
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’

97e jaargang juni 2013 | nummer 3

Het rapport ‘Clingendael’s visie op de toekomst’ mist toekomst

Het militaire ceremonieel bij de inhuldiging op 30 april

Verleden, heden en toekomst van
militaire onbemande luchtvaartuigen
Stof tot nadenken

‘Meer dan 100 jaar op de bres voor de krijgsmacht’



Armex | juni 2013 | nummer 3

3

Armex | juni 2013 | nummer 3

2

Het hoofdbestuur en de leden van de Koninklijke Nederlandse vereniging ‘Ons Leger’

danken Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix voor de 33 jaar koningschap

waarin u ook steeds weer uw belangstelling en waardering voor onze krijgsmacht toonde. 

Het hoofdbestuur en de leden van de Koninklijke Nederlandse vereniging ‘Ons Leger’

begroeten ook hun nieuwe vorst, Koning Willem Alexander.

Wij betuigen opnieuw onze oprechte verbondenheid met ons koningshuis

en wensen de Koning met Koningin Maxima aan zijn zijde bij de vervulling van zijn ambt

wijsheid, kracht en een goede gezondheid toe.
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Op de korrel

In zijn laatste column als hoofdredacteur heeft mijn voorgan-

ger, brigadegeneraal b.d. Piet Smit, mij veel plezier en sterk-

te gewenst. Mijn eerste column als uw nieuwe hoofdredacteur 

begin ik dan ook met hem daarvoor van harte te bedanken. 

En niet alleen daarvoor. Piet Smit is er, met zijn redacteuren en 

medewerkers, in zijn periode als hoofdredacteur telkens in ge-

slaagd een blad van goede kwaliteit, dat ook nog eens prettig 

leesbaar is, af te leveren.

De uitdaging voor een nieuwe hoofdredacteur is duidelijk.

Het huidige niveau van Armex handhaven zal de nodige in-

spanning vergen. Het is echter ook leuk en vooral dankbaar 

werk, ten minste als dit doel wordt bereikt. Zoveel heb ik de 

afgelopen anderhalve maand mogen ervaren bij het samen-

stellen van het huidige nummer.

Ik ben dus aangetreden als uw nieuwe hoofdredacteur.  Daar-

om wil ik me kort aan u voorstellen. Ik ben ruim 56 jaar gele-

den geboren. Na de middelbare school ben ik in 1974 begon-

nen op de KMA als cadet van de geneeskundige troepen. Na 

mijn beëdiging in 1978 heb ik functies binnen mijn dienstvak 

vervuld, waarna ik in 1987 en 1988 de Hogere Militaire vor-

ming mocht volgen. Daarna heb ik diverse functies gehad bin-

nen onze organisatie, waarvan de mooiste – en drukste – on-

getwijfeld mijn commando over 400 Geneeskundig Bataljon 

was. Ik heb diverse functies vervuld gerelateerd aan het opera-

tioneel optreden, zoals Hoofd Lessons Learned en Hoofd Doc-

trine. In 2002 ben ik uitgezonden geweest naar Bosnië. Na een 

plaatsing van twee jaar als defensieattaché in Islamabad heb  

ik mijn actieve diensttijd afgerond bij Defensie research & De-

velopment. Naast mijn werkzaamheden ben ik ruim 10 jaar ac-

tief geweest als (hoofd)redacteur van Carré, de periodiek van 

de Nederlandse Officierenvereniging. Wat mijn privéomstan-

digheden betreft: ik ben gehuwd met Karin en heb één doch-

ter, virginie.

Het stokje overnemen
Kolonel b.d. drs. A.E. de rooij

De afgelopen weken hebben diverse mensen mij gevraagd wat 

mijn beleid is. Afgezien van het feit dat het in mijn ogen van 

arrogantie getuigt als je net komt kijken en dan direct alles an-

ders wil doen, is dat ook op termijn niet mijn bedoeling. Daar-

om heb ik ook “het stokje overnemen” als titel van deze co-

lumn gekozen. Dit verwijst naar een estafette. Alle leden van 

een team hebben daarbij hetzelfde doel. Ze nemen het stokje 

van elkaar over om dat doel te bereiken. Het doel van Armex 

is duidelijk. Het staat op de voorpagina van het blad: al meer 

dan honderd jaar op de bres voor de krijgsmacht! Daarin ver-

schil ik niet van mijn voorganger, noch van de hoofdredacteu-

ren voor hem.  

Het is in deze tijd ook hard nodig. De gemiddelde Nederlan-

der voelt zich immers veilig. Ons grondgebied of onze essen-

tiële belangen worden in zijn of haar ogen niet bedreigd. Een 

krijgsmacht is in de ogen van velen een nutteloos speeltje dat 

(te) veel geld kost. Ook ontbreekt het bij onze politieke leiding 

aan een gezonde kijk op nut en noodzaak van de krijgsmacht. 

Dat is wel gebleken uit de visieloze bezuinigingen gedurende 

de afgelopen vijftien jaar. Hoewel  de geschiedenis zich nooit 

herhaalt, zijn de parallellen met de jaren dertig van de vorige 

eeuw voor mij overduidelijk.  Natuurlijk begrijp ik dat in tijden 

van financiële nood ook de krijgsmacht een stapje terug moet 

doen. Maar je moet wel essentiële capaciteiten behouden om, 

als het  nodig is, de sterkte snel weer op te bouwen. Met het 

wegbezuinigen van zaken als de maritieme patrouillevlieg-

tuigen en de tanks is het maar de vraag of dit voor onze krijgs-

macht nog langer mogelijk is. 

Het draagvlak voor de krijgsmacht bij politiek en publiek moet 

daarom volgens mij zo snel mogelijk worden hersteld. Door 

mijn hoofdredacteurschap hoop ik daar aan mee te kunnen 

werken. Alle beetjes helpen immers. Daarnaast hoop ik dat ik, 

samen met de redacteuren en medewerkers, u de komende

tijd een interessant en goed leesbaar blad mag aanbieden en 

dat u ook onder mijn hoofdredacteurschap veel leesplezier

zult hebben. <
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Het militaire ceremonieel bij
de inhuldiging op 30 april
luitenant-kolonel C.J.C.H. de Haan MA, Hoofd Bureau Ceremonieel en Protocol, Kabinet Commandant Landstrijdkrachten
Foto’s: AvDD

De eed
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lijk op een bijzonder element in het Nederlands militair cere-
monieel tijdens het staatsceremonieel. In tegenstelling tot het 
buitenland kennen wij weliswaar garde-eenheden en daar-
mee vergelijkbare formaties, maar geen van deze wordt spe-
ciaal vrijgehouden voor het uitvoeren van staatsceremonieel.  
Met name het feit dat operationele eenheden met een zeer 
korte reactietijd in staat zijn om kwalitatief hoogwaardig aan 
het ceremonieel bij te dragen, wekt in het buitenland bewon-
dering. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het verenigd Konink-
rijk, Frankrijk, Spanje en België waar men eenheden heeft 
die zich volledig of gedurende langere tijd op het uitvoeren 
van ceremoniële taken kunnen richten, heeft een Nederland-
se eenheid soms niet meer dan negen dagen (koninklijke uit-
vaart) om zich op haar taak voor te bereiden. Dat hierbij ook 
nog reservisten worden ingezet zoals het Korps Nationale
reserve of het Cavalerie Ere-escorte, die beiden maar een 
klein aantal actief dienenden kennen, benadrukt nog eens te 
meer dat basisvaardigheden, de juiste attitude en een goede 
planning en voorbereiding cruciaal zijn voor een succesvol
resultaat. 

Geen kopie van 1980
De inhuldiging van 30 april 2013 was een bijzonder moment 
voor de Nederlandse krijgsmacht waarbij alle krijgsmachtde-
len een bijdrage hebben geleverd aan de invulling van het
ceremonieel.  De aankondiging van Hare Majesteit Koningin
Beatrix over haar voornemen tot troonsafstand kwam on-
danks een aantal signalen toch nog onverwacht. Dit bete-
kende dat er snel gereageerd moest worden, want een één-
op-één kopie van 1980 zou het zeker niet worden. Door de 
opschorting van de dienstplicht was een aantal zaken uit het 
draaiboek van 1980 niet meer mogelijk en het huidige be-
roepsleger heeft toch een duidelijk andere uitstraling. ver-
der waren er elementen anders dan in 1980, zoals de uitvoe-
ring en positie van de pergola tussen het Koninklijk Paleis 
en de Nieuwe Kerk, de grotere aanwezigheid van de media 
(ruim tien maal zoveel materiaal,  veel meer camera’s, het gla-
zen huis, enz.) , en een totaal ander veiligheidsbeeld. Stuk 
voor stuk zaken die hun invloed hebben doen gelden op de 
uitvoering van militair ceremonieel. De planning van het ge-
heel kwam voor rekening van de HQ Management Cell on-
der leiding van de Mandataris van Defensie, brigade-gene-
raal  J. Hardenbol. In dit forum werd overleg gepleegd tussen 
de krijgsmachtdelen en de vertegenwoordigers van de krijgs-
macht bij andere spelers zoals bij de Dienst Koninklijk Huis. 
Na veelvuldig overleg is uiteindelijk een draaiboek tot stand 
gekomen waarin alles tot op de minuut werd geregeld. De 
uitvoering en coördinatie lag - zoals bij staatsceremonieel ge-

“The greatest show in postwar Europe”
Dat deze uitstraling ook bereikt werd en als zodanig het
gewenste effect sorteerde, mag blijken uit de grote aandacht
van de buitenlandse media en vooral uit de buitenlandse 
commentaren. Over de inhuldiging van Koningin Juliana in 
1948 schreef een Amerikaanse correspondent: “The greatest 
show in postwar Europe” en op de bijzettingen van Prinses 
Juliana en Prins Bernhard in 2004 reageerden Engelse militai-
ren met bewondering en ongeloof. Dit laatste brengt mij ge-

Staatsiefoto Koning Willem-Alexander

Bij belangrijke staatsceremonieën speelt de krijgsmacht van oudsher een belangrijke rol in het uiterlijk 
vertoon. Dit is niet zo vreemd omdat de krijgsmacht als zwaardmacht van de natie een nauwe band 
heeft met de regering en het koninklijk huis. De aanwezigheid van militairen in de plechtigheid,
de stoet of als erewacht op diverse locaties verleent door de indrukwekkende uniformen, vaandels, 
standaarden en muziek een bijzonder cachet aan het geheel. koning Willem i gaf al aan dat het van 
groot belang is om staatsceremonieel ook echt status mee te geven: “Het betrachten van een deftige 
staatsie is nodig, want de grote plechtigheden kunnen niet zonder enige vertoning welke de eer der 
natie volstrektelijk bevordert.”  zo is dit vanaf de eerste inhuldiging van de koning der nederlanden 
op 21 september  1815 te Brussel altijd geweest. niet alleen tijdens de inhuldiging maar ook tijdens
de verenigde vergaderingen der staten-generaal (Prinsjesdag), koninklijke huwelijken en  
begrafenissen. 
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zet te kunnen worden bij staatsbezoeken en ander groot ce-
remonieel. Dit laatste ter compensatie van het opheffen van 
de tankbataljons die altijd hun aandeel hebben geleverd bij 
de uitvoering van dit ceremonieel. 

Wie deed wat op 30 april?
Op de dag van de inhuldiging gebeurde heel veel op de zelf-
de wijze zoals dat zich in 1948 en 1980 ook afspeelde. De ou-
dere inhuldigingen van 1898 en eerder verschillen in dat op-
zicht toch meer dan die van na de tweede Wereldoorlog.  
Zoals bij dit groot ceremonieel gebruikelijk vuurde de toen 
nog Hr. Ms. Evertsen om 09.00 uur het saluut van de 101 scho-
ten af. voorafgaand aan de officiële aanvang van de plechtig-

heden voerde de plaatsvervangend Commandant Landstrijd-
krachten, generaal-majoor M.J.H.M. van Uhm in zijn rol als 
Gouverneur van de Hoofdstad,  vergezeld door zijn adjudant, 
de inspectie uit van de aangetreden troepen op de Nieuwe-
zijds voorburgwal en op de Dam. traditiegetrouw vormde de 
Koninklijke Militaire Kapel met de Koningscompagnie de ere-
wacht op de Dam tijdens de gang van de Koning en de Ko-
ningin naar de Nieuwe Kerk. De paleiswacht werd uitgevoerd 
door de Garde Jagers, terwijl de Garde Fuseliers de erewacht 
tijdens de abdicatie aan de Nieuwezijds voorburgwal verzorg-
de. Naast de pergola of passerelle stonden ook nu adelbor-

bruikelijk - bij het Bureau Ceremonieel van 11 Luchtmobiele 
Brigade (voorheen rMC West) dat vanuit Den Haag alle cere-
monieel bij staatsbezoeken, aanbieden geloofsbrieven, Nati-
onale Herdenking etc. coördineert. Op de dag van uitvoering 
zelf werden alle activiteiten en verplaatsingen ondersteund 
vanaf de Kromhoutkazerne in Utrecht waar het Joint Operati-
ons Center (JOC) vanuit de locatie van Staf CLAS opereerde. 

Basisset ceremoniële tenues
voor de landmacht was deze inhuldiging een zeer bijzonde-
re gelegenheid, waarbij voor het eerst alle regimenten en 
korpsen in ceremonieel tenue aanwezig waren. Dit was de-
realisatie van een al lang levende wens bij de regimenten en 

korpsen die daar nog niet over beschikten. Nog ten tijde van 
generaal P.J.M. van Uhm als Commandant Landstrijdkrachten 
zijn hiervoor de eerste voorbereidingen getroffen, maar door 
de prioriteiten bij de operationele inzet in Afghanistan  en de 
voortdurende reorganisaties en bezuinigingen was hier tot op 
heden niets van gekomen. Dankzij grote inzet van het KPU-
bedrijf is voor elk regiment en korps die dit nog niet hadden 
een kleine basisset ceremoniële tenues vervaardigd, waarmee 
tenminste de vaandelwacht en enkele sleutelfunctionarissen 
gekleed konden worden. Enkele regimenten hebben een vol-
ledige set gekregen om hiermee ook na de inhuldiging inge-

Vaandelvoerende commandanten

Het was een bijzonder moment voor de Nederlandse krijgsmacht

waarbij alle krijgsmachtdelen een bijdrage hebben geleverd aan de invulling

van het ceremonieel
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gedeeld. In de Nieuwe Kerk waren op het triforium, de om-
gang op ca. 12 meter hoogte, alle vaandels en standaarden 
opgesteld die niet in de koninklijke stoet waren opgenomen. 
In 1980 stonden deze in de zijbeuken, parallel aan het podi-
um waarop de Koningin en Prins Claus toen plaatsnamen, zo-
dat de vaandels en standaarden feitelijk achter hun rug ston-
den opgesteld. Nu ze dus niet in de zijbeuken, maar in het 
schip van de kerk waren opgesteld,  bood dit de Koning en 
Koningin zicht op de vaandels en standaarden en de naast 
hun respectievelijke vaandels opgestelde commandanten of 
traditionele vertegenwoordigers zoals van het Koninklijk In-
stituut voor de Marine en de Koninklijke Militaire Academie.  
Ook deze waren in het ceremonieel tenue of daarmee over-
eenkomstig gekleed, zodat dit een indrukwekkend geheel 
vormde. 

“Deftige staatsie”
In het verleden is er nog wel eens een rijtoer geweest en zelfs 
een vaartocht door de Amsterdamse grachten. De totaal an-
dere veiligheidssituatie is aanleiding geweest om voor de uit-
voering op het IJ te kiezen waarbij uiteraard minder gele-
genheid was voor een militaire inbreng in de feestelijkheden. 
toch waren daar nog een tweetal momenten met het joelen 
van de aangetreden bemanning van Zr. Ms. Evertsen op het 
moment van het passeren van de Koningsboot en de fly-past 
van de Koninklijke Luchtmacht die met tien F 16’s een mooie 
afsluiting verzorgde.  Geheel in overeenstemming met de vi-
sie van onze eerste Koning heeft ook nu, bijna tweehonderd 
jaar later, de krijgsmacht op perfecte wijze haar aandeel ge-
leverd in de “deftige staatsie”. voor de Landmacht zoals ge-
zegd een zeer bijzondere gelegenheid omdat het de eerste 
maal was waarbij elk regiment of korps in het ceremonieel in 
ceremonieel tenue vertegenwoordigd was. <

sten en cadetten opgesteld. Anders dan in het verleden ston-
den zij niet paarsgewijs aan de palen maar er tussenin. Aan 
de Damzijde stond net als in 1980 een erecouloir bestaan-
de uit detachementen van de vier krijgsmachtdelen. voor 
de landmacht werden de opeenvolgende couloirs gevormd 
door het Cavalerie Ere-escorte en het Korps Luchtdoelartil-
lerie. Nieuw tijdens deze inhuldiging was het erecouloir aan 
de Nieuwezijds voorburgwal waarlangs de koninklijke gas-
ten en later Prinses Beatrix de Nieuwe Kerk betraden. Dit cou-
loir werd voor de landmacht gevuld door het regiment Infan-
terie Oranje Gelderland en het regiment Genietroepen. Ook 
voor het eerst was de inzet van het Korps Nationale reserve 
met het Fanfarekorps Nationale reserve, die in ceremonieel 
tenue de erewacht op de Dam betrokken tussen de abdicatie 
en de inhuldiging. Gedurende de gang van  de Koning en Ko-
ningin van het Koninklijk Paleis naar de Nieuwe Kerk vuurde 
de saluutbatterij van het Korps rijdende Artillerie vanaf het 
Marine Etablissement elke vijf seconden een schot af. In de 
koninklijke stoet was de landmacht zichtbaar aanwezig door 
de Commandant der Strijdkrachten, generaal t. Middendorp, 
drager van het rijkszwaard, de adjudant van de drager van 
de rijksstandaard, kapitein A. Mulders, luitenant-kolonel
L.A.W. Schreurs, commandant Garderegiment Grenadiers en 
Jagers die zijn regimentsvaandel meevoerde, generaal-majoor 
H. Morsink, Chef van het Militaire Huis tevens Adjudant-Ge-
neraal van Zijne Majesteit de Koning, luitenant-kolonel S.A.r. 
riedstra, adjudant van Z.M. de Koning en drager van de sleep 
van de koninklijke mantel en luitenant-generaal M.C. de Kruif 
die samen met de operationele commandanten van de ande-
re krijgsmachtdelen de stoet afsloot.  Het meevoeren van de 
vaandels was ten opzichte van 1980 anders, in die zin dat elk 
krijgsmachtdeel slechts door één vaandel werd vertegenwoor-
digd en dat ook de standaard van de Nationale Politie was in-

Inhuldigingsrede
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Het Clingendael rapport zoekt een antwoord op de vraag 
welke krijgsmacht Nederland in de toekomst zou moeten 
hebben. Het rapport stelt als uitgangspunt dat een veelzijdig 
inzetbare krijgsmacht die kan inspelen op allerlei onzeker-
heden én die geschikt is voor een breed scala van operaties, 
niet meer is te handhaven en dat we daarom op zoek moeten 
naar een ander soort krijgsmacht.

Lange termijn visie nodig
Die constatering vloeit echter voort uit het feit dat Clingen-
dael uitgaat van het huidige defensiebudget en dat is voor 
een instituut als Clingendael een geweldige blunder. 
Bij een discussie over de toekomst van de krijgsmacht mag 
er van worden uitgegaan dat er geen twijfel bestaat over de 
fundamentele doelstelling van de staat. Die moet zijn gericht 

Clingendael

Het rapport ‘Clingendael’s 
visie op de krijgsmacht van
de toekomst’ mist toekomst
Luitenant-generaal b.d. P.J.E.J. Striek, voorzitter KNvOL

het nederlands genootschap voor internationale zaken (ngiz) organiseerde samen met  Clingendael 
een actualiteitenseminar op 27 maart jl. in perscentrum nieuwspoort. Onderwerp was het rapport 
“Clingendael’s visie op de krijgsmacht van de toekomst” van februari 2013 . generaal striek was 
een van de sprekers op het seminar.  gelet op de rol die nederland in de wereld speelt, dienen 
vrede en veiligheid hoger op de agenda te staan dan nu het geval is. Daartoe zal uiteindelijk het 
defensiebudget op het peil moeten komen wat we binnen naVO hebben afgesproken.  als we de 
media mogen geloven,  zou de omvang van de fraudes in de medische en sociale wereld (6 à 7 miljard 
euro) al voldoende zijn om weer op 2 % van het BnP te komen.
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op het verzekeren van vitale nationale belangen met behoud 
van eigen normen en waarden.
Het buitenlands beleid moet richting geven aan het daarvan 
af te leiden veiligheids- en defensiebeleid. In het rapport van 
Clingendael vinden we echter niet terug waarop de regering 
het buitenlands beleid en veiligheidsbeleid heeft gericht. Dat 
zou het uitgangspunt moeten zijn voor het geven van een
visie op de kriijgsmacht van de toekomst. 
Aangezien we hier op politiek strategisch niveau over beleid 
spreken, zou dat een lange termijn visie moeten zijn. Niet een 
visie tot de volgende verkiezingen of tot de volgende bezui-
nigingen zoals dat in de afgelopen 20 jaar telkens weer het 
geval was. Dat is korte termijn politiek en in dit verband kort-
zichtig.

voor de toekomst van de krijgsmacht moeten we kijken naar 
een veel langere periode van 15 tot 20 jaar. vooral als het 
gaat over de inrichting van de krijgsmacht met materieelin-
vesteringen die vaak dezelfde of een langere periode beslaan, 
is zo’n lange termijn visie van wezenlijk belang. 

Een lange termijn visie moet bovendien zijn gebaseerd op een 
gedegen omgevingsanalyse. Clingendael verwijst wel naar het 
rapport verkenningen. Dit rapport van 2010 is door zes minis-
teries onderschreven en onderkende toen al dat er in de ko-
mende 20 jaar sprake zou zijn van grote onzekerheid over 
de ontwikkeling van de internationale en nationale veilig-
heidssituatie. Inmiddels is al gebleken dat een aantal poten-
tiële dreigingen genoemd in dat rapport, werkelijkheid is ge-
worden zoals de ontwikkelingen in tunesië, Egypte, Libië en 
Syrië. En wat te denken van de nieuwste ontwikkelingen in 
Mali, de Sahel en de Maghreb? 
Welke conclusie trekt Clingendael hieruit? 

Afhankelijk
Nederland is een klein land met een economie die sterk af-
hankelijk is van export (5e exportland) en door haar geogra-
fische ligging een belangrijke rol speelt in de doorvoer van 
goederen naar en van andere landen. Nederland is voor haar 
energievoorziening sterk afhankelijk van het Midden Oosten.
Hoewel sprake is van een economische crisis, is Nederland nog 
steeds een rijk en welvarend land in een veilige regio (het op 
één na rijkste land van de EU). voor die welvaart is Neder-
land echter sterk afhankelijk van vrije handel, ook met re-
gio’s waar het veel minder veilig is. Nederland heeft daarom 
veel belang bij een stabiele en vreedzame internationale om-
geving. Dit is in feite een voorwaarde voor de welvaart waar-
aan we zo zijn gehecht. Welvaart en veiligheid gaan dus hand 
in hand.

Bij het verzekeren van onze nationale belangen zijn we af-
hankelijk van samenwerking met andere landen. Daarom zijn 
we ook lid van de NAvO en de EU. Wij gaan er daarbij van uit 
dat we gezamenlijk optreden om ook ónze nationale belan-
gen te dienen; het gemeenschappelijk belang is bijna altijd 
ook nationaal belang. Door de inkrimping van onze en an-

dere krijgsmachten wordt echter ook de NAvO als ons voor-
naamste collectieve veiligheidsinstrument steeds impotenter 
en irrelevanter. Onze grootste bondgenoot zal zich meer en 
meer gaan richten op de Pacific en wordt minder afhankelijk 
van energiebronnen in het Midden Oosten, waardoor de Eu-
ropese bondgenoten veel vaker zelf zullen moeten gaan bij-
dragen aan vrede en veiligheid in regio’s waaraan de USA 
minder belang hecht.

Sterke schouders
Het Clingendaelrapport geeft niet aan dat het lidmaat-
schap van een bondgenootschap ook verplichtingen met zich 
brengt. Het bondgenootschap gaat er echter wel van uit dat 
Nederland als 17e economie van de wereld, als tweede rijkste 
land van Europa, als 7e investeerder in de wereld, proportio-
neel zal bijdragen aan het bondgenootschap (zijnde 2 % van 
het BNP). Onze regering kijkt daarentegen eerder naar an-
dere landen die (te) weinig bijdragen aan de NAvO en meent 
vervolgens dat wij ook minder bij kunnen dragen. Maar het 
zou zo moeten zijn zoals we recent in de politieke arena 
voortdurend horen: “de sterkste schouders moeten de zwaar-
ste lasten dragen”. Het is in feite een soort inkomensafhanke-
lijke bijdrage aan stabiliteit en veiligheid.

Een lange termijn visie

is van wezenlijk belang

We moeten het wel kunnen;
Pzh-2000 in actie tijdens de slag om Chora Uruzgan
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Het Clingendaelrapport zegt wel: “De kans op daadwerkelijke 
invloed op de internationale omgeving is daarbij groter naar-
mate Nederland de reputatie heeft van een betrouwbare en 
tot militaire risico’s bereide bondgenoot”. Het rapport stelt 
bovendien dat Nederland dan ook in staat moet zijn een ei-
gen bijdrage te leveren in het hoogste deel van het gewelds-
spectrum. Het gaat er dus om dat Nederland een krijgsmacht 
moet hebben die ook een eigen bijdrage moet kunnen leve-
ren in het hoogste deel van het geweldsspectrum. 
Dat hoeft niet altìjd het geval te zijn en het hoeft ook niet 
altijd een deelname van onbeperkte duur te zijn. Maar we 
moeten het wel kúnnen (zoals met 
de tF Uruzgan). Dat hoeft ook niet 
altijd met een bijdrage van alle 
krijgsmachtdelen tegelijkertijd te 
zijn. Het zou initieel met de Konink-
lijke Marine kunnen zijn gevolgd 
door inzet van een landmachteenheid, wel of niet gesteund 
door gevechtshelikopters of -vliegtuigen van de Koninklijke 
Luchtmacht. Het zou ook initieel met de Koninklijke Lucht-
macht kunnen zijn en niet gevolgd door welke bijdrage dan 
ook. We kunnen bijdragen met het Duits/Nederlandse High 
Readiness Headquarters (inmiddels van multinationale samen-
stelling) dat zeer hoog staat aangeschreven binnen de NAvO 
en waarin Duitsland en Nederland veel hebben geïnvesteerd.

Krijgsmacht een fundament
Kortom, een bijdrage waarbij we wel militaire risico’s accepte-
ren, maar waarbij we niet altijd vooraan hoeven te lopen en 
waarbij sprake is van proportionaliteit van de eigen bijdrage. 
We hebben de NAvO beloofd bij te willen dragen aan scena-

rio’s op dit niveau. Indien we niet van plan zijn dit te doen, 
dan zijn we een onbetrouwbare bondgenoot. De Nederlandse 
politici moeten er zich bewuster van zijn dat een geloofwaar-
dige en betrouwbare krijgsmacht het fundament is van inter-
nationale invloed en veiligheid. Een fundament waarop onze 
economie is gebouwd. 
De krijgsmacht die op deze wijze is ingericht noemen we 
een veelzijdig inzetbare krijgsmacht. Kenmerkend voor zo’n 
krijgsmacht is dat we soms ook voor een bepaalde periode in 
staat zijn op te treden in het hoogste deel van het gewelds-
spectrum.  Dit, afhankelijk van de omvang van de bijdrage, 

voor een korte of wat langere peri-
ode (waarbij niet moet worden ge-
dacht aan jàren). 
Kenmerkend voor zo’n krijgsmacht 
is ook dat we met die capaciteiten 
heel eenvoudig op alle lagere ge-

weldsniveaus, op niveaus zonder geweld en ook nationaal, 
alle hoofdtaken kunnen dienen.
Wist u dat er vorig jaar ruim 2.000 keer een beroep is gedaan 
op de krijgsmacht voor nationale steun in Nederland?

Met zo’n krijgsmacht kun je ook de belangen zoals genoemd 
in het Clingendaelrapport dienen, te weten invloed op het in-
ternationale toneel, behoud van welvaart en economische 
ontwikkeling, bevorderen van veiligheid en stabiliteit en van 
mensenrechten en humaniteit. Daartoe is volgens Clingendael 
het huidige budget echter ontoereikend.
Hoewel Defensie al sinds 1991 heeft ingeleverd zonder dat 
sprake was van een economische crisis, zal in de komende ka-
binetsperiode geen ruimte zijn voor aanvulling van geld dat 

Het lidmaatschap brengt ook 

verplichtingen met zich mee

Nederland een betrouwbare en tot militaire risico’s bereide bondgenoot: hier de Bruinvis afgemeerd in Londen voor het in ontvangst nemen van 
een Britse onderscheiding vanwege acties tegen piraterij
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Het rapport kunt u vinden op internet: http://www.clingendael.nl/publications/2013/20130200_clingendael_visie_krijgsmacht_toekomst.pdf

ten onrechte bij Defensie is weggehaald. 
We moeten dus nu afspraken maken over een structurele 
groei van het defensiebudget nadat we de crisis hebben op-
gelost en we in beter welvaartswater zijn terechtgekomen.

Geen bezuinigingen maar continuïteit
Dan moeten we nu niet modellen gaan ontwikkelen waarbij 
er weer gereorganiseerd gaat worden, waarbij we internatio-
naal niet naar vermogen bijdragen en free rider gedrag gaan 
vertonen, waarbij we expertise en capaciteiten gaan afstoten 
die we pas op de zeer lange termijn en met hoge kosten weer 
operationeel kunnen maken, waar-
bij er na de talrijke bezuinigingen 
en reorganisaties wéér onrust on-
der het personeel ontstaat, terwijl 
volgens de huidige plannen al 6.000 
mannen en vrouwen in de komen-
de jaren de organisatie gedwongen moeten verlaten en we 
nog niet eens weten wie dat zijn. 
Defensie moet ook de gelegenheid krijgen haar rol als be-
trouwbare werkgever goed in te vullen. Mijn voorstel is dan 
ook om zeker niet nog eens te bezuinigen op Defensie. We 
hebben consistentie en continuïteit nodig. De huidige inrich-
ting van de krijgsmachtdelen moet zoveel mogelijk worden 
gehandhaafd in de komende jaren (korte termijn).
Zeker voor die termijn moeten we bij Defensie ook de tering 
naar de nering zetten. Dat betekent dat sommige zaken even 

in de ijskast moeten, dat we meer off the shelf gaan kopen en 
naar schaalvergroting streven met bondgenoten, dat we meer 
samenwerken met landen die er toe doen, dat we de komen-
de tijd geen grote investeringen doen, maar dat we capaci-
teiten waarvan we verwachten ze op de langere termijn niet 
meer nodig te hebben, eerder afstoten en tot slot dat we
terughoudend zijn met inzet van capaciteiten met zeer hoge 
exploitatiekosten.
Hoe de inrichting van die veelzijdig inzetbare krijgsmacht er 
in de komende jaren exact uit zou moeten zien, laat ik graag 
over aan het ministerie zelf. Daar zit voldoende know how 

om samen met de operationele 
commandanten met goede voor-
stellen te komen.

Samenvattend
Stabiliteit en veiligheid in de we-

reld zijn van levensbelang voor Nederland. De krijgsmacht 
kan en moet in bondgenootschappelijk verband een belang-
rijke bijdrage leveren aan stabiliteit en veiligheid in de we-
reld. De omvang en kwaliteit van onze krijgsmacht moeten 
in evenwicht zijn met de positie van Nederland in de wereld 
en de rol die we mondiaal willen spelen; er moet sprake zijn 
van een evenwicht tussen risk sharing en burden sharing: een 
evenwicht tussen ambities en taken. 
Kortom: Nederland heeft recht op een krijgsmacht die er toe 
doet. <

We mogen geen free rider gedrag 

gaan vertonen

Havenbeveiliging Rotterdam. In 2012 werd 2.000 keer een beroep gedaan op de krijgsmacht voor nationale steun
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de CH-47F een vierde generatie transporthelikopter

Grizzlies ontvangen gloednieuwe 
aanwinst met open armen
Leo van Westerhoven
Foto’s Dutch Militairy Press Association

Op maandag 8 oktober 2012 was het op vliegbasis gilze-Rijen dan zover. Die dag nam luchtmacht-
commandant luitenant-generaal sander schnitger de eerste twee nederlandse foxtrot-modellen van 
de Ch-47 “Chinook” transporthelikopter officieel in ontvangst. Met het symbolisch overhandigen 
van een logboek droeg de generaal op zijn beurt beide toestellen weer over aan de gebruiker, 
het 298 “grizzly” squadron van het Defensie helikopter Commando (DhC) van het Commando 
luchtstrijdkrachten (Clsk).

firma Boeing worden geproduceerd. Deze door een tandem-
rotor aangedreven transporthelikopter heeft sinds de oor-

log in vietnam, waar hij voor het eerst 
operationeel werd ingezet, zijn sporen 
ruimschoots verdiend. tot op de dag van 
vandaag worden zijn doorontwikkelde 
nazaten onder meer in Afghanistan ui-
terst succesvol op het gevechtsveld inge-
zet. De unieke tandem rotorconfigura-
tie geeft de CH-47 een ongekende hot 
& high performance. Zo worden in Af-

ghanistan praktisch alle troop lift en air assault missies boven 
de 10.000 voet met de Chinook ondernomen. Het verbeter-
de Foxtrot-model werd oorspronkelijk ontwikkeld in opdracht 

Eindelijk, kun je wel stellen, want volgens de oorspronkelij-
ke planning zou deze overdracht immers al ergens halverwe-
ge 2009 hebben moeten plaatsvinden. 
Echter, de uitdagingen in het ontwikkel-
traject van zowel de hard- als software 
van deze door Nederland gewenste va-
riant van de Chinook hebben een groot 
deel van de opgelopen vertraging ver-
oorzaakt.

Nieuwste Type
Het gaat hier dan ook om een geheel nieuwe afstammeling 
uit de inmiddels al weer ruim vijftig jaar oude familie van 
middelzware transporthelikopters die door de Amerikaanse 

De overdracht

zou ergens in 2009

hebben moeten plaatsvinden
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van de US Army als vervanger van hun Chinooks in de Delta-
uitvoering en is momenteel het standaard productiemodel.

De crisisbeheersingsoperaties in Irak en Afghanistan tonen 
het belang van middelzware transporthelikopters. Er blijkt 
immers een groot tekort aan specifiek dit type toestel, zo 
wordt al lange tijd internationaal onderkend. reden voor
Nederland om in februari 2007 te besluiten zes van deze
nieuwe zogenoemde vierde generatie transporthelikopters 
aan te schaffen. twee daarvan vervangen de twee CH-47D’s 
die in 2005 zijn verongelukt in Afghanistan. De overige vier 
toestellen zijn primair aangekocht ter uitbreiding van de
huidige Chinook-vloot in de Delta-versie naar 17 toestellen.

Naast de twee Foxtrot toestellen op vliegbasis Gilze-rijen
zijn er ondertussen bij het Joint Netherlands Training
Detachment (JNtD) op Fort Hood in de Amerikaanse staat 
texas ook twee stuks van dit type afgeleverd. Een derde volgt 
binnenkort. Deze Chinooks komen ter aanvulling van de acht 
AH-64D Apache gevechtshelikopters die al in gebruik zijn bij 
het JNtD. Het is de bedoeling dat deze drie Foxtrots perma-
nent in de verenigde Staten worden gestationeerd voor vlie-
geropleiding en tactische training met grondeenheden van
11 Luchtmobiele Brigade en het Korps Commandotroepen.

De zesde en laatste CH-47F (NL) zal volgens plan dit jaar in 
Nederland aan de Grizzlies worden overgedragen.

Speciaal voor Nederland
Al de zes nieuwe toestellen zijn specifiek afgestemd op de ei-
sen en behoeftestelling van Nederland. vandaar ook CH-47F 
(NL) als officiële typeaanduiding. Qua configuratie verschilt 
hij aanmerkelijk ten opzichte van het Foxtrot-model dat al 
enkele jaren door de US Army wordt gebruikt. Zo worden de 

rotors van de Nederlandse Foxtrot-versie aangedreven door 
twee Honeywell 55-L-714A motoren, dezelfde waarmee ook 
de Nederlandse Delta’s al zijn uitgerust. ten opzichte van de 
D is echter de aft pylon van de F – waarop de achterste gear-
box en de rotorbladen zijn bevestigd – eenvoudiger en snel-
ler te demonteren en weer te monteren. Hierdoor is het toe-
stel sneller gereed voor strategisch luchttransport. Deze door 
Nederland gekozen motor levert iets meer vermogen dan de 
t55-GA-7 14A waarmee de CH-47F’s van de US Army zijn uit-
gerust. Met elk een vermogen van 3.039 kW kan de nieuwe 
Chinook met gemak ladingen tot een gewicht van 10.886 kg 
onder zware omstandigheden – zoals in sneeuw, zand, stof of 
in de nacht – over een afstand van 92 kilometer vervoeren.

Wat een leek echter als eerste in het oog springt is de nieu-
we kleurstelling. Niet groen zoals bij de huidige Delta’s, maar 
egaal grijs. voorzien van deze grijze kleur valt de Chinook 
minder op in de omgeving, zowel zonder als met infrarood-
camera. Hij steekt zelfs amper af tegen de horizon. te zijner 
tijd zullen alle heli’s van het DHC voorzien worden van deze 
onopvallende kleur. 

Glass cockpit
Het air frame is bij beide Foxtrot-versies identiek. De gefrees-

de elementen, waar het gehele air frame uit bestaat, zijn 
sterker dan die van de voorgaande air frames, waardoor er 
minder kans is op scheurvorming door bijvoorbeeld metaal-
moeheid bij belastingen in relatie met talloze manoeuvres. 
Het meest opmerkelijke verschil tussen de twee zit hem in het 
type stuurhut waarvan de Nederlandse Foxtrot-versie is voor-
zien. Wat betreft vliegtuigelektronica en sensors zit er tussen 
de twee versies letterlijk een wereld van verschil. De Amerika-
nen voorzien hun nieuwe Chinook helikopters standaard van 
de nieuw ontwikkelde common avionics architecture system, 
ofwel CAAS-cockpit van rockwell Collins. Daarentegen heeft 
de KLu gekozen voor de door Honywell specifiek voor Neder-
land ontwikkelde Block 6-versie van het avionics control and 
management system, in het kort ACMS.

De Block 5-versie van deze cockpit, waarmee ook de Neder-
landse Delta’s vanaf het begin zijn uitgerust, diende als voor-
beeld. toch kun je gerust stellen dat Block 6 veel meer is dan 
slechts een upgrade. twee compleet nieuwe van scratch af 
ontwikkelde dual core ISP’s vormen de hersens en het klop-
pend hart van het ACMS. Ze bieden ongekende rekenkrach-
ten en integratiemogelijkheden. Doordat nu vrijwel alle ana-
loge instrumenten zijn vervangen door beeldschermen, is het 
nog veel meer een ‘glass cockpit’ dan zijn voorganger. 

Ondanks dat deze beeldschermen kleuren in hoge resolutie 
kunnen weergeven wordt ook in de Block 6-versie nog steeds 
veel systeeminformatie in diezelfde monochrome groene tin-
ten weergegeven zoals in de huidige versie. Naast het feit dat 
dit gedaan is om zo veel mogelijk gelijkenis te houden met 
de Block 5-stuurhut, is dit ook om te voorkomen dat vliegers 
eventueel door allerlei kleurtjes kunnen worden afgeleid. De 
beelden die bijvoorbeeld de weerradar en de digitale kaart 
genereren en ook camerabeelden worden daarentegen weer 

De CH-47F egaal grijs

Door de grijze kleur valt de nieuwe Chinook minder op
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wel op de MFD’s in kleur geprojecteerd.
Waarom de keuze (wederom) op een ACMS-cockpit is geval-
len heeft verschillende redenen. Een daarvan is dat hoewel 
bijvoorbeeld de US Army voor transport- en speciale opera-
ties (SO)-taken gebruik maakt van verschillende typen heli-
kopters, de KLu beide taken met deze nieuwe Chinook uit-
voert. De Nederlandse operationele benadering betekent dus 
dat het toestel zowel overdag als ’s nachts bij alle weersom-
standigheden wereldwijd moet kunnen worden ingezet. Wat 
ook meespeelt bij de keuze voor deze specifieke cockpit is dat 

de Block 5-versie zich inmiddels al ruimschoots heeft bewe-
zen in de ruim zestien jaar dat de KLu nu vliegt met CH-47D’s 
die hiermee zijn uitgerust. De uitstekende en vooral gebruiks-
vriendelijke man-machine en pilot-vehicle interfaces die deze 
ACMS-cockpit kenmerkt, hebben hier in belangrijke mate aan 
bijgedragen. De nieuwe Block 6-versie sluit hier naadloos op 
aan.

De gebruikers- ofwel man-machine interface in de nieuwe 
stuurhut is bijna kinderlijk eenvoudig te noemen. De menus-
tructuur van de software is slechts twee lagen diep en is hier-
door naast simpel bijzonder doelmatig. Zodra de vlieger op 
een knop drukt, krijgt hij exact wat hij verlangt zonder te 
worden afgeleid. In plaats van constant op de instrumenten 
te moeten kijken kunnen de vliegers zich ook concentreren 
op wat er zich buiten de cockpit afspeelt. Precies wat je nodig 
hebt bij vliegen onder stressvolle wisselende omstandig-
heden. De vlieger behoudt hierdoor een beter situational 
awareness. 

Andere vernieuwingen
De eenvoudige, herkenbare bediening van de Block 6-cockpit 
heeft voor het DHC-personeel nog een bijkomend voordeel. 
Zo verandert er voor de vlieger vrijwel niets. De interface ziet 
er immers exact hetzelfde uit. voor hem is het omscholings-
traject dan ook erg kort. Na een week grondschool en een 
zestal vlieguren is hij klaar. Behalve de vliegers en loadmas-
ters zullen ook de techneuten van 298 Squadron de
nieuwe aanwinst snel door hebben. 
De ACMS Block 6-cockpit voldoet niet alleen aan de operatio-

nele eisen, ook komt hij tegemoet aan de eis van de Militaire 
Luchtvaart Autoriteit dat het toestel volgens Europese civiele 
regelgeving moet kunnen opereren. Hierdoor wordt het voor 
de KLu gemakkelijker om met deze Chinook ook in delen van 
het luchtruim te vliegen die aan de civiele luchtvaart zijn toe-
gewezen. vooralsnog is de KLu de enige Chinook-gebruiker 
die met de ACMS Block 6-versie gaat vliegen.  
Andere apparatuur binnen in de nieuwe Chinooks betreft be-
veiligde communicatiemiddelen, waaronder een digitaal in-
tercomsysteem en radio’s voor satellietcommunicatie, HF, 
UHF en vHF. Daarnaast moet het Permali ballistische bescher-
mingssysteem – waarmee het toestel van binnen is bekleed 
– verhinderen dat klein kaliber munitie de cabine en cockpit 
binnendringt.

Ook aan de buitenzijde van de Chinook zijn enkele in het 
oogspringende aanpassingen doorgevoerd. Het merendeel 
hiervan sluit aan bij de nieuwe taak die deze Chinooks gaan 
vervullen naast het transporteren van goederen en personeel. 

De Block 6 cockpit veel meer dan slechts een upgrade

Het toestel is nu uitgerust met een soort van automatische piloot
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Ze moeten immers geïntegreerd kunnen opereren met spe-
cial  forces (SF)-eenheden van de krijgsmacht. vooral ‘vlucht 
5’ van 298 Squadron zal met de nieuwe Chinook deel uit gaan 
maken van een Special Operations Task Group (SOtG) om zo-
doende operators van SF-eenheden te ondersteunen. voor dit 
doel is aanvullende uitrusting aangeschaft, zogenoemde SF-

kits. Zo is onder meer onder de neus de MX-15HDi camerabol 
van L-3 Wescam gemonteerd. De MX-15HDi is volledig geïn-
tegreerd met andere systemen aan boord, waaronder de di-
gitale kaart en de ACMS. Net als in de huidige Chinooks van 
het DHC bevindt zich in de neus een Honeywell Primus 700A 
weerradar. Iets wat de Amerikanen ontberen.

Nog een significante verbetering ten opzichte van de huidige 
Delta’s is dat het toestel nu is uitgerust met een door BAE Sy-
stems ontwikkelde soort van automatische piloot, het Digital 
Automatic Flight Control System (DAFCS). Dit systeem biedt 
vooral uitkomst wanneer het uiterste van zowel de beman-
ning als het toestel wordt gevraagd bij Brown-out- of White-
out-landingen in zanderige, stoffige, besneeuwde of andere 
lastige omstandigheden. Omdat de crew onder stressvolle si-
tuaties bij deze landingen vaak fysiek geen zicht meer heeft, 
moeten de vliegers blindelings kunnen vertrouwen op hun in-
strumenten. Het DAFCS zorgt in dat geval voor extra stabili-
satie van de helikopter in de lucht als met lage snelheid, on-
der deze moeilijke omstandigheden dicht bij de grond wordt 
gevlogen. Op dat moment kan de vlieger zijn toestel met be-
hulp van het DAFCS zachtjes en beetje bij beetje tot aan de 
grond laten zakken.

De nieuwe Nederlandse Chinook is ook uitermate goed in 
staat zichzelf te beschermen, bijvoorbeeld tegen raketten. 
Hiervoor is het toestel uitgerust met een door terma ontwik-
keld zelfbeschermingsysteem, de Chinook Aircraft Surviva-
bility Equipment (CHASE). Ondanks dat er specifieke terma 
treat displays in de cockpit zijn geplaatst, is CHASE ook geïn-
tegreerd in ACMS zodat de vliegers het kunnen volgen en be-
heren via de kleuren MFD’s. Het CHASE-systeem creëert een 
dekking van 360 graden rond de helikopter. De chaff/flares 
dispensers van het Advanced Counter Measures Dispensing 
System (ACMDS) van terma completeren het pakket aan zelf-
beschermingsmiddelen. Om een effectievere spreiding en ont-
plooiing ervan te garanderen zijn de dispensers ten opzichte 
van de Delta’s verplaatst op de romp.

Achter in het toestel zijn drie in het plafond van de cabine
bevestigde balken de nieuwe fast rope en abseilposities waar-
mee operators vliegensvlug uit het toestel naar de grond kun-
nen afdalen. In totaal zijn er vijf van. De vierde is boven het 
luik in het midden van de cabinevloer gepositioneerd. voor 
een vijfde persoon kan een touw worden bevestigd bij de ex-
ternal hoist boven de deur rechtsvoor in de romp. Dit is de-
zelfde Breeze-Eastern lierinstallatie die ook in gebruik is bij 
de Nederlandse Delta’s. Het robertson Extended Range Fuel 

De camerabol MX-15HDi van L-3 Wescam en de Honeywell Primus
700A weerradar

De nieuwe Chinook kan nog beter

van zich afbijten
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System (ErFS) maakt ook onderdeel uit van de aangeschafte 
SF-kits. Deze in de cabine geïnstalleerde extra brandstoftanks 
vergroten de footprint van de heli aanzienlijk.

Indien nodig kan de nieuwe Chinook nog beter van zich af-
bijten. Net als de Delta kan de Foxtrot worden bewapend 
met drie machinegeweren. Maar behalve de al in gebruik zij-
nde FN MAG 7,62 mm kunnen dit nu ook de nieuw aange-
schafte FN M3M .50 kaliber (12,7 mm) zware machinegewe-
ren zijn, een wapensysteem dat al decennialang angst en 
ontzag bij iedere tegenstander inboezemt. Net als voorheen 
wordt een wapen op een vaste gun mount op de ramp (laad-
klep) gemonteerd. De overige twee wapens bevinden zich in 
de deuropening rechtsvoor en het raam linksvoor. Grote ver-
schil met de Delta-versie is echter dat ze nu op beweegbare 
gun mounts zijn gemonteerd in plaats van op vaste. De moge-
lijkheid om de wapens weg te kunnen draaien biedt de crew 
beter zicht naar buiten (naar beneden). Daarnaast is er meer 
ruimte voor personeel om in en uit te stappen. Dat laatste is 
eveneens van belang bij een noodsituatie, het zijn immers 
ook nooduitgangen.

Opleiding en training
Al sinds 2003 maakt de KLu voor de training van haar Chi-
nook-vliegers gebruik van CAE’s medium support helicop-
ter aircrew training facility op de Britse royal Air Force basis 
Benson in het verenigd Koninkrijk. Daar bevindt zich een full 
motion and full mission Chinook-simulator met daarin een 
natuurgetrouwe afspiegeling van de ACMS in de Block 5-con-
figuratie. Nadat deze simulator is voorzien van een upgrade, 
waardoor die ook in de nieuwe Block 6-configuratie kan si-
muleren, zullen Nederlandse Chinook-vliegers daar nog ze-
ker tot 2018 zo’n 1000 uur op jaarbasis alle vliegprocedures 
en currency trainingen blijven beoefenen. De upgrade houdt 
ook in dat de simulator wordt voorzien van alle voornoem-
de nieuwe opties in en op de daadwerkelijk Nederlandse Fox-

trot-versie. Daarnaast biedt de School voor Grond-Lucht Sa-
menwerking in Schaarsbergen met een zogenoemde mock up 
van de Foxtrot-versie een uitstekende trainingsfaciliteit voor 
de infanterie en operators. Met een afdaalhoogte van 10 me-
ter kunnen zij daarmee oefenen op specifieke helikopter- en 
afdaaldrills, waardoor minder vlieguren nodig zijn. Ook het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken en diverse NAvO-partners 
gebruiken het namaakmodel voor specifieke training van (mi-
litair) personeel.

Vervanging huidige CH-47s
Op dit moment loopt een project om in de toekomst de vloot 
van elf CH-47D’s ofwel te moderniseren en op dezelfde stan-
daard te brengen als de nieuwe Foxtrot-versie of in plaats 
daarvan zelfs elf nieuwe CH-47F (NL) Chinooks te kopen. vol-
gens voormalig minister van Defensie Hans Hillen is de aan-
koop van gloednieuwe Chinooks weliswaar duurder dan mo-
dificatie van de oude helikopters, maar wordt het verschil 
“meer dan gecompenseerd door doelmatigheids- en kosten-
voordelen”. vervanging is geen overbodige luxe, want inmid-
dels beginnen de vele duizenden vlieguren de nodige sporen 
na te laten op de Delta’s. vooral de zeven voormalige Cana-
dese CH-147’s (gebouwd in 1974) vertonen steeds meer teke-
nen van vermoeidheid.

Tot slot
Met de komst van de CH-47F (NL) heeft het CLSK een werk-
paard in huis gehaald dat aan alle eisen voldoet. De nieu-
we aanwinst betekent volgens luitenant-generaal Schnitger 
een enorme verbetering van de hele helikoptervloot. Al met 
al kun je met recht spreken van een nieuwe generatie trans-
porthelikopters, die is opgewassen tegen de multi role, mul-
ti mission operaties die het DHC overal ter wereld wil kunnen 
uitvoeren. Met deze nieuwe heli beschikt het DHC over een 
unieke Chinook-variant waar menig andere operator jaloers 
de vingers bij zou aflikken. <

De nieuw aangeschafte FN M3M .50 zware machinegeweren. Hier een Canadese schutter.
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Column

Naar verluidt hebben de daders van de aanslagen in Boston 
het idee voor de snelkookpannen ontleend aan het online 
tijdschrift Inspire, dat al-Qaida op het Arabische schiereiland 
publiceert. In het eerste nummer dat in de zomer van 2010 
verscheen, stond een artikel met als titel “Hoe maak je een 
bom in je moeders keuken”, waarvan de daders waarschijnlijk 
gebruik hebben gemaakt. Overigens zijn instructies voor het 
vervaardigen van geïmproviseerde explosieven gemakkelijk 
op het internet te vinden.  

Geïmproviseerde explosieven (improvised explosive devices – 
IED’s) kosten met het basismateriaal minder dan twintig dol-
lar, zijn per definitie zelf gemaakt en eenvoudig te gebruiken. 
IED’s zijn overigens niet nieuw en zijn in recente decennia 
gebruikt door niet-statelijke groeperingen in Colombia, In-

Geïmproviseerde explosieven 
Het wapendomein van de opstandeling

Mr. drs. C. Homan

De aanslag met twee in rugzakken geplaatste snelkookpannen in Boston  op 15 april jl. bracht de 
gehele Verenigde staten in beroering. De explosieven bevatten metaalscherven, spijkers en stalen 
kogels om zoveel mogelijk letsel te veroorzaken. Drie personen vonden de dood en er waren 180 
gewonden, waarvan er twaalf ledematen verloren. 

dia, Iran, Libanon, Mexico, Nigeria, Pakistan, Somalië, Syrië 
en thailand. Zo was er in deze landen in 2011 sprake van on-
geveer 600 IED-incidenten per maand. In Irak en Afghanistan 
zijn IED’s naar schatting verantwoordelijk voor bijna 70 pro-
cent van de militaire slachtoffers en in Syrië maken de rebel-
len er op grote schaal gebruik van om tanks en pantservoer-
tuigen van het Assad-regime uit te schakelen. 

IED’s vormen een asymmetrisch antwoord op het technologi-
sche voordeel van geavanceerde strijdkrachten. Niet-statelijke 
actoren zijn steeds meer rechtstreeks of op indirecte wijze van 
invloed op terreinen van veiligheid en stabiliteit. Zij beschou-
wen IED’s niet alleen als een tactisch, maar ook als een stra-
tegisch wapen. Deze wapens passen immers in de strategie 
om de wil tot vechten van de tegenstander te breken. Hierbij 

Hoe maak je een bom in je moeders keuken
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gaat het niet alleen om de militairen in het veld en de mili-
taire leiding, maar ook om de publieke opinie en politici.
veelal leggen de opstandelingen de spectaculaire beelden 

van aanslagen vast en plaatsen deze op het internet. Boven-
dien wordt de tegenstander ook financieel getroffen. Naast 
de hoge kosten voor materieel door opgelopen schade en ex-
tra bepantsering nemen ook de kosten voor research & deve-
lopment toe, alsmede voor nazorg voor teruggekeerde mili-
tairen. 

tientallen miljarden dollars zijn inmiddels – met name in de 
verenigde Staten - besteed om te proberen de dreiging van 
IED’s te neutraliseren. De Amerikanen maken voor de detectie 
van IED’s, naast snuffelhonden met begeleiders, goed getrain-
de opmerkzame soldaten en informatie van de bevolking, 
ook gebruik van onbemande verkenningsvliegtuigen. Naar 
Amerikaanse schatting is hierdoor in de periode 2011-2012 
het aantal slachtoffers met veertig procent gedaald. 

Nederland moest voor de missie in Uruzgan plotseling ge-
pantserde Bushmasters ter bescherming tegen bermbom-
men aanschaffen. Naast F-16’s werden overigens ook hon-
den van de Koninklijke Luchtmacht ingezet voor de opsporing 
van bermbommen. Ook richtte ons land in 2006 de Joint Task 
Force Counter IED op, met als doel de krijgsmacht uit te rus-
ten met beschermingsmiddelen tegen geïmproviseerde explo-
sieven en het personeel op te leiden. Deze Task Force is het 
krijgsmachtbrede expertisecentrum op het gebied van maat-
regelen tegen IED’s. Niettegenstaande deze maatregelen lie-
ten negen Nederlandse militairen het leven door bermbom-
men en was er tevens  sprake van vele gewonden.

De meest beruchte IED is de hierboven genoemde bermbom. 
Als een voertuig op een bermbom rijdt, is er vrijwel altijd 

sprake van gewonden of doden in combinatie met veel mate-
riële schade. tNO en het Nederlandse Ministerie van Defen-
sie experimenteren inmiddels met nieuwe systemen om berm-

bommen op te sporen. Daarbij wordt een route gescand met 
camera’s of lasers die nieuwe technologieën (threat detection 
and clearance technologies) toepassen. Met de lasersystemen 
kunnen op afstand voorwerpen worden waargenomen die 
niet in de omgeving passen. De camera’s kunnen veranderin-
gen in structuren waarnemen en een bermbom die onder het 
zand begraven ligt zien, wat het lasersysteem niet kan. De-
fensie ziet dan ook een combinatie van de twee systemen als 
de beste oplossing. 

De Military Balance 2013 constateert echter dat ondanks het 
gebruik van geavanceerde inlichtingen en wetenschappelijke, 
industriële en militaire bronnen, een ‘actie-reactie’ relatie is 
ontstaan tussen enerzijds de opstandelingen met hun aansla-
gen en anderzijds militaire eenheden, wetenschappers en ge-
nisten. De vele manieren om bommen te  vervaardigen en de 
complexe technologie om ze te bestrijden betekenen dat er 
vaak een periode van zes tot twaalf maanden kan liggen tus-
sen de opkomst van een nieuwe IED  en de inzet van een vol-
doende aantal technische tegenmaatregelen door getrainde 
troepen. 

vooral de aanslagen door gevaarlijke individuen (lone wol-
ves), die geen deel uitmaken van een netwerk van opstande-
lingen, zoals in Boston, vormen de grootste uitdaging. voor 
inlichtingendiensten is het immers bijzonder moeilijk plannen 
van gevaarlijke eenlingen te ontdekken, voordat de aanslag 
met een IED  plaatsvindt.  Kortom, voorlopig zullen we moe-
ten leven met een voortdurende en mondiale dreiging van 
IED’s voor militairen en burgers, waarvoor geen allesomvat-
tende oplossing bestaat. <
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Snuffelhond met begeleider

Aanslagen door lone wolves vormen de grootste uitdaging
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Drones boven Afrika
Henry van Loon

Met het vestigen van een basis voor onbemande vliegtuigen, de zgn. drones, in het afrikaanse niger, 
een van de armste landen ter wereld, heeft de Vs een nieuw front geopend tegen de terroristen van 
al Qaeda en hun aanhang. Vanaf deze basis in de omgeving van de hoofdstad niamey voeren drones 
van de types Predator en Reaper (maaier of zeis=de dood) missies uit, voorlopig met name in het 
naburige Mali ter ondersteuning van de franse zuiveringsacties aldaar.

Predator op de militaire basis in Djibouti
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Het vestigen van een drone-basis in Niger geeft aan welke 
voorkeur Afrika nu heeft in het antiterrorismebeleid van de 
vS. tot nu toe was het Pentagon maar beperkt aanwezig op 
het Afrikaanse continent met één militaire basis in Djibou-
ti. Deze basis is bijna 5000 kilometer verwijderd van het hui-
dige aandachtsgebied in Mali, waar opstandelingen de helft 
van het land wisten over te nemen, totdat een door Frankrijk 
geleide strijdmacht hen kon verdrijven – en daar op beperkte 
schaal nog steeds mee bezig is.

De 300 Amerikaanse militairen die nu in Niger opereren be-
staan uit logistieke specialisten, intelligence analisten en vei-
ligheidsofficieren van de US Air Force. Op dit moment bestaat 
hun taak nog voornamelijk uit het opsporen in de reusachtige 
Malinese woestijn van de laatst overgebleven Al Qaeda terro-
risten, die de bevolking onderwerpen aan de Sjaria, de wrede 
Islamitische wetgeving met zijn onderdrukking van vrouwen, 
stenigingen en amputaties.
Begin van het jaar sloot de regering van Niger een overeen-
komst met de vS, waarbij Amerikaanse troepen wettelijke be-
scherming werd toegezegd; iets wat de mogelijkheid schept 
van een grotere militaire aanwezigheid in het land. Het 
staatshoofd van Niger, president Mahamadou Issoufou, gaf 
kort geleden te kennen dat hij bezorgd is over het vele ge-
weld en de vluchtelingenstroom afkomstig uit Mali ten wes-
ten van Niger, maar ook over de toenemende bedreigingen 

door Boko Haram, de Islamistische, extremistische groepering 
in het noorden van Nifweia, aan de zuidgrens van Nigeria.

Al snel na het begin van de strijd hebben Franse en Afrikaan-
se troepen Mali’s noordelijke steden heroverd, waaronder 
timboektoe, Gao en Kidal, maar enkele duizenden militanten 
hebben toen hun heil gezocht in de woestijn en de bergen, 
waar zij moeilijk zijn op te sporen en vanwaar zij terreur aan-
vallen uitvoeren.
volgens een woordvoerder van het Amerikaanse Afrika Com-
mando, dat is gevestigd in Stuttgart, zijn de onbemande 
vliegtuigen in Niger gestationeerd “ter ondersteuning van 
een reeks regionale veiligheidsmissies met bevriende naties”. 
Aanvankelijk voerden de drones alleen verkenningsvluchten 
uit, maar raketaanvallen worden zeker niet uitgesloten.
Het Pentagon zou de drones graag in Agadez willen statio-
neren, een stad in het noorden van Niger dichter in de buurt 
van noordelijk Mali waar Al Qaeda cellen actief zijn. De ba-
sis in Niger vormt een aanvulling van een reeks kleine airstrips 
die het Pentagon de laatste tijd in Afrika heeft gebouwd. Een 
daarvan bevindt zich in Ethiopië vanwaar verkenningsvluch-
ten worden uitgevoerd met drones, maar ook met turboprop 
vliegtuigen die er uitzien als civiele toestellen.

De drones in Niger dienen ook om de eindeloze stroom van 
strijders en wapens vanuit Libië beter in de gaten te houden. 
Zowel generaal Carter Ham, de vorige commandant van het 
Afrika Commando, als intelligence analisten hebben geklaagd 
over het ontbreken van deze informatie.
Zelfs de russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei La-

vrov, heeft gewaarschuwd voor de verspreiding van terroris-
me in de Sahel-regio ten zuiden van de Sahara. rusland wijt 
de onrust aldaar aan de Westerse interventie in Libië en ver-
wijt met name de Fransen dat zij de rebellen bewapenden die 
een einde maakten aan het regiem van Muamar al-Gadaffi, 
maar vervolgens Mali binnen trokken. 

Al lijken de Franse troepen en hun Afrikaanse geallieerden 
hun doel te hebben bereikt en van plan te zijn dezer dagen 
weer naar huis terug te keren, de geschiedenis leert dat een 
militaire overwinning niet per definitie leidt tot een politiek 

succes. Dat geldt ook in dit geval. De kleine overwinning in 
Mali is waarschijnlijk pas het begin van wat een lange strijd 
dreigt te worden om de controle over de Sahel – het gebied 
zuidelijk van de Sahara dat zich uitstrekt van de Atlantische 
Oceaan tot de rode Zee. Het lijkt op z’n minst prematuur er-
van uit te gaan dat succes in Mali ook betekent dat de jiha-
disten in de Sahel verslagen zijn. Een onstabiele regio strekt 
zich over zo’n 6000 km uit van west naar oost over delen van 
Senegal, Mauritanië, Mali, Algerije, Niger, tsjaad, Soedan en 
Eritrea. Allerlei militante groeperingen zwerven door het ge-
bied, handelend in drugs en wapens, ontvoeren mensen te-
gen losgeld en handelen in vee.
Met het vestigen van een drone-basis in Niger geeft Washing-
ton te kennen dat het inziet dat de onrust in de Sahel op een 
langdurig conflict kan uitlopen. Hoewel er voorlopig nog be-
trekkelijk weinig aandacht voor bestaat in het Westen, is de 
Sahel-regio belangrijker dan Afghanistan als het gaat om 
de vitale belangen van Westerse machten. Niet in de laatste 
plaats wegens de grote voorraden olie en aardgas die aan de 
Europese energiebehoeften voldoen.

Pakistan
Hoewel de vS nu ook drone-missies uitvoert in Afrika, liggen 
de voornaamste operatiegebieden voor de onbemande vlieg-
tuigen toch in Jemen en (vooral) Pakistan. Gedurende de af-
gelopen negen jaar heeft de CIA daar honderden aanval-
len met drones uitgevoerd, voornamelijk in Waziristan, in het 
grensgebied met Afghanistan. 
Het gedwongen bondgenootschap tussen Washington en Pa-
kistan is een haat(90%)-liefde(10%) relatie, die de Amerika-

Onrust in de Sahel kan op een langdurig conflict uitlopen

De Sahel
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nen bovendien jaarlijks miljarden dollars kost aan steun voor 
het onbetrouwbare en door en door corrupte regiem in Is-
lamabad. voornaamste reden tot ongenoegen tussen beide 
‘partners’ zijn juist de drone-aanvallen. De CIA voert deze uit 
in de onherbergzame tribale gebieden waar de taliban en an-
dere aan Al Qaeda gelieerde strijders een veilig heenkomen 
vinden. tot grote woede van de Pakistani zijn bij deze aanval-
len vaak ook burgerslachtoffers te betreuren.
toen, kort geleden, Pakistaanse bronnen melding maakten 
van een vlucht drones die negen mensen had gedood on-
der wie weliswaar twee leden van de taliban, leek dit eens te 
meer een actie van de CIA. Islamabad diende dan ook een of-
ficieel protest in bij de Amerikaanse ambassade. Er was echter 
één probleem. Drie Amerikaanse officials die betrokken wa-
ren bij het dronesprogramma, verzekerden dat het “niet de 
onze geweest kunnen zijn. Al sinds een maand voor het inci-
dent zijn er geen Amerikaanse drones in de lucht geweest.”
Wat er precies was gebeurd bleef onduidelijk, maar de Ame-
rikanen kwamen tot de conclusie dat beide aanvallen waren 
uitgevoerd door de Pakistaanse luchtmacht en valselijk op het 
conto geschreven van de CIA om aan de woede van het Paki-
staanse publiek te ontsnappen. In de begindagen van de dro-
ne-aanvallen had het Pakistaanse leger al eens valselijk de 
verantwoordelijkheid opgeëist voor een paar Amerikaanse 
drone-missies in een poging activiteiten van de CIA op Paki-

staanse bodem aan het zicht te onttrekken. thans heeft het 
Pakistaanse leger dezelfde truc toegepast om de eigen opera-
ties te verbergen.
Het is echter het aantal burgerslachtoffers dat geregeld sneu-
velt bij drone-acties tegen terroristen dat het, in principe ge-
heime, programma in de openbaarheid heeft gebracht en 
zelfs tot een onderzoek in het Amerikaanse Congres heeft ge-
leid.

Een van de aanleidingen was een gebeurtenis in Jemen. In 
een dorp had een dappere priester, Ahmed Jaber, in de mos-
kee de gruwelen van Al Qaeda aan de kaak gesteld. Daags
later vroegen drie mannen hem te spreken en, vergezeld van 
een politieman, begaf hij zich naar hen toe. Nauwelijks ston-
den de vijf mannen oog in oog of twee, door een drone afge-
vuurde raketten scheurden hen allen aan stukken. Natuurlijk 
was de aanval gericht tegen de drie terroristen, maar ook
Jaber viel er aan ten offer.
De drone die hierbij werd ingezet, was gestationeerd op een 
geheime basis in Saoedi-Arabië die aanvankelijk onder leiding 
stond van de CIA-chef in dit land, John Brennan. Deze zelf-
de Brennan is dit jaar door Obama benoemd tot directeur van 
de CIA en geldt daar als de machtigste man op het gebied 
van contraterrorisme en is verantwoordelijk voor de ‘doden-
lijst’ van militanten die uitgeschakeld moeten worden. In de 
Senaat moest hij zijn beleid verdedigen. Enkele Amerikaan-
se officials, onder wie generaals en een voormalig hoofd van 
de CIA, spraken hun zorg uit dat de drone-aanvallen meer 
en meer gericht lijken tegen lager geplaatste militanten, die 
geen direct gevaar voor de vS betekenen. Generaal McChry-
stal, oud bevelhebber in Afghanistan, erkende dat drones een 
nuttig instrument kunnen zijn, maar dat zij ook ‘gehaat’ zijn 
in sommige gebieden waar zij worden ingezet en dan “bijdra-
gen aan een perceptie van Amerikaanse arrogantie”.

John Brennan heeft vol vuur de nauwkeurigheid van de dro-
nes verdedigd en beweert dat het aantal burgerdoden aan-
merkelijk is afgenomen sinds de eerste drone-aanvallen. Ook 
sprak hij tegen dat het Amerikaanse imago er door bezoedeld 
is en het aantal Al Qaeda militanten er door is toegenomen. 
Een analist die de situatie in Jemen ter plekke heeft bestu-
deerd, gaf te kennen dat “in de politieke sfeer de opvatting 
heerst dat de vS samenwerkt met de regering van Jemen in 
een geheime oorlog tegen de Jemenitische bevolking”. 
 
Als een gevolg daarvan heeft de CIA de opdracht gekregen 
zich bij het zoeken en uitschakelen van militanten te con-
centreren op ‘high value targets’. terwijl militaire drone-mis-
sies, met name in Jemen, aan vrij straffe regels zijn gebonden, 
geldt dat veel minder voor de CIA, waar John Brennan een 
belangrijke rol blijft spelen in de goedkeuring van elke actie.
Bij een onderzoek door de Inlichtingencommissie van de Se-
naat ging het voor het eerst over de geheimzinnigheid van 
de missies, hun juridische basis en de verontwaardiging die 
zij veroorzaken in Pakistan en Jemen. Ook in de Amerikaanse 
publieke opinie komt vaker de vraag naar voren wat nu wer-
kelijk het doel is van de drone-missies en of zij juridisch ge-
rechtvaardigd zijn. Gedurende de twaalf jaar waarin de vS 
oorlog voert sinds 11 september 2001, heeft het land in toe-
nemende mate zijn vertrouwen gesteld in drones om lieden 
ver van het oorlogsgebied uit te schakelen. Het heeft daarbij 
weinig obstakels op zijn weg gevonden. voor het eerst is nu 
sprake van een toenemende publieke vraag naar verantwoor-
ding en transparantie. Deze wordt gevoed door een groeiend 
gevoel van onrust dat Amerikaanse drones doelen aanvallen 
in landen waarmee Washington zich niet formeel in oorlog 

Generaal McChrystal

Drones zijn een nuttig instrument maar ook gehaat
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bevindt en dat er geen duidelijke regels bestaan voor de aan-
vallen, die bovendien onschuldige burgers kunnen doden en 
Amerikaanse belangen schaden.
Minister van Buitenlandse Zaken John Kerry heeft te kennen 
gegeven dat het vast moet staan dat “onze buitenlandse po-
litiek niet alleen wordt bepaald door drones en de inzet van 
troepen”.
Drones hebben onmiskenbare voordelen. Zij kunnen uren 
achtereen boven een doel cirkelen en dan snel toeslaan. vele 
terroristen zijn door drones uitgeschakeld en, volgens offi-
cials, is het aantal burger slachtoffers verminderd. Er zijn ech-
ter ook sceptici. Zij willen steeds meer details over de missies, 
het nut ervan en de mate waarin zij overeenkomen met de 
doelen van Amerika’s buitenlandse politiek. Al jaren beweert 
president Obama dat de toestemming van het Congres (uit 
2001) om de strijdkrachten in te zetten tegen Al Qaeda, hem 
in staat stelt mensen (zelfs Amerikaanse onderdanen) te laten 
uitschakelen ver van enig slagveld zonder verantwoording te 
moeten afleggen. Onbekend blijft welke de criteria zijn waar-
onder doelen worden uitgekozen. Ook is het niet duidelijk of 
de aanvallen niet meer nieuwe jihadisten creëren dan zij uit-
schakelen .
volgens oncontroleerbare gegevens zou de vS tot nu toe zo’n 
400 missies hebben uitgevoerd in ten minste drie landen – Pa-
kistan, Jemen en Somalië – en zeker 3000 mensen hebben ge-

dood in de strijd tegen Al Qaeda. 
Eind vorig jaar gingen de Iraanse mullahs er prat op dat zij 
een Amerikaanse drone van het type ScanEagle hadden neer-
geschoten. Kostbare geheime technologie zou hun daarbij in 
handen zijn gevallen. US Navy officials die verantwoordelijk 
zijn voor de inzet van ScanEagle drones in de Golfregio, ont-
kenden dat Iran ultra geheime technologie in handen had
gekregen. Deze drone is uitgerust met videoapparatuur waar-
van het computervermogen vergelijkbaar is met dat van een 
smartphone. “Zij hadden ook naar de eerste de beste Prima-
foonwinkel kunnen gaan en daar gelijkwaardige ‘geheime’ 
technologie kunnen aanschaffen”, aldus een Amerikaanse
viceadmiraal. 
Het incident richtte echter een ongewenst licht op het ge-
bruik van onbemande vliegtuigjes door, en de gebruikte tac-
tiek van, het Pentagon. Deze betrekkelijk goedkope – dit in 
tegenstelling tot de veel kostbaarder en geavanceerder Pre-
dators – drones worden in steeds grotere hoeveelheden inge-
zet in het Golfgebied, Noord Afrika en de Stille Zuidzee. 
De meeste van deze kleine drones met een spanwijdte van 
3 meter worden bediend door contractors , burgerpersoneel 
dat veelal meevaart op oorlogsschepen. De ScanEagles wor-
den beschouwd als een belangrijke aanvulling van het hele 
inlichtingenapparaat van de vloot dat verder beschikt over
uiterst kostbare spionagesatellieten en geavanceerde drones 
als de Predator en de reaper, die zijn uitgerust met de meest 
moderne detectieapparatuur. 
In de Arabische Golf zijn de ScanEagles op twee marinesche-
pen gestationeerd en op één, niet nader genoemd, grondsta-
tion. Na eerst dienst te hebben gedaan in Irak, tot het vertrek 
aldaar van de Amerikaanse troepen. De drones stellen loka-

le commandanten in staat live en real time beelden te verkrij-
gen van een bepaald doel. In de woorden van de hierboven 
geciteerde admiraal: ”Iedereen die zee kiest, is geïnteresseerd 

in de omgeving waarin hij opereert. Met deze drones heb je 
een beter inzicht in hetgeen zich om je heen afspeelt. Wie zit 
er in die dhow? Welke vlag voert de tanker die in deze wate-
ren vaart?”
ScanEagle, die op een lage plaats staat in het technologie 
spectrum, kan 24 uur in de lucht blijven op een hoogte van 
6000 meter. Hij heeft een kleine motortje (19 PK) dat echter 
voldoende is om de drone, die maar iets meer dan één meter 
lang is, voort te bewegen met een kruissnelheid van 90 km/
uur. voor zover bekend zijn er 250 ScanEagles in gebruik sinds 
de eerste testvluchten in 2004. Als een van de voordelen van 
het toestel geldt zijn relatief lage kostprijs, $900.000 per stuk. 
In april van dit jaar onthulde de New York times dat de basis 
voor de zgn. drone-oorlog is terug te voeren tot het jaar 2004 
en een geheime overeenkomst die toen werd gesloten tussen 
de vS en Pakistan. Daarbij werd het de CIA mogelijk gemaakt 
om, in plaats van terroristen gevangen te nemen, hen te do-
den. Gedurende de Koude Oorlog begonnen als een spiona-
gedienst veranderde de CIA toen in een paramilitaire organi-
satie. Pakistan werd daarmee het laboratorium voor dodelijke 
drone-aanvallen, een voor de vS nieuwe manier van oorlog-
voeren die het verschil tussen soldaten en spionnen wazig 
maakt. 
Een intern maar vernietigend rapport over de geheime deten-
tie en ondervragingscentra van de CIA was waarschijnlijk de 
belangrijkste reden om van het gevangen nemen van terro-
risten over te gaan tot het doden van hen. Desondanks heeft 
CIA-directeur John Brennan enige tijd geleden gezegd: ”Wij 
geven er de uitgesproken voorkeur aan pas tot dodelijk ge-
weld over te gaan wanneer wij de overtuiging hebben dat 
gevangen nemen ondoenlijk is”. <

ScanEagle

Creëren de aanvallen niet meer nieuwe jihadisten dan zij uitschakelen?
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Verleden, heden en toekomst van militaire 
onbemande luchtvaartuigen (UAV’s)
Stof tot nadenken

Ir. E.W. (Eddy) Pijpers 

hieronder wil ik een aantal van mijn ervaringen met onbemande vliegtuigen met u delen. ik doe 
dat onder de noemer “verleden, heden en toekomst”. Omwille van de leesbaarheid zal ik daarbij 
diepgaande technische beschouwingen vermijden.

Medium Altitude Long Endurance (MALE) UAV MQ 1 Predator
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Algemeen geldt dat, zodra de rollen en missies complexer 
worden, men een luchtvaartuig optioneel of standaard gaat 
uitrusten met een vlieger..... Zo evolueert onze drone tot een 
complex bemand en bewapend systeem. Aan het eind van 
zijn economische en technische levensduur eindigt het plat-
form als lesmateriaal voor onderhoudspersoneel. Daarna 
wordt het weer omgebouwd tot “drone” en vindt een duur-

zame recycling plaats. Binnenkort bestaat er ook een zgn.
QF-16 drone. Dat illustreert de cyclus.

Ik wil u “stof tot nadenken” geven en dat doe ik met behulp 
van een aantal “stofdeeltjes”. Deze stofdeeltjes zijn vooral
valide voor de grotere MALE UAv-achtige platformen. 

Stofdeeltje 1: Luchtwaardigheid
Een veelgehoorde klacht is het ontbreken van direct toepasse-
lijke luchtwaardigheidsregelgeving. Wat typerend is voor de 
inspanningen op dit gebied, is dat veel wordt nagedacht, ge-
wikt, gewogen en gediscussieerd voordat iemand simpelweg 
een goed boek pakt en begint te lezen en te schrijven.
Ook wordt het Militair type Certificaat vaak gezien als doel 
op zich. Hierbij wordt er aan voorbijgegaan dat dit certificaat 
alleen een zeer beknopte verklaring is dat een bepaald proces 
is doorlopen. Wat dit proces moet aantonen, is dat het vlieg-
tuig als zodanig voldoet aan algemeen geaccepteerde ont-
werpcriteria, dat potentiële zwakheden zijn onderzocht en 
dat analyses zijn uitgevoerd op het gebied van bedrijfszeker-
heid en faalgedrag. De uitkomsten zijn dan vastgelegd in on-
derhoudsschema’s en gebruikershandboeken met de geïden-
tificeerde operationele beperkingen.
Dit vergt veel papierwerk. Maar ook onbemande vliegtuigen 

Onbemande vliegtuigen worden vaak geassocieerd met sci-
encefictionachtige verschijnselen als evil scientists en killer ro-
bots. Ook is er een beeld op de achtergrond van George Or-
well’s 1984 met een overheidsoptreden dat trekken heeft 
van “Big Brother is watching you”. Dit roept veel voorbarige 
angst en sentimenten op die een zakelijke discussie in de weg 
staan.

Ik neem een trend waar waarbij de gebruiker naar de tech-
niek kijkt voor oplossingen van vermeende problemen. Maar 
vaak hebben het publiek en de politiek compleet andere per-
cepties van diezelfde problemen. 
Wat ik ook constateer is dat veel personen graag hun eigen 
“obstakeltje” bijdragen aan de discussie rondom onbeman-
de vliegtuigen. termen als “publieke veiligheid”, “ethisch ver-
antwoord” en “aansprakelijkheid” zullen u bekend voorko-
men.
De kernboodschap van mijn verhaal is dat er in feite “niets 
nieuws onder de zon” is. Er zijn zaken die significante aan-
dacht en inspanningen vereisen, maar de situatie is feitelijk 
weinig anders dan bij bemande vliegende wapensystemen
en de inzet daarvan. 

Naamgeving en categorieën
Om die boodschap te kunnen waarderen, moet u begrijpen 
dat drones slechts één specifieke fase representeren uit de
levenscyclus van luchtvaartuigen. target drones staan aan het 
begin van een cyclus die u terug ziet in de verandering van de 
naamgeving. Inmiddels is op subtiele wijzehet woordje “vlieg-
tuig” in de naam geïntroduceerd, bijvoorbeeld in de term
remotely piloted aircraft system (rPAS), daar waar de politiek 
nog steeds praat over “drones”.

De kleinere onbemande vliegtuigen vormen een lucratief platform voor terroristen

Targetdrone van de KL voor het luchtdoelschietkamp Maaskamp
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len ga ik trouwens samen trainen? Er was toch iets met joint 
en geïntegreerd optreden? Gaan die andere partijen ook naar 
die ‘onverklaarbaar bewoonde’ gebieden? Hoe zit het dan 
met één van de kerntaken van Defensie, t.w. de civiel-militai-
re samenwerking. Nu heb ik eindelijk een middel dat 24/7 in-
formatie kan leveren, maar mag en/of kan ik dat niet inzetten 
in mijn eigen nationale luchtruim? Mijn stelling is dat dit voor 
zowel training als operaties mogelijk moet zijn door een com-
binatie van een bedrijfszeker vliegtuig, goede vluchtplanning, 
de juiste operationele procedures en afspraken met luchtver-
keersleidingsinstanties. Dus, net zoals we dat doen voor ande-
re, bemande militaire vliegtuigen. 

Stofdeeltje 3: Counter UAV’s
Er is grote interesse in onbemande vliegtuigen wegens het 
brede spectrum aan inzetmogelijkheden. Dit is ook niet voor-
bijgegaan aan andere en vooral minder vriendelijke partijen. 
Zo vormen met name de kleinere onbemande vliegtuigen uit-
gerust met explosieve of andersoortige ladingen een moei-

lijk waarneembaar en lucratief platform voor terroristen. Er 
is al aangetoond dat het merendeel van dit soort huis-tuin-
en-keuken spul effectief te bestrijden is met jamming. Helaas 
stoort dit soort jamming niet alleen de elektronica van het 
modelvliegtuigje. Echter, deze dreiging valt qua mogelijke te-
genmaatregelen in eenzelfde categorie als de bombrief en de 
achtergelaten koffer. 

De vraag is wel of we onze eigen krijgsmachtdelen kunnen 
beschermen tegen de waarneming door onbemande vliegtui-
gen van derden? Laserwapens zijn getest door het US Marine 
Corps. Dit werkt blijkbaar, maar dat is niet verassend. Er was 
en er is echter nog steeds een maatschappelijke discussie over 
de inzet van dit soort laserwapens.
De wedervraag is in hoeverre men zijn eigen onbemande 
vliegtuigen wil beschermen tegen zaken als jammers en la-

zijn just that: vliegtuigen. “Luchtwaardigheid” is een proces 
dat moet gebeuren en waarbij ervaren en vakkundige men-
sen nodig zijn. Echter, ook lange reizen beginnen met de eer-
ste stap.

Stofdeeltje 2: Luchtruimintegratie 
Als u de internationale wetgeving m.b.t. de taken en verant-
woordelijkheden van de vlieger c.q. gezagvoerder erop na-
slaat, komt u diverse zgn. kapstokartikelen tegen die erin re-
sulteren dat de gezagvoerder te allen tijde als eerst mogelijke 
zondebok aangewezen kan worden voor botsingsrisico’s: het 
“see & avoid”. Er bestaan echter geen technische of prestatie-
eisen voor zoiets als een sense & avoid systeem. voor onbe-
mande vliegtuigen moet worden aangetoond dat de sense & 
avoid systemen een equivalent veiligheidsniveau halen als een 
vlieger kan. Het is echter snel aangetoond dat die vlieger een 
uitermate beroerd safety track record heeft. Dan is er echter 
gegarandeerd iemand die het getal 10-9 te voorschijn tovert 
als veiligheidseis voor het (onbemande) systeem. De discussie 

is daarmee effectief doodgeslagen.
voor onbemande vliegtuigen is het wachten op autoritei-
ten die niet eindeloos analyseren, maar die een KEUS maken 
hoe een equivalent veiligheidsniveau wordt bereikt. De echte 
vraag is volgens mij echter of de gebruiker van militaire on-
bemande vliegtuigen wel “geïntegreerd” zou moeten willen 
opereren. volgens mij moet hij kunnen opereren in zijn eigen 
luchtruim zonder pottenkijkers.

Momenteel mag maar beperkt buiten de zgn. restricted areas 
worden gevlogen met onbemande vliegtuigen. vraag is dus 
of Defensie zich laat verbannen naar grotere ‘onbewoonbaar 
verklaarde’ gebieden. Het is bekend dat electro-optische sy-
stemen goede beelden leveren in hot/dry condities. Gaat men 
daar trainen om vervolgens te worden ingezet in cold/humid 
omstandigheden? Met welke partijen en krijgsmachtonderde-

Ook de F-16 is een vorm van death by remote control

High Altitude Long Endurance (HALE) UAV Global Hawk
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die daarin deelnemen? Zijn het de operators die persoonlijk 
aansprakelijk moeten worden gesteld?

Mijn inziens is dit alleen een uiting van het feit dat oorlog-
voering zich tegenwoordig niet meer beperkt tot het slag-
veld. vergelijk het eens met de F-16. Die F-16 kan een breed 
scala aan wapens vervoeren en afleveren. Daaronder bevin-
den zich ook wapens die een negatieve annotatie hebben bij 
het publiek, zoals clusterbommen en napalm. voor dat soort 
wapens confirmeert Defensie zich echter strikt aan interna-
tionale afspraken en legt zichzelf beperkingen op om onge-
wenste nevenschade – in materiële of politieke zin - te voor-
komen. Ook de F-16 is een vorm van death by remote control. 
Wapens kunnen worden afgeleverd op coördinaten, op een 
punt in het radarbeeld of anderszins afgeworpen op vele mij-
len afstand zonder dat de vlieger zelf het doel ooit ziet. toch 
ervaart men deze discussie blijkbaar als “anders”.
Begrijp mij niet verkeerd. Ik vind dit een bijzonder relevan-
te discussie. De krijgsmacht legt zichzelf echter rules of enga-
gement op en de daadwerkelijke inzet is een proces dat barst 
van de authenticatie- en autorisatieprocedures. Deze rules of 
engagement worden ook voorgelegd aan ons politieke be-
stuur dat er niet voor zal schromen aanvullende voorwaarden 
te stellen. Echter, deze discussie is dus niet uniek voor bewa-
pende onbemande vliegtuigen. Zij geldt voor alle vormen van 
wapeninzet. 

Dan is er nog het punt van bescherming van de privacy. Jan 
Publiek realiseert zich niet bewust dat hij per dag tientallen 
malen wordt vastgelegd op de camera. Dan gaat het echter 
om publieke ruimtes. Bij onbemande vliegtuigen is men zich 
opeens bewust dat men ook in zijn eigen achtertuintje kan 
worden gefilmd. Dit is voor mij vrij simpel. Als Jan zich vredig 
ophoudt in zijn achtertuin, hoort dat onbemande vliegtuig 

sers. De vraag is of men zich wil laten meeslepen in een “be-
schermingswedloop” met al zijn kostenconsequenties of dat 
men terugvalt op het adagio van onze ouwe vijand Lenin: 
“Kwantiteit heeft zijn eigen kwaliteit”. Liever meer platfor-
men...

Stofdeel 4: Publieke opinie
Bewust gebruik ik voor dit onderwerp de term stofdeel. In 
termen van public relations moet men een heldere boodschap 
blijven uitzenden met betrekking tot de risico’s voor de bevol-
king op de grond. Boodschappen die echt niet kunnen, zijn 
opmerkingen als “de kans op een crash in een woongebied is 
kleiner dan 10-9”. De enige boodschap is dat Defensie de za-
ken zo goed voor elkaar heeft dat dit NOOIt gaat gebeuren. 
Laat ik hier kort over zijn: de waarheid komt niet in gradaties, 
maar is strikt binair. Ook moet men zich realiseren dat onze 
maatschappij geen probleem heeft met veiligheidsniveaus, 
maar met het accepteren van restrisico’s. Mensen vertonen 
bijzonder gedrag als het gaat om risico’s die ze niet zelf in de 
hand hebben. Op dat moment wordt niet meer gekeken naar 
de kans, maar alleen naar het effect c.q. de consequenties. 
Daarom doen mensen mee aan de Staatsloterij. toch stap-
pen ze elke avond weer in bed en dat terwijl iedereen weet 
dat dit de gevaarlijkste plek op aarde is: 90% van de mensen 
sterft in bed. De boodschap voor het publiek is dat de huidi-
ge generatie onbemande vliegtuigen in de categorie waar ik 
over praat, net zo bedrijfszeker is als hun bemande tegenhan-
gers en veilig kan worden ingezet. 
En toen waren er bewapende onbemande vliegtuigen en op-
eens was er een breed maatschappelijk debat. Wat is hier aan 
de hand? Heeft dit te maken met een gebrek aan politieke 
sensitiviteit bij onze Amerikaanse bondgenoten? Heeft dit te 
maken met de Command & Control opzet bij de inzet van be-
wapende onbemande vliegtuigen en de partijen/organisaties 

Command & Control



Armex | juni 2013 | nummer 3

31

Armex | juni 2013 | nummer 3

30

king met het jachtvliegtuig nog te stom zijn om voor de duvel 
te dansen. Deze afkorting moet zo snel mogelijk verdwijnen 
uit het publieke debat. Indien UCAv´s er komen en ze vormen 
van daadwerkelijke autonomie kennen, zijn ze per definitie 
(a) niet meer certificeerbaar en (b) vallen ze onder de catego-
rie strategische wapens. De discussie stijgt dan ver uit boven 
het thema van dit artikel.

Daarmee ben ik bijna aan het eind gekomen van mijn ver-
haal. Ik hoop dat ik er in geslaagd ben een aantal denkpro-
cessen in gang te zetten en wat vooringenomen denkbeelden 
uit de wereld heb kunnen helpen. <

Ir. E.W. Pijpers is Hoofd Divisie Aerospace Systems van het Na-
tionaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR). Dit artikel 
is een bewerking van de lezing die hij heeft gehouden op het 
Kooy Symposium op 3 april 2013 te Amsterdam. In dit artikel 
gaat hij in op een viertal obstakels die – in zijn ogen ten on-
rechte  - kunnen worden opgeworpen bij de inzet van onbe-
mande luchtvaartuigen. 

niet in de buurt te zijn. Als dat onbemande vliegtuig er wel 
is, is het beter voor Jan als hij niet in zijn achtertuin zit. Er is 
dan namelijk sprake van een operationele inzet, die niet voor 
niets gebeurt.
De schijnbaar gemakkelijke kant van dit verhaal is dat men 
iets zal moeten regelen voor het bewaren van en de toegang 
tot beeldmateriaal. Wat dan wel opvalt is de grote hoeveel-

heid beeldmateriaal die op internet te vinden is. Iets meer dis-
cipline en toezicht is wellicht aan te bevelen. Overigens geldt 
dit natuurlijk ook voor systemen als de Recce Lite pod en de 
video’s van F-16’s, Apaches etc.

tot slot de autonomie van onbemande vliegtuigen. Het 
woord autonomie roept negatieve associaties op bij het pu-
bliek, bijv. met killer robots. vaak bedoelt men helemaal niet 
echte “autonomie” maar het automatiseren van niet-kritie-
ke taken. Nu al praten leken over de eerste killer robot t.w. 
het unmanned combat air vehicle (UCAv) en zijn mogelijke 
rol naast of als vervanger van het jachtvliegtuig. Ik kan hier 
kort over zijn. UCAv’s zullen de komende decennia in vergelij-

De presentaties gehouden tijdens het Kooy Symposium kunt u downloaden via http://activiteiten.kiviniria.net/3371/
PAG000010062/Download-presentaties.html 

Maritieme versie van een UCAV XF-47B

UCAV’s zullen te stom zijn om voor de duvel te dansen
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11 Air Manoeuvre Brigade 
gereed voor de toekomst 
Nederlandse rode baretten toonden hun kunnen tijdens oefening 
Peregrine Sword 2012

Pieter Bastiaans

2012 was een bijzonder jaar voor 11 air Manoeuvre Brigade (11 aMB), het samenwerkingsverband 
van 11 luchtmobiele Brigade (air assault) “7 December” en het Defensie helikoptercommando (DhC). 
het was namelijk twintig jaar geleden dat deze unieke brigade werd opgericht. het hoogtepunt voor 
de eenheid was echter de in Duitsland gehouden oefening Peregrine sword 2012 (10 – 27 september), 
de combat readiness evaluation (CReVal) die door het eerste Duits – nederlandse legerkorps [1 (ge/
nl) Corps] werd geleid. 

Oefening Peregrine Sword 2012

Eén platform voor een breed
inzetbare voertuigfamilie
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zou worden getoetst, evenals de toenemende samenwerking 
met special forces van het Korps Commandotroepen (KCt). 
De vanuit roosendaal afgevaardigde Commandotroepen-
compagnie (Cotrcie) richtte zich gedurende de oefening voor-
namelijk op special reconnaissance en direct action, evenals 
hostage release operations (HrO).
voor deze gelegenheid bestond de grondcomponent van 11 
AMB uit een tweetal infanteriebataljons (12 en 13 Infbat), de 
eigen gevechtssteun en logistieke eenheden, aangevuld met 
een beperkt aantal eenheden van 43 Gemechaniseerde Briga-
de en het Operationeel Ondersteuningscommando Land (o.a. 
verkenners en specialistisch personeel van het Joint IStAr 
Commando - JIStArC). De D- zware wapencompagnie van 11 
Infbat was als vierde compagnie onder bevel gesteld bij 13 
Infbat dat daarnaast ook over twee met Bushmaster wielvoer-
tuigen uitgeruste gemotoriseerde compagnieën kon beschik-
ken. Bewaking en beveiliging in de verzamelgebieden werd 
o.a. geleverd door een samengestelde compagnie van 20
Natresbataljon. Steunverleningen aan Prinsjesdag en de jaar-
lijkse memorial jump ter herdenking van operatie Market 
Garden droegen er aan bij dat niet de gehele brigade was
afgevaardigd. 

Special Operations Task Group
Een tweetal Duitse CH-53G Stallion medium transportheli-
kopters was neergestreken op de heliport van Schweinfurt 
evenals vier CH-47D Chinooks en zes AH-64D Apaches van het 
DHC. Samen vormden zij een composite air squadron gedu-
rende de oefening. De Chinooks van vlucht 5 van 298 Squa-
dron werden meteen al ingezet om special forces op de plaats 
van bestemming te brengen tijdens de shaping phase. Hoewel 
(nog) niet formeel vastgelegd, is vlucht 5 zich aan het ontwik-
kelen tot designated special operations eenheid binnen het 
DHC. Hierbij worden de bemanningen ook daadwerkelijk vol-
ledig geïntegreerd tijdens de voorbereidingen en het besluit-
vormingsproces dat de grondcomponent doorloopt vooraf-
gaand aan elke operatie.
Operators van het KCt werken tegenwoordig nauw samen 
met eenheden van de special tasks battle group (StBG) van 
11 Luchtmobiele Brigade. Deze samenwerking komt tot stand 
in een zogenaamde special operations task group (SOtG), zo 

tijdens de oefening Gainful Sword in 2003 toonde de bri-
gade aan hoe zij ontwikkeld was van een luchtmobiel inzet-
bare naar een als air assault in te zetten eenheid, waarbij 
grondtroepen, transporthelikopters en gevechtshelikopters 
geïntegreerd optreden. Dit leidde destijds tot het verkrijgen 
van de operationele gereedheidsstatus (OGS). 

Verbreed Operationeel Concept
Intussen is het verbrede Operationeel Concept (vOC) 11 AMB 
tot stand gekomen. Naast air assault en air mechanised op-
treden, behoren in toenemende mate ook para-inzet, gemo-
toriseerd optreden en ondersteuning van special forces tot 
de inzetmogelijkheden van 11 AMB. Deze aanvullende capa-
citeiten hebben als bedoeling de brigade beter en sneller in-
zetbaar te maken. Door in te spelen op het veranderende 
karakter van het landoptreden wordt eveneens beoogd de 
brigade toekomstbestendig te maken. Enerzijds blijft 11 AMB 
uitermate geschikt om als initial entry eenheid op te treden 
in een interventiefase van een conflict. Anderzijds stelt de 
toevoeging van gemotoriseerde inzet de eenheid beter dan 
voorheen in staat een wezenlijke bijdrage te leveren in een 
volgende, stabilisatiefase. Hiervoor is tegenwoordig de wiel-
voertuigenset van Bushmaster pantserwielvoertuigen bij 11 
AMB ondergebracht. Het resultaat is een toegenomen mate 
van bescherming en grondmobiliteit gebleken, waarbij de 
laatste nog verder is vergroot door de invoering van de zware 
wapencompagnieën binnen de brigade.
vermeldenswaard is ook dat dit nieuwe operationeel concept 
11 AMB minder afhankelijk maakt van helikoptersteun onder 
meer door toenemend gebruik te maken van tactisch lucht-
transport (C-130 Hercules) voor para-inzet en tactical air lan-
ding operations (tALO). In 2003 werd reeds vastgesteld dat de 
beschikbaarheid van transporthelikopters onvoldoende was. 
Hierin is sindsdien geen verbetering opgetreden. Sterker nog: 
de beschikbaarheid is verder afgenomen, onder meer door 
het vroegtijdig uitfaseren van een deel van de Cougar Mk2 
transporthelikopters. 

Na het beëindigen van de missie in Uruzgan werd het de 
toenmalige commandant, brigadegeneraal Otto van Wiggen, 
duidelijk dat 11 AMB de draad snel weer moest oppakken om 
op te gaan werken voor haar hoofdtaak, het als air assault 
brigade snel inzetbaar zijn. De in Nederland gehouden oefe-
ningen Falcon Autumn 2011 en Falcon Prepare (medio 2012) 
waren hierbij belangrijke stepping stone oefeningen op weg 
naar Peregrine Sword.
In eerste instantie was het de bedoeling dat deze combat rea-
diness evaluation deel zou uitmaken van de oefening Joint 
African Lion 2012. Dit plan werd echter in 2010 losgelaten. 
vervolgens zag het er naar uit dat de keuze zou vallen op het 
verenigd Koninkrijk als mogelijke locatie, maar financiële be-
perkingen doorkruisten ook dit plan. Uiteindelijk werd de oe-
fening in september 2012 in en om het oefenterrein van Wild-
flecken gehouden.

Doelstelling Peregrine Sword
Peregrine Sword had als primaire doelstelling het operati-
oneel concept van 11 AMB te valideren, waarbij de brigade 
moest laten zien in staat te zijn operaties tot en met briga-
deniveau te kunnen plannen en uitvoeren. Air assault (tot en 
met bataljonsniveau) en air mechanised optreden met de AH-
64D Apache gevechtshelikopter stonden hierbij hoog op de 
agenda. Ook het commandovoeringconcept van de brigade 

Stafoverleg tijdens oefening
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ganisaties en militaire eenheden gezamenlijk optrekken,
als belangrijk element tijdens de oefening. Deze benadering 
waarbij joint, combined, interagency en publieke omgeving 
samenkomen, is 11 AMB echter niet vreemd gezien recente 
ervaringen in Afghanistan. 
Hoewel zij niet deel uitmaakten van de primary training au-
dience, hadden deelnemende eenheden die niet tot 11 AMB 
(of SOtG) behoorden ook elk zo hun eigen oefendoelstellin-
gen. Logistieke eenheden van het Operationeel Ondersteu-
ningscommando Land (OOCL) bekwaamden zich in de Recep-
tion, Staging, Onward Movement (rSOM) rol waarbij na een 
strategische verplaatsing personeel, materieel en logistieke 
voorraden tot gevechtsgerede eenheden worden samenge-
voegd. 
Logistiek en gevechtssteun van het OOCL traden gedurende 
de uitvoering van Peregrine Sword op als een Joint Logistics 
Support Group (JLSG). Dit is een logistiek concept dat door de 
NAvO in 2005 geïntroduceerd werd om op effectievere wij-
ze expeditionaire operaties te ondersteunen, ondermeer in 
NAtO Response Force (NrF) verband. Het is de bedoeling hier-
bij dat de logistieke inspanningen in een theater zoveel mo-
gelijk gegroepeerd worden door naar multinationale oplos-
singen te streven waardoor de omvang van National Support 
Elements (NSE) tot een minimum beperkt kan worden. Het 
JLSG concept kan gezien worden als een voorbeeld van 
“smart defence”, het NAvO initiatief om tot meer efficiëntie 
te komen waar het het coördineren van de inspanningen van 
de diverse lidstaten betreft. 
Een ander voorbeeld van “smart defence” kwam in de vorm 
van een gezamenlijk Duits-Nederlands Combined Fire Support 
Battalion (FSBN) waarin de vuursteun geleverd door Duit-
se MLrS (Multiple Launch Rocket System) systemen, Duitse 
en Nederlandse PzH2000 pantserhouwitsers en Nederlandse 
120mm mortieren elkaar aanvulden. Een dergelijke opzet was 
ook voorzien voor wat betreft de grondgebonden luchtver-
dediging. Echter, deelname door een Duitse eenheid werd op 
het laatste moment gecancelled. Het nieuwe Defensie Grond-
gebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) was daaren-
tegen wel aanwezig met een AMrAAM peloton. 

ook tijdens Peregrine Sword. De kern van een SOtG wordt 
gevormd door een Cotrcie. Hieraan kunnen diverse enablers 
worden toegevoegd, waarbij een en ander missieafhanke-
lijk is. Echter, 11 Luchtmobiele Brigade is de preferred partner 
van het KCt. Deze keer was de C-Compagnie van 11 Infbat
ingebed in de SOtG.
De SOtG beschikte tijdens de oefening ook over een eigen 
intelligence,surveillance & reconnaissance (ISr-) platform in 
de vorm van een surrogate unmanned aerial system (SUAS). 
Dit vliegtuig bootste een MQ-1 Predator Medium Altitude 
Long Endurance (MALE) UAS na. Ook werd 11 AMB van beel-
den voorzien door een bemand vliegtuig, dat in dit geval een 
ScanEagle tactical UAS simuleerde, het interim-systeem dat
intussen bij het JIStArC is ingestroomd ter vervanging van
de Sperwer.

Peregrine Sword speelde zich zogenaamd af in tytan, een
fictieve staat die in de Hoorn van Afrika gesitueerd zou zijn. 
NAvO hoofdkwartieren putten voor dit soort oefeningen
regelmatig uit het door het NAtO Joint Warfare Centre
Stavanger ontwikkelde CErASIA scenario, zo ook deze keer. 
vanuit de staging areas (verzamelgebieden ) in en om 
Schweinfurt werd door middel van een air assault de area of 
operations te Wildflecken ingegaan op woensdag 17 septem-
ber. tegelijkertijd bevonden zich te Wildflecken ook de oe-
fenleiding en het hoofdkwartier van het Legerkorps dat voor 
deze gelegenheid als Joint Task Force (Land) Headquarters 
(JtF(L) HQ) ontplooid was. Geografisch gezien werd het sce-
nario zo enig geweld aangedaan maar dit was een gevolg van 
infrastructurele beperkingen. Nadat Wildflecken overrompeld 
was, werd vanuit de ingerichte Forward Operating Base o.a. 
een raid uitgevoerd in de richting van Schwarzenborn en een 
air assault gepland te Ohdruf. 

Tactical Air Landing Operations
Dat het tALO concept aan belang wint binnen 11 AMB werd 
duidelijk tijdens de Non-combatant Evacuation Operati-
on (NEO) die op het vliegveld van Kassel-Calden werd uit-
gevoerd. Het personeel van het pathfinder peloton van 11 
Luchtmobiele Brigade liet zien zich ontwikkeld te hebben tot 
de specialisten op het gebied van het verkennen, markeren 
en beveiligen van helicopter landing zones, drop zones en air 
landing zones voor tactisch luchttransport. recent werd dit 
nog eens bevestigd tijdens de op voormalig vliegbasis twen-
the gehouden luchtmobiele oefening Cerberus Guard waarbij 
de pathfinders ook acte de présence gaven. 
Om de commandant 11 AMB dicht bij zijn personeel te laten 
zijn gedurende de uitvoering van de opdracht beschikt de bri-
gade over een zogeheten flexibel commandoposten concept. 
In de staging area wordt vanuit de Joint Command Post lei-
ding gegeven. De brigade beschikt daarnaast over de moge-
lijkheid twee identieke Tactical Command Posts (tACCP) uit 
te brengen. Eén tACCP kan de brigade inzetten in de area of 
operations, de tweede
tACCP kan dienen als verplaatsingsreserve van de eerste tAC-
CP of als springcapaciteit als men zou besluit om de JCP te 
verplaatsen. Ook dit concept werd getoetst tijdens de combat 
readiness evaluation. 

Comprehensive approach
Commandant 1 (GE/NL) Corps, luitenant-generaal ton van 
Loon, benadrukte het belang van de comprehensive ap-
proach, de benadering waarbij overheidsinstanties, civiele or-

CH-53 2
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Evenals in voorgaande edities van Purple NECtar was een
van de hoofddoelstellingen het genereren van een joint com-
mon operational picture voor de staf van 11 AMB, in eerste
instantie voor de Joint Command Post (JCP) in de staging 
area. Blue force tracking door middel van GPS (Global Positio-
ning System) locators werd dit jaar ook weer ingezet. Daar-
naast werd een tweetal zogeheten aerostats gebruikt. Dit zijn 
kleine zeppelins waarvan er een werd ingezet als FM9000
relayeer station om zo afscherming van verbindingen door 
geaccidenteerd terrein tegen te gaan. Een andere ballon was 
voorzien van infrarood camera en bood ondersteuning aan 
het bewakend personeel in het verzamelgebied. 
Ook het commandovoeringsysteem Essential Land-based
Information Applications & Services (ELIAS) werd gedemon-
streerd. ELIAS zal in de nabije toekomst zowel het Battlefield 
Management System (BMS) als ook het Integrated Staff In-
formation System (ISIS) gaan vervangen. tenslotte was er een 
demo van het project sensor-to-effector waarbij de beschik-
bare gegevens van een drietal sensoren (het Rheinmetall De-
fence Electronics Beobachtungs- und Aufklärungsausstattung 
(BAA) observatiesysteem van het Fennek verkenningsvoer-
tuig, de Thales Squire gevechtsveldbewakingsradar, en een 
Kylmar Ct16000 waarnemingssysteem) werden gedeeld met 
het personeel van de JIStArC module dat zich bij 11 AMB had 
gevoegd.

Het was uiteindelijk aan brigadegeneraal Nico Geerts, de hui-
dige commandant van 11 AMB sinds 14 april 2012, om de bri-
gade door de evaluatie heen te loodsen. Onder zijn leiding 
slaagde de brigade daar prima in en daardoor kon de Ope-
rationele Gereedheidsstatus herbevestigd worden: “van sol-
daat tot generaal, iedereen is beproefd in deze oefening. Alle 
manieren van inzet binnen air manoeuvre zijn aan bod geko-
men. Niet alleen het uitvoeren van daadwerkelijke operaties, 
maar ook stafprocedures en besluitvorming”, aldus Geerts.
11 AMB voorziet de Nederlandse politieke en militaire top 
hiermee van een eenheid die in staat is in (inter)nationaal
verband op te treden in alle fasen van een conflict en in het 
gehele geweldsspectrum. <

Joint Task Force Headquarters
Het eerdergenoemde JLSG concept hangt nauw samen met 
recente ontwikkelingen binnen de NAvO structuur. Hierbij 
moeten bestaande corps level headquarters zo kunnen wor-
den ingericht dat ze van een High Readiness Force (Land) 
hoofdkwartier tot een Joint Task Force (Land) hoofdkwartier 
omgevormd kunnen worden in geval van een conflict waar-
bij de NAvO tot ingrijpen besluit. Dit gebeurt door de toevoe-
ging van kritieke enablers, waarbij een JLSG een vereiste is. 
Een JtF (L) HQ wordt verder aangevuld met personeel van bij-
voorbeeld een bestaand nationaal Joint Forces Headquarters 
of een Joint Forces Air Component. Afhankelijk van de missie 
kan ook een Special Operations Component Command (SOCC) 
en/of een Maritime Component Command (MCC) worden toe-
gevoegd. In het geval van Peregrine Sword was het het SOCC 
dat de Nederlandse SOtG functioneel aanstuurde. Een JtF (L) 
HQ wordt in staat geacht een small joint operation op briga-
de of divisie niveau te leiden. Major joint operations daaren-
tegen zijn het domein van de Joint Task Forces welke uit te 
brengen zijn door de Allied Joint Force Commands (JFC) te 
Brunssum en Napels. 
Hoewel het accent natuurlijk lag op de Field Training Exerci-
se voor 11 AMB en SOtG, was Peregrine Sword toch meer dan 
dat. Zo werden ook de staven van 43 Mechbrig en de Duits-
Franse Brigade onderworpen aan een Command Post Exercise/
Computer Assisted Exercise (CPX/CAX) door het voor de eerste 
keer als JtF (L) HQ optredende Legerkorps.
Om de comprehensive approach beter uit de verf te laten ko-
men, was, naast een afvaardiging van het NAtO Special Ope-
rations Headquarters (NSHQ), ook een deel van het nieuwe 
Comprehensive Crisis and Operational Management Centre 
(CCOMC) uit Mons (Supreme Headquarters Allied Powers
Europe - SHAPE) toegevoegd aan het JtF (L) HQ. 

Networked enabled capabilities
Gelijktijdig met Peregrine Sword vond de jaarlijks terugke-
rende oefening Purple NECtar plaats. In 2011 was besloten 
deze oefening op het gebied van Networked Enabled Capabi-
lities (NEC) te laten samen vallen met de door 11 AMB gehou-
den oefening Falcon Autumn, een van de stepping stone oe-
feningen op weg naar de combat readiness evaluation van 11 
AMB. Dit was over en weer uitstekend bevallen (zie ArMEX 
96e jaargang, augustus 2012, nummer 4). Door de comman-
dant van het C2 Support Center (C2SC) van de Defensie Ma-
terieel Organisatie (DMO), luitenant-kolonel Duco Brongers, 
werd dan ook besloten deze keer weer gebruik te maken van 
de kansen en mogelijkheden die een dergelijke grootschalige 
oefening (deelname ruim 6000 man) biedt.
Het C2SC ondersteunde Peregrine Sword met Concept Deve-
lopment & Experimentation (CD&E) waarbij Purple NECtar 
2012 een tweeledig karakter kende: enerzijds werd 11 AMB 
met volwassen technologie ondersteund om zo tot een verbe-
terde situational awareness te komen. Anderzijds bood DMO 
een innovatieplatform waarin projecten met nog immature 
technology werden gedemonstreerd. De eerdergenoemde
ondersteuning van zowel de SOtG als 11 AMB met real time 
full motion video beelden door een surrogaat Unmanned
Aerial System gebeurde onder hoede van het C2SC. Ook werd 
er geëxperimenteerd met het versturen van deze imagery 
naar een remote video terminal achterin een Chinook trans-
porthelikopter waardoor tijdens de air move het personeel op 
de hoogte kon worden gehouden over de situatie op het aan-
valsdoel. 

SUAS
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De Koninklijke Marine (KM) kwam zwaar gehavend 
uit de tweede Wereldoorlog. Direct hierna kwamen
de operaties in Nederlands-Indië op gang. vanaf 
1949 vond een heroriëntatie plaats. In Oost-Azië 
was de rol van de KM uitgespeeld. De operaties op 
de Noordzee en in het Caribisch gebied bleven on-
verminderd belangrijk.
rond 1950 zagen de Amerikanen het liefst dat de 
KM zich in NAvO-verband beperkte tot het escor-
teren van konvooien en het vegen van mijnen.
De leiding van de KM en de Nederlandse rege-
ring mikten echter hoger. Ze wilden een rol van 
betekenis spelen op de noordelijke Atlantische
Oceaan.

Grote vloot
Dit was alleen mogelijk met een forse vloot en grote 
schepen. De vloot omvatte rond 1960 een vliegdekschip, 
twee kruisers, onderzeeërs en tientallen
jagers en fregatten. De Marine Luchtvaartdienst werd ook uitgebreid. De KM kon dan ook als vol-
waardige partner meedoen met de Amerikanen en de Britten, bijvoorbeeld bij het opsporen van Sovjet-onderzeeërs 
in het zeegebied tussen Groenland, IJsland en Groot-Brittannië. 
In nauwe samenwerking met de Britten droeg het Korps Mariniers bij aan de verdediging van het strategisch belangrijke noor-
den van Noorwegen.
In de jaren zeventig verouderde de vloot. Een moderniseringsprogramma bracht fregatten met geleide wapens, nieuwe onder-
zeeërs (Walrus-klasse) en het maritieme patrouillevliegtuig Orion. Er werd al met al veel geïnvesteerd in materieel.
Hierop heeft lange tijd de focus gelegen. Met als gevolg dat er te weinig geld beschikbaar was voor personeel, oefeningen en 
walfaciliteiten. Hierdoor was de mate van paraatheid vrijwel altijd minder dan de doelstelling. Ook de mariniers kwamen er in 
geldelijk opzicht bekaaid vanaf.
tot in de jaren zeventig was de KM in hoge mate autonoom. De politiek bepaalde de strategische en financiële kaders. Daarbin-
nen was de marine redelijk vrij. Dit veranderde toen bleek dat de Walrus-onderzeeërs aanzienlijk duurder uitvielen dan aanvan-
kelijk was gedacht. De Haagse politiek ging zich toen meer bemoeien met de dagelijkse gang van zaken.

Industriepolitiek
Daarnaast ging het slecht met de Nederlandse scheepsbouw. De regering kon de KM, als een belangrijke afnemer, gebruiken om 
industriepolitiek te voeren. Dit beïnvloedde ook het ontwerp van marineschepen, om ze aantrekkelijker te maken voor de ex-
port.

Deze ontwikkelingen worden goed weergegeven in het boek ‘Pugno Pro Patria’. Het is geschreven door Dick Schoonoord; ko-
lonel der mariniers b.d. en gepromoveerd historicus. Hij gaat diep in op de politieke en militaire besluitvorming in Den Haag. 
Dit boek is het eerste in een serie van drie. De andere gaan over het personeelsbeleid bij de KM en de operaties die de KM sinds 
1949 buiten het NAvO-verdragsgebied heeft uitgevoerd.
‘Pugno pro patria’ loopt tot het einde van de Koude Oorlog. Daarna heeft de KM veel personeel, materieel en budget moe-
ten inleveren. De bezuinigingsronden sinds 1991 kunnen we dan ook zien als een voortzetting van de budgettaire beperkingen. 
Sinds het Westen de Koude Oorlog heeft gewonnen, ziet de politiek geen dreiging meer die ertoe aanzet om fors in de marine 
te investeren.

Pugno Pro Patria:
De Koninklijke Marine tijdens de Koude Oorlog
Dick Schoonoord
Uitgeverij van Wijnen
ISBN 978-90-5194-455-6
395 blz.
€ 39,50

Boekbespreking

Koninklijke Marine
klem tussen
ambitie en geldgebrek
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De eurocrisis begint zo langzamerhand draconische vormen aan te nemen. Op het ogenblik bestaat 
de eurozone uit zeventien landen waarvan er inmiddels al zes zonder financiële steun failliet zouden 
zijn. Volgens de kredietbeoordelaars komt nummer zeven eraan: slovenië. het is onduidelijk waar en 
wanneer deze rij stopt. 

Dr. László Marácz

gal en Spanje) van de Europese Unie een gemeenschappelijk 
betaalmiddel in: de euro. Later traden tot de eurozone nog 
vijf landen toe, namelijk Slovenië, Cyprus, Malta, Slowakije en 
Estland waarmee het totaal aantal leden van de eurozone  op 
zeventien kwam. Er staan nog zeven kandidaat-lidstaten voor 
de eurozone uit het voormalige Oost-Europa op de rol: Hon-
garije, Letland, Litouwen, Polen, tsjechië, roemenië en Bulga-
rije. vanwege het feit dat deze landen geen ‘opt out’ bij hun 
toetreding bedongen hebben, zullen al hun financiële inspan-
ningen erop gericht moeten zijn om zich bij de eurozone aan 

te sluiten. tegen de achtergrond van de crisis is het maar zeer 
de vraag of ze dat kunnen en of zij dat nog willen. Deze lan-
den hebben echter geen keus. Ze zullen gedwongen worden 
om aan de eurozone deel te nemen, wat de toekomst onze-
ker maakt.  Overigens hadden Denemarken en het verenigd 
Koninkrijk in een eerder stadium wel een ‘opt out’ bedon-
gen. In het licht van de huidige eurocrisis is het twijfelachtig 
of deze landen ooit nog aan de euro zullen meedoen. Zwe-
den dat zich in principe wel verplichtte tot de invoering van 
de euro, heeft dat tot op heden geweigerd. Europa lijkt daar-
mee vrede te hebben.

Slovenië nummer zeven 
Inmiddels zijn zes van de zeventien euroleden zo goed als 
failliet, wat inhoudt dat zij niet langer zonder steun aan hun 
betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Dat zijn overwe-
gend  Zuid-Europese landen, namelijk Griekenland, Cyprus, 
Portugal, Spanje, Italië en Ierland. Deze landen hebben voor 
hun financiële redding moeten aankloppen bij de Europese 
Centrale Bank (ECB) of andere internationale geldschieters, 
zoals het IMF. 

De verwachting is dat Slovenië zich als zevende land in het 
rijtje van failliete landen zal voegen. Het knusse Adriatische 
Alpenland dat in 2004 lid werd van de Unie, heeft van de 
Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody’s de “junk”-status 
gekregen. In andere gevallen was dat het begin van het ein-
de. Deze beoordeling is te wijten aan de dramatische staat 
waarin het bankensysteem van het land zich bevindt. De twee 
grootste banken, de Ljubljanska Bank en Nova KBM hebben 
geen kapitaal meer achter de hand en Slovenië heeft gro-

De eurocrisis lijkt zich te verdiepen en kan gemakkelijk om-
slaan in een politieke crisis in het financieel-economisch nog 
gezonde noordwestelijke deel van Europa. De vraag wordt 
steeds dwingender: is er met de euro nog een toekomst voor 
Europa? 

De eurogroep
Het begon allemaal zo mooi. Op 2 januari 2002 voerden 
twaalf lidstaten (België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Grieken-
land, Luxemburg, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portu-

Eurolanden
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De euro en het duivels dilemma 
van Europa 

Inmiddels zijn zes van de zeventien euroleden zo goed als failliet 
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te moeite haar staatsobligaties tegen een acceptabele rente 
op de kapitaalmarkten te verzilveren. Het land kan op eigen 
kracht haar banken niet meer redden. Moody’s verwacht dat 
Slovenië snel zal aankloppen bij de ECB voor een hulppakket. 
Dit alles binnen nog geen zes jaar nadat Slovenië lid werd van 
de eurozone.       
      
Zuidelijke wurggreep   
De lidstaten van de eurozone spraken vorige jaar af een ein-
de aan de eurocrisis te maken. Men zou zich strak aan de zo-
geheten criteria van Maastricht gaan houden. Deze schrij-
ven voor dat het begrotingstekort niet hoger mag zijn dan 
drie procent van het bruto nationaal product (BNP) en dat de 
staatschuld niet hoger mag uitvallen dan 60 procent van dat-
zelfde BNP. Inmiddels is duidelijk dat dit weer niet gelukt is. 
De eurocommissaris voor monetaire en economische zaken, 
Olli rehn stond recentelijk om onduidelijke redenen toe dat 
Frankrijk twee jaar lang het begrotingstekort van drie pro-
cent flink mag overschrijden. Het gevolg is dat het land min-
der gaat bezuinigen, dat er extra geld gedrukt gaat worden 
en dat de staatsschuld  zal oplopen.           

Hoe lang gaat het nog goed? De zuidelijke landen leggen 
voortdurend de criteria van de euro naast zich neer en dum-
pen hun rekeningen bij de nog vijf gezonde landen van de 
eurogroep: Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Finland en 
Luxemburg. Deze landen moeten dan bijspringen via direc-
te leningen en garanties of  door subsidiëring in de vorm van 
omstreden eurobonds. ECB-voorzitter Mario Draghi kocht 
zonder volmacht namens de ECB Spaanse en Italiaanse staats-
obligaties om hiermee de rente op Spaanse en Italiaanse le-
ningen laag te houden. Het gevolg is wél dat Duitsland voor 
een hogere rente moet gaan lenen wat de Duitsers eigenlijk 
niet willen. De zuidelijke landen blijven de druk op Duitsland 
verder opvoeren. recentelijk weer via de Hongaarse eurocom-
missaris voor sociale zaken, László Andor die Duitsland opriep 
de lonen te verhogen, zodat er in Duitsland meer geconsu-
meerd kan worden en hiermee de export van andere euro-
landen gestimuleerd kan worden. Maar zo simpel is het niet. 
Een dergelijk beleid zou onmiddellijk weer gevolgen hebben 
voor de concurrentiepositie van het Duitse bedrijfsleven en 
voor de werkgelegenheid in dat land.  Sociaal-politieke on-
rust in Duitsland is zo’n beetje het laatste dat Europa nu kan 
gebruiken.   

De toekomst van Europa
 Alles in Europa komt neer op de sterke schouders van Duits-
land. Zeker, Duitsland heeft een formidabele economie, maar 
hoe lang is Duitsland nog bereid en ook nog in staat om in de 
Zuid-Europese wurggreep te blijven zitten? De Duitse bonds-
kanselier Angela Merkel verzet zich zonder veel succes, maar 
de grens aan de spankracht van de Duitse samenleving lijkt 
bereikt te zijn. Er is inmiddels een anti-euro partij opgericht, 
‘Alternatief voor Duitsland’ geheten, die zeker stemmen zal 
winnen bij de Duitse parlementsverkiezingen in september 
van dit jaar. Er is dan een gerede kans dat de financiële crisis 
in het zuidelijke deel van de Unie zich vertaalt in een politie-
ke crisis in Duitsland. Het duivelse dilemma van Europa is ech-
ter dat de Unie geen landen failliet kan laten gaan. Dit zou 
minimaal tot een driedeling van Europa leiden, in een noord-
westelijke, zuidelijke en oostelijke regio. Hoewel het tech-
nisch wel uit te voeren zou zijn, zouden zo’n beetje alle na-
oorlogse verdragen in één keer bij de vuilnishopen van de 

geschiedenis moeten worden bijgezet. Dat is domweg niet te 
verkopen.    
Het lijkt daarom waarschijnlijker dat we allemaal armer – in 
de noordwestelijke regio mogelijk veel armer - en even arm 
zullen gaan worden in Europa. De Europese toekomst heeft 
daarom verdacht veel weg van het Sovjet-communisme: de 
truc van de gedeelde armoede. Uiteindelijk heeft dit recept 
ervoor gezorgd dat het communisme in Oost-Europa het nog 
zo’n beetje een halve eeuw kon uitzingen, voordat de hele 
boedel compleet failliet bleek te zijn. <

ECB Frankfurt
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Defensienieuws
Luitenant-kolonel G. Bijlenga

De krijgsmacht krijgt nieuwe mitrailleurs. De middelzware mi-
trailleur MAG 7,62 mm en de zware mitrailleur Browning .50 
plus bijbehorende nachtkijkers en snelrichtmiddelen worden 
vervangen. De huidige wapens dateren uit de jaren ‘50 en ’60. 
Ze hebben het einde van hun technische en economische le-
vensduur bereikt, met name door toenemend onderhoud en
bijbehorende kosten. In totaal zal Defensie 2940 mitrailleurs, 
1203 snelrichtmiddelen en 855 nachtkijkers aanschaffen.
In 2017 moeten alles zijn geleverd. Het project kost tussen de
50 en 100 miljoen euro. De eisen voor de nieuwe wapens zijn 
overigens gelijk aan die van de huidige systemen. Dat betekent 
dat middelzware wapens tot 600 meter effectief moeten zijn en 
de zware wapens tot 1.200 meter. Het is nog niet bekend welke 
wapens de oude gaan opvolgen.

Bron: Landmacht

Foto: Ministerie van Defensie

Defensie vervangt de mitrailleur
Mag en .50

nieuwe rugzak voor schutters 
lange afstand (sla)

Binnen het Commando Landstrijdkrachten (CLAS)
bevinden zich Schutters Lange Afstand (SLA) bij Lucht-
mobiele Brigade Air Assault (11LMB AASLt) en Joint
Intelligence Surveillance Targeting Aquisition and
Reconnaissance Commando (JIStArC). 
Naast aanpassingen in het takenpakket, de organisa-
tie en bewapening van deze eenheden wordt er op dit 
moment ook een nieuw operationeel uitrustingspakket 
verworven. Dit pakket bestaat uit specialistische kleding 
(deel 1) en diverse specialistische uitrustingsstukken 
(deel 2). Een belangrijk uitrustingsstuk is de rugzak.
De rugzak moet naast persoonlijke uitrusting van de 
SLA ook de bewapening en de daarbij behorende toe-
behoren kunnen vervoeren.

Bron: Ministerie van Defensie

Foto: Ministerie van Defensie
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Qatar moderniseert gemechaniseerde 
brigade.Qatar moderniseert 

gemechaniseerde brigade

Thales levert sQUiRe 
Radarsystemen aan noorwegen

thales en vinghøg AS, een Noorse dochteronderneming 
van rheinmetall Defence, heeft een contract getekend 
voor de levering van 44 Squire gevechtsveld surveillance ra-
dars. De eerste 10 systemen zullen worden geleverd in de 
tweede helft van 2013. De laatste levering is gepland voor 
begin 2017.
Het Noorse leger zal het nieuwe type van de Squire ont-
vangen dat is voorzien van een nieuw moederboard waarin 
verschillende nieuwe functies zijn ingebouwd.
Glenn Pedersen, CEO van thales Noorwegen is trots op 
deze overeenkomst: “Onze radars BOr-A, Squire en GO12 
thales GSr zijn de meest succesvolle gevechtsveld surveil-
lance radars wereldwijd. Met dit contract heeft thales meer 
dan 400 Squires, die zijn vervaardigd in Hengelo NL, en 
meer dan 300 BOr-A verkocht. thales grond surveillance 
radars zijn operationeel over de hele wereld. “
De Squire is een man-portable medium-range grond sur-
veillance radar die bewegende doelen op, of dicht bij de 
grond kan detecteren en classificeren op afstanden tot 48 
km. De Squire bestaat uit compacte componenten die wor-
den vervoerd in rugzakken. De Squire is licht, compact en 
heeft een zeer laag vermogen door toepassing van FMCW 
technologie. Met slechts een Watt uitgangsvermogen, is de 
Squire ook geschikt voor het opsporen van lopende perso-
nen tot een afstand van 10 km. Het lage vermogen van 1 
watt maakt dat het systeem vrijwel niet is op te sporen. 

Bron: Military Technology

Foto: thales

Het Duitse Krauss-Maffei Wegmann (KMW) heeft aange-
kondigd dat het een contract heeft  getekend met het Emi-
raat Qatar om hun gemechaniseerde brigade te moder-
niseren. Het gaat hier om een pakket met o.a. 24 stuks 
Panzerhouwitser 2000 en 62 Leopard 2. De laatste versie van 
de Leopard 2 die KMW aanbied is de A7+. Met een verbe-
terde bescherming, vuurkracht en gedigitaliseerde systemen 
is de tank aangepast voor de operaties in asymmetrische, 
stedelijke omgeving.
Qatar is bezig om zijn landmacht grondig te moderniseren. 
De systemen die nu vervangen gaan worden zijn onder an-
dere de AMX-30B2 MBt en de, Zuid Afrikaanse, G5 getrok-
ken houwitser. Met de modernisering ligt het ook in de ver-
wachting dat Qatar op zoek zal gaan naar een moderner 
Infanterie Gevechts voertuig.

Bron: Defense-update

Foto: Defense-update
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Algemene Vergadering 2013

De jaarlijkse Algemene vergadering van de Koninklijke
Nederlandse vereniging “Ons Leger” was gepland voor don-
derdag 2 mei jl. In de Kromhoutkazerne was alles daarvoor 
al piekfijn geregeld. Helaas moest een week van tevoren met 
pijn in het hart tòch worden besloten, de vergadering af te 
gelasten.
Hiervoor waren twee redenen.
In de eerste plaats kon voor de kascontrole (en de overdracht 
van de financiële stukken van de vereniging aan de nieuwe 
penningmeester) door de gedurig stroeve communicatie met 
de vorige penningmeester pas een datum worden gevonden 
vlak vóór de Algemene vergadering.
En deze kascontrole bleek toen op het laatste moment geen 
doorgang te kunnen vinden omdat de vorige penningmees-
ter de afspraak was “vergeten”. Gevolg hiervan was, dat op 
2 mei géén goedgekeurd exploitatieoverzicht over 2012 en 
géén balans per ultimo 2012 zouden kunnen worden gepre-
senteerd. 
Een tweede reden was, dat de meivakantie roet in het eten 
gooide. Afgezien van het hoofdbestuur resteerden  er een 
week vóór de geplande vergadering nog maar 14 aanmeldin-
gen.
Het hoofdbestuur zal alles in het werk stellen om de kascon-
trole zo spoedig mogelijk alsnog doorgang te doen vinden, 
waarna een nieuwe datum voor de Algemene vergadering 
zal worden vastgesteld en aan de leden bekend gesteld.

Verenigingsnieuws

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

Ereleden
J.H.M. van Alphen
P.r. Klop

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

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

Leden:
P.P.B. Greup, lid
Mw. B. Hamstra, lid
P.r. Klop, lid
H.J.W. van Loon, lid
D.J. vuijk, 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

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

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

Colofon Ons Leger

Algemene Vergadering 2013

De vereniging is present geweest bij de herdenking op
4 mei j.l. op de Grebbeberg en was vertegenwoordigd door 
ons lid drs. C. (Carl) de Groen en het lid van het hoofdbestuur 
P. (Peter) Klop.
foto: mevr. Hanneke de Groen-Nieuwenhuis

foto: mevr. Hanneke de Groen-Nieuwenhuis
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afgelopen zomer is een nieuw boek met de titel
‘na de missie’ uitgekomen. in dit boek staan praktische 
tips en tools voor militairen, veteranen en het thuisfront 
na terugkeer van een militaire uitzending.
Oorlogsverslaggever joeri Boom schrijft in het voor-
woord: “een onmisbaar boek. ik wou dat het veel
eerder was gepubliceerd.”

Militairen houden van hun werk. Ze houden van de af-
wisseling en de uitdaging die een baan bij defensie 
biedt. Die afwisseling en uitdaging worden het sterkst 
ervaren als zij op missie gaan. De meeste
militairen vinden het fijn om eindelijk in een situatie 
terecht te komen waarin alles dat tijdens de opleiding 
en het opwerken voor de uitzending is geleerd, in de 
praktijk kan worden gebracht.

Met de meeste militairen gaat het goed na terug-
keer van een uitzending, ook al kost het tijd om 
weer te wennen aan de thuissituatie in Nederland. 
Een minderheid van hen zal meer moeite hebben 
de bijzondere ervaringen een plek te
geven. Uitzendervaringen zijn vormend voor de 
mens die op missie is geweest. Ze leiden vaak tot 
meer inzicht in jezelf, anderen en de wereld om je 
heen. Dit proces vergt aandacht en tijd van de mi-
litair en zijn dierbaren, maar draagt
uiteindelijk bij tot meer persoonlijke kracht en
geestelijke groei. 

‘Na de missie’ is bedoeld als wegwijzer bij terugkeer na uitzending. Bovendien geeft het inzicht en perspectief voor militairen 
en veteranen na de missie en biedt het ondersteuning bij de overgang naar het dagelijkse leven. Ook het thuisfront komt ruim-
schoots aan bod.

Beide auteurs, Erwin Kamp en Michaela Schok, zijn betrokken en deskundig in de zorg voor veteranen. Erwin Kamp is zelf
meerdere malen als humanistisch geestelijk verzorger op uitzending geweest. Hij schreef eerder over zijn ervaringen in het
boek ‘raadsman, heeft u nog raad?’ Momenteel werkt hij als Coördinator Geestelijke verzorging bij het veteraneninstituut.
Michaela Schok is in 2009 gepromoveerd op het onderzoek ‘Meaning as a mission’. Zij deed onder meer onderzoek onder 1.500 
veteranen naar hoe zij terugkeken op hun militaire uitzendervaringen. Momenteel werkt zij als psycholoog/onderzoeker bij het 
veteraneninstituut.

Het boek werd financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Humanistisch thuisfront en wordt uitgegeven door Uitgeverij 
Eburon in Delft.

Het boek is verkrijgbaar via: www.eburon.nl of te bestellen in de boekwinkel. Het boek wordt ook als e-book uitgegeven.
De volledige titeldetails van het boek volgen hieronder.

Na de missie
tips en tools voor militairen, veteranen en het thuisfront
ISBN 978-90-5972-641-3
136 blz.
€ 15,00

voor meer informatie over deze recensie kunt u direct contact opnemen met de auteurs: Erwin Kamp, mobiele telefoon:
06-20617665 of emailadres: erwin.kamp@gmail.com en
Michaela Schok, mobiele telefoon: 06-12789597 of emailadres: mlschok@ziggo.nl

Nieuw boek over militairen
die terug van uitzending 
komen
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Boekbespreking



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!


