duidelijk vertegenwoordigd en heeft bloemen bij zijn 

baar gelegd.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen 

veel sterkte om dit verlies te dragen en te moeten wen-

nen aan de duidelijk lege plaats die hij bij hen achter-

laat.

Dat hij moge rusten in vrede.

Brigadegeneraal b.d. van de Militaire Administratie
P.G.M. van Even

In memoriam

In zijn woonplaats Wassenaar is op bijna 79 jarige leeftijd toch nog 

onverwachts overleden ons erelid en oud-hoofdredacteur



Verenigingsnieuws

Armex | Juni 2012 | nummer 3

47

Armex | Juni 2012 | nummer 3

46

Hij was zeven jaar actief lid van het hoofdbestuur en 

was tot voor kort als actief dienende militair onze trait 

d’union met Defensie en vooral met de Koninklijke 

Landmacht. Daarnaast deed hij het onderzoek naar mo-

gelijke kandidaten voor de Prins Mauritsmedaille. Als 

voormalig Stoottroeper was hij actief voor de Bond van 

Stoters en oud-Stoters en had niet zo lang geleden de 

voorzittershamer overgenomen.

Gyem was een prettig en warm mens met grote be-

langstelling voor zijn medemens en zijn omgeving. Hij 

kon in het hoofdbestuur kritisch zijn, maar altijd onder-

bouwd met goede argumenten en altijd met zorg voor 

de juiste toon. Hij streefde en zocht naar harmonie in 

de relaties en de juiste sfeer in zijn omgeving.

Wij zullen hem node missen en gedenken hem met war-

me gevoelens. Wij wensen reina, zijn zonen en familie 

veel sterkte bij het moeten wennen aan de lege plaats 

die hij in hun leven achterlaat.

Dat hij moge rusten vrede!

Luitenant-kolonel der Infanterie b.d.
G. van Empelen

In memoriam

In zijn woonplaats Eindhoven is op zestigjarige leeftijd, na ernstig ziek te zijn geweest,

toch nog plotseling overleden ons lid van het hoofdbestuur



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

Ereleden
J.H.M. van Alphen, P.r. Klop
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:
P.P.B. Greup, lid
Mw. B. Hamstra, lid
P.r. Klop, lid

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

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

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

Regiovertegenwoordigers

Zuid-Holland
vacature

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

Noord
vacature

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

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

Zuid
C.H.J. veldkamp
Wagenaarstraat 8, 4331 CZ Middelburg
tel: 0118 - 650377
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Hij is vele jaren hoofdredacteur geweest van ons maga-

zine en heeft zelf ook veel gepubliceerd. Bij zijn terug-

treden in 1988 is hem door de toenmalige minister van 

Buitenlandse Zaken de Prins Mauritsmedaille uitgereikt

Hij leed al geruime tijd aan de ziekte van Parkinson.

De begrafenis heeft op 8 mei jl. plaatsgevonden. 

Brigadegeneraal b.d. der Infanterie 
r. (rein) Scholten

In memoriam

Zeer recent bereikte ons het trieste bericht dat in zijn woonplaats Bloemendaal

op 87 jarige leeftijd is overleden



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!


