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Op de korrel

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

Rampspoed

Een aantal weken geleden heb ik met de voorzitter KNVOL

separatisten de zoekactie naar de stoffelijke resten van nog

afgesproken dat hij voor dit nummer van Armex de column

70 of 80 personen veilig zullen laten verlopen?

zou schrijven. De reden hiervoor was de toestand van de
KNVOL. Generaal Striek besteedt hier dan ook aandacht aan,

Onze krijgsmacht kreeg wereldwijd complimenten voor de

echter alleen in de laatste alinea. Hij heeft, geheel terecht,

wijze waarop de slachtoffers “thuis werden gebracht”. Een

zijn column voornamelijk gewijd aan de gebeurtenissen in

perfect uitgevoerde operatie die respect afdwong. Alle krijgs-

Oekraïne. Hoofdredacteur

machtdelen waren vertegenwoordigd en zij kregen terecht
applaus van de nabestaanden. Daar is “Ons Leger” natuur-

Het neerschieten van het passagiersvliegtuig MH17 toonde

lijk niet voor, maar zoals bij vele andere activiteiten blijkt ook

opnieuw dat er, niet zo ver van huis, heel andere waarden en

nu weer; “It’s not a soldiers job, but only soldiers can do it”.

normen gelden dan in ons land en in vele andere beschaaf-

Brengt eregroet.

de landen in de wereld. Vast staat inmiddels dat het passa-

Toen de Hercules en de C17 van de Australische luchtmacht

giersvliegtuig met 298 mensen aan boord is neergehaald met

op Eindhoven landden, kreeg ik niet alleen kippenvel, maar ik

een SA-11 raket van Russische makelij. Behoorde het wapen-

legde geheel onverwacht de link met Srebrenica. Hoeveel van

systeem tot de organieke bewapening van de krijgsmacht van

die vliegtuigen zouden op Eindhoven zijn geland met de stof-

Oekraïne en is dit luchtdoelwapen kortgeleden door de sepa-

felijke overschotten van Dutchbat-militairen als zij niet de ca.

ratisten buit gemaakt? Of is dit wapensysteem onlangs door

300 mannen die zich op de compound bevonden hadden over-

de Russen aan de separatisten geleverd; wel of niet met goed

gedragen aan de troepen van generaal Mladic, die beloofde

opgeleide Russische militairen in een ander uniform?

de compound met militairen en burgers met de grond gelijk

Hoe dan ook, ik geloof niet dat het passagiersvliegtuig met

te maken als niet aan deze opdracht zou worden voldaan. De

opzet is neergehaald. Wie zou daar baat bij hebben gehad?

civiele rechter meende dat men toch had kunnen weten dat

Moskou niet en de separatisten niet. Kiev wellicht wel om aan

de mannen, hoewel ontkend door Mladic c.s., naar alle waar-

te geven dat de separatisten terroristen zijn, geholpen door

schijnlijkheid zouden worden geliquideerd.

de Russen. Maar zelfs in dat scenario geloof ik niet, ondanks

Een ding was toen wel zonneklaar. De reputatie van Mladic en

het verschil in cultuur tussen Oost en West.

zijn meedogenloze militairen beloofde een massamoord met
vele slachtoffers op de compound van Srebrenica; andere cul-

Het resultaat van dit “ongeluk” is des te duidelijker. Een

tuur, andere waarden en normen? Ik hoop dat de rechters

rampplek met 298 slachtoffers tussen vakantiebagage, knuf-

ook hebben gekeken naar de ceremonie op Vliegbasis Eind-

fels van omgekomen kinderen, flarden van kleding en roken-

hoven.

de kleine en grote brokstukken van het vliegtuig. Het blijkt
dat de rampplek bezocht is door mensen uit die regio op zoek

Tot slot

naar sieraden, geld en andere zaken van waarde. Hoe kan het

Kijk naar het verslag van de Algemene Vergadering van don-

anders dat bijvoorbeeld trouwringen ontbreken aan vingers

derdag 8 mei 2014. Daar is besloten dat we dit jaar maar vier

van slachtoffers? Waarom worden niet alle 200 gsm’s en ta-

keer een Armex uitgeven. Voor volgend jaar zoekt een com-

blets gevonden? Paspoorten van de passagiers worden nooit

missie naar oplossingen om Armex als magazine uit te kunnen

verzameld door het cabineperoneel. Toch vinden we op één

blijven geven. Anders zullen we eventueel naar een digitale

plek meerdere paspoorten bij elkaar.

versie moeten overgaan. De vergadering heeft eveneens be-

Andere waarden en normen of helemaal geen waarden en

sloten de contributie per 1 januari 2015 definitief te verhogen

normen? En vervolgens moeten we er op vertrouwen dat de

naar e 40,00 per jaar. <
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De Boxer maakt het werken
een stuk gemakkelijker

Eerste Boxer-ambulances voor
13 Geneeskundige Compagnie
Gepantserd en comfortabel gewondenvervoer
Tekst: Gertjan van der Wal Foto: WPA en MCD

De eerste drie Boxer-ambulances zijn eind juni overgedragen aan 13 Geneeskundige Compagnie
in Oirschot. De voertuigen zijn groter, stiller, sneller en comfortabeler dan hun voorganger, de YPR.
“We kunnen nu gewoon met de patiënt praten”, vertelt sergeant-majoor Ineke Willemse.
Op het oefenterrein van de Generaal-majoor de Ruyter van
Steveninckkazerne vallen de verschillen tussen de YPR en de
Boxer direct op. Rups maakte plaats voor wiel en de jongste telg heeft een veel grotere omvang. “Die biedt ons veel
ruimte om de gewonden te behandelen”, noemt Willemse
hét pluspunt van de nieuwe ambulance. “De medische apparatuur is bovendien zo geplaatst dat we zittend alles binnen
handbereik hebben.”

Stabieler

Ook de klimaatbeheersing vormt een verademing. “Waar het
in de YPR heel koud of standje tosti was, is de temperatuur
nu goed in te stellen”, vertelt de algemeen militair verpleegkundige (AMV). “Mocht iemand bijvoorbeeld warmtestuwing
hebben, dan zetten wij de airco aan. Maar kou lijden doen
we zeker ook niet, want er is een prima verwarming.”

Het Nederlands-Duitse ontwerp van ARTEC – Stork, Krauss
Maffei Wegmann, Rheinmetall Landsystemen – heeft ruimte
voor maximaal drie liggende of zeven zittende, of een combinatie van twee liggende en drie zittende, dan wel één liggende en vier zittende patiënten. Die configuratie is eenvoudig en vlug aan te passen door de stoelen in te klappen. De

De Boxer is stabieler dan het oude rupsvoertuig, wat de verzorging verder bevordert. De patiënt kan daarbij nu vertellen
hoe hij zich voelt. “Dat is erg belangrijk en maakt het werken voor ons een stuk gemakkelijker”, erkent de commandant van A-Afvoergroep van het eerste geneeskundig peloton
13 Geneeskundige Compagnie. Zij beschikt in haar groep over
drie voertuigen en evenveel ploegen.
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De Boxer is daarbij stiller dan het rupsvoertuig. “Je hoort ons
niet meer van kilometers afstand aan komen”, verzekert Willemse. Dat alles verpakt in een stevig gepantserde wagen die
ook bij een hoog dreigingsniveau zijn mannetje staat. “We

bemanning bestaat naast een AMV uit een chauffeur en een
voertuigcommandant.
Samen helpt dit drietal de liggende gewonden via de draagbaar laadinrichting in de Boxer. “Dat systeem trekken we
handmatig naar buiten, we leggen de patiënt erop en duwen
het naar binnen”, start Willemse haar toelichting op de werking ervan. Een elektrische schuif duwt de brancard van en
naar de twee laadplatformen links en rechts. “De horizontale bewegingen gaan weer met de hand. Dat gaat heel soepel
en kost weinig kracht. Een beveiliging zorgt ervoor dat de patiënt er niet afvalt.”

In totaal ontvangt de Koninklijke
Landmacht 52 ambulances
zijn in vergelijking met de YPR beter beschermd en hebben
meer waarneming en overzicht door de uitschuifbare voorruit
en de achteruitrijdcamera”, verklaart voertuigcommandant
sergeant-1 Dennis van de Mortel.

De YPR-gewondentransportuitvoering biedt eveneens organiek plaats aan drie liggende of zeven zittende, twee liggende en drie zittende gewonden, of één liggende en vier zittende op een klein bankje en een draagbaar. In de praktijk bleek
dat echter niet werkbaar en werd het bovenste draagbaarsysteem gedemonteerd. “Twee daarvan zijn boven elkaar geplaatst. Wanneer uitgeklapt blijft er geen bewegings- en behandelruimte over”, weet Willemse uit ervaring. “We konden
met moeite een liggende en drie zittende gewonden kwijt.”

Veranderend landoptreden
Het veranderende landoptreden van de krijgsmacht in de
laatste decennia is één van de redenen om de oude ambulance uit de jaren ’80 af te stoten. De Koninklijke Landmacht
dient nu bijna wereldwijd geneeskundige capaciteit te leveren. Dat vraagt andere middelen dan tijdens de Koude Oorlog, bleek onder meer in Bosnië-Herzegovina, Irak en Afghanistan.

Wendbaar en snel
Met de Boxer is het ondanks de riante afmetingen volgens
soldaat-1 Rick Schutjens goed manoeuvreren. “Hij is extreem
wendbaar en snel”, merkte hij als chauffeur in het veld. Door
aan één kant de wielen te blokkeren (skid steering), zoals de
rupsen bij een tank, is een draaicirkel van 15 meter mogelijk.
De ambulances volgen door een hoge bodemvrijheid en vier
assen de infanterie-eenheden op de voet. “Die hoeven daardoor niet op ons te wachten tijdens het gevecht.”

Het antwoord werd gevonden in de ARTEC Boxer. Toch was
de aanschaf van totaal tweehonderd zwaargewichten, ze
wegen een slordige 35,5 ton en zijn bijna 8 meter lang, een
proces van lange adem. Na politiek geharrewar over het 800
miljoen euro kostende project werd in december 2006 een
akkoord gesloten en het contract ondertekend. Nu, acht jaar
later, ontvangt 13 Geneeskundige Compagnie haar eerste
exemplaren.

De nieuwe aanwinst haalt snelheden op de weg tot 103 kilometer per uur, waar dat bij de YPR 65 is. “Vanwege de verkeersveiligheid is hij begrensd op 80 kilometer per uur met
een uitloop naar 85”, licht projectleider Hans de Goeij van de
Defensie Materieel Organisatie toe.”,Dat is conform de wetgeving voor vrachtauto’s, maar onder operationele omstandigheden is deze beperking uitschakelbaar.”

In totaal ontvangt de Koninklijke Landmacht 52 ambulances.
Deze worden tot begin 2015 geleverd. “Defensie installeert
zelf onder meer radio’s en het Battlefield Management
System, waarna de voertuigen worden verstrekt aan de eenheden”, geeft De Goeij aan. Dat is naast 13 ook 43 Geneeskundige Compagnie.

De Boxer is veel ruimer dan zijn voorganger
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Specificaties ambulance Boxer
• Lengte: 8,4 m
• Breedte: 3 m
• Hoogte: 3,3 m
• Max. gewicht: 35,5 ton
• Max. snelheid: 103 km/u
• Aandrijving: 8x8 permanente wielaandrijving
• Versnellingsbak: 7-traps automaat
• Motor: diesel 539 kilowatt (750 pk)
• Koppel: 2.700 Nm bij 1.450 tpm
• Doorwaden: 120 cm en met lenspomp 150 cm
• Opstapvermogen: 0,8 m
• Overschrijdingsvermogen: 2m
• Klimvermogen: 60%
• Dwarshelling: 30%
• Actieradius:
1.050 km (verharde weg), 250 km terrein
• Draaicirkel: 21 meter en met skid steering 15 m

blower reduceert de motorhitte om infrarood-detectie te
voorkomen. Door overdruk in de cabine zijn de bemanning
en patiënten beschermd tegen chemische, biologische, radiologische en nucleaire strijdmiddelen als een ‘vuile bom’.
Een ander kenmerk van de Boxer is het modulaire systeem.
Elk voertuig bestaat uit twee delen: een gestandaardiseerde
onderstel (driver-module) en de daarop geplaatste missiespecifieke module. Deze verschilt per Boxer-uitvoering. De verschillende varianten kosten per stuk tussen 1,2 tot 2 miljoen
euro.

Andere versies
Naast de ambulance- en de rijlesversie volgen vanaf volgend
jaar tot 2017 nog 27 vracht-, 53 genie- en 60 commandopostvoertuigen. Die vervangen de YPR Vracht en Genie, YPR Commandopost en de M577.
“Het commandovoertuig wordt aan diverse eenheden verstrekt. Het genievoertuig spreekt voor zich. Het vrachtexemplaar wordt in principe gebruikt binnen de pantserinfanteriebataljons en de genie-eenheden”, meldt De Goeij toe.

Vloerconstructie
De veranderde inzet en het belang van de patiënt leidden
niet tot concessies aan mobiliteit en ballistische bescherming
van de pantserwagen. De V-vorm van de vloerconstructie, met
6 centimeter meebewegende bodem, leidt de luchtdruk van
een improvised explosive device (IED) langs de romp in plaats
van door het gewondentransportvoertuig.

Al deze types krijgen een eigen missiemodule. “Die kan in
principe op elk willekeurig Boxer-onderstel worden geplaatst,
waardoor in de gebruiksfase een flexibiliteit ontstaat. Wisselen duurt een halve dag”, kaart de projectleider een groot
voordeel van het multi role-concept aan. Zichtbaar verschil
tussen ambulance en de andere versies is het ontbreken van
het remote controled weapon system (RCWS).

Naast deze bescherming tegen bermbommen beschermt de
wagen de inzittenden rondom tegen 14,5 millimeter munitie en aan de voorkant tegen inslagen van 30 millimeter geschut. Die kan zelfs een inslag van draagbare antitankwapens
als pantzerfausten en RPG’s weerstaan. De bovenkant kan
nog worden voorzien van een extra pantserpakket om bomblets en artillerieprojectielen het hoofd te bieden. Door het
run-flatsysteem kan er zelfs als noodverband tijdelijk met lekke banden worden gereden.

De boordschutter bedient daarmee de .50 mitrailleur veilig
onder pantser. Dat gebeurt met behulp van een beeldscherm
en joystick. In het wapenstation op het dak zijn ook warmtebeeldsensoren, een rookgranatenlanceersysteem en laserafstandmeter geïntegreerd. Geneeskundig personeel trekt geheel in lijn met de conventie van Genève ongewapend en met
het rode kruis als bescherming ten strijde. “Een machinegeweer hoort in die gedachte niet thuis”, benadrukt Willemse. <

De schuine vormen van het voertuig verkleinen de zichtbaarheid voor radar. Een apparaat koelt de uitlaatgassen en een
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Boekbespreking

De lange weg naar een vliegtuig
Jan van den Berg

Nederland koopt niet vaak een nieuw gevechtsvliegtuig. De aanschaf van de Joint Strike Fighter, de
vervanger van de F-16, is een proces dat vele jaren in beslag neemt, de gemoederen flink bezighoudt
en de nodige miljarden euro’s kost. Militair historicus Christ Klep doet van dit proces een zeer leesbaar
en lezenswaardig verslag in zijn boek ‘Dossier-JSF’.
Nederland heeft twee JSF-testvliegtuigen gekocht en besloot
eind vorig jaar om voor 4,7 miljard euro 37 operationele JSF’s
aan te schaffen. Het is dan ook een gevechtsvliegtuig waar
de Koninklijke Luchtmacht zijn toekomst aan verbindt. Zoals
overigens vele luchtmachten in Westerse en Aziatische lan-

te maken, dan om aparte toestellen te ontwikkelen.
Ook een andere beslissing blijkt niet zo goed uit te pakken. Dit betreft de zogeheten concurrency, hetgeen inhoudt
dat de ontwikkelfase en de bouw voor een deel gelijktijdig
plaatsvinden. Dit zou tijd besparen, zo was de optimistische

De JSF is het gevechtsvliegtuig waar de Koninklijke Luchtmacht
zijn toekomst aan verbindt
den. Drie Amerikaanse krijgsmachtonderdelen gaan er ruim
2.400 kopen, terwijl er in de rest van de wereld tegen de 600
zijn besteld.

gedachte. Inmiddels is duidelijk dat hiervan geen sprake is.
Immers, als tijdens het testen wordt vastgesteld dat er wijzigingen in het ontwerp nodig zijn, dan kost het zeer veel om
deze door te voeren in al gebouwde vliegtuigen.
Een en ander leidt tot een zeer lange doorlooptijd. Vliegtuigbouwer Lockheed Martin kreeg in 2001 het contract om
de JSF te gaan ontwikkelen. Het eerste toestel vloog in 2006.
Voor zover nu bekend zal de JSF bij de Amerikaanse luchtmacht in 2017 volledig operationeel zijn. De marine kan pas
in 2019 een geheel operationele JSF ter beschikking hebben.

Drie varianten
Niet alleen het verkoopsucces is fors. De problemen bij de
ontwikkeling zijn dat ook. Klep zet grote vraagtekens bij het
belangrijkste besluit dat aan het begin van de ontwikkeling
is genomen. Dit houdt in dat er van één basistype drie varianten worden gebouwd, namelijk een
voor gebruik vanaf
vliegvelden, een die
kan vliegen vanaf de
grote Amerikaanse
vliegdekschepen en
een variant die verticaal kan starten
en landen.
Klep laat zien dat
de hiermee beoogde kostenbesparing bij de
ontwikkeling
een illusie is. Het
lijkt duurder te
zijn om van één
vliegtuig drie
sterk verschillende versies

Twee vragen
Er hoeft geen twijfel te zijn over de vraag of de JSF een goed
gevechtsvliegtuig wordt. De technische problemen worden
zeker overwonnen. Maar twee vragen blijven knagen. In de
eerste plaats gaat de ontwikkeling van onbemande vliegtuigen zo snel, dat de behoefte aan de JSF wel eens kleiner kan
worden. Voor bepaalde taken is het toestel in 2020 of 2030
mogelijk niet meer nodig.
Daarnaast is het de vraag of de stealth-eigenschappen tegen
de tijd bestand zullen zijn. Er zijn steeds meer (radar)systemen
in ontwikkeling waarmee deze vliegtuigen kunnen worden
gedetecteerd. Bovendien zijn de stealth-eigenschappen van
de JSF minder goed dan technisch mogelijk is. Zo is het Amerikaanse gevechtsvliegtuig F-22 aanzienlijk minder goed waar
te nemen. Maar dit toestel is dan ook veel duurder dan de JSF.
Deze en vele andere aspecten laat Klep de revue passeren.
Voor wie ook maar enige interesse in het JSF-dossier heeft,
is zijn boek een aanrader. <

Dossier-JSF
Christ Klep | Boom Uitgevers | ISBN 9789089532497 | e 19,90 | 197 blz.
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Column

Dr. László Marácz

Wordt Oekraïne een
hernieuwde Koude Oorlog?

Het conflict rond Oekraïne heeft de veiligheidsituatie in Oost-Europa op scherp gezet. In deze editie
van Armex gaan drie van onze vaste medewerkers in op dit conflict. In dit artikel geeft László Maracz
antwoord op de vraag of een nieuwe Koude Oorlog aanstaande is. Daarna gaat Henry van Loon
dieper in op het fenomeen Vladimir Poetin. Ten slotte is voor Kees Homan de crisis reden om het
begrip geopolitiek te belichten. Alle artikelen zijn geschreven voor het neerschieten van het vliegtuig
van Malaysia Airlines boven Donetsk- Hoofdredacteur.

ben getekend , zijn voor hun energievoorziening en een substantieel deel van hun export geheel afhankelijk van Rusland.

Sinds de onrechtmatige verdrijving van de Oekraïense ex-president Viktor Janoekovitsj en de evenzo onrechtmatige annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim door Rusland
zijn er grote politieke spanningen in Europa.
De hoofdrolspelers in het conflict zijn Rusland en haar vroegere bondgenoot Oekraïne. Het laatste land krijgt in dit conflict met Rusland en de Russische minderheid in Oost-Oekraïne steun van het Westen. De nieuwe Oekraïense president,
Petro Poroshenko wil een Westerse koers varen waarbij het
hoofddoel is snelle integratie van zijn land in de NAVO en de
Europese Unie. Deze doelstelling wordt niet gesteund door
Rusland en de Russische minderheid in Oost-Oekraïne. Zij
zien de expansie van het Westen richting het oosten als een
bedreiging voor Ruslands soevereiniteit. Ziehier de ingrediënten voor een hernieuwde
Koude Oorlog. De vraag is echter of het zover zal komen.Immers de nieuwe ‘frontlijnstaten’, de Baltische landen, Polen,
Slowakije, Hongarije, Roemenië en straks ook Oekraïne en
Moldavië, die recentelijk associatieverdragen met de EU heb-

Ruslands veiligheidsdoctrine
In Brussel spreekt men in geval van het Oekraïneconflict liever
niet over een hernieuwde Koude Oorlog. Dat zou als een selffulfilling prophecy kunnen gaan werken, maar het is inmiddels wel duidelijk dat het bij ‘Oekraïne’ niet om een gewoon
conflict gaat. Door de eeuwen heen heeft Rusland ernaar gestreefd om in de verhouding tot Europa een zekere ‘diepte’ te
markeren. De diepte in de verdediging heeft Rusland in 1812 gered tegen de napoleontische inval
en in 1941 tegen ‘Operatie Barbarossa’, Hitler’s veldtocht ter verovering van de Sovjet-Unie. In de
Koude Oorlog was die diepte zo’n
beetje maximaal en werd de Westerse grens ervan gemarkeerd door Wenen. Met de anti-Russische, pro-Europese draai
van de Oekraïense elite in de loop van deze winter dreigt er
niet veel van de diepte in verhouding tot Europa over te blijven. Rusland is bevreesd voor haar traditionele veiligheidsconcept en dit verklaart waarom president Poetin en zijn staf
in Moskou op verschillende fronten tot vastbesloten handelen
zijn overgegaan.

Rusland is bevreesd voor haar

traditionele veiligheidsconcept

Duitse opmars tijdens Operatie Barbarossa. De diepte van de
verdediging redde de Sovjet-Unie.

Het Kremlin heeft militair razendsnel actie ondernomen. De
bezetting en inlijving van de Krim werd op een Blitzkrieg-achtige wijze beklonken. In de militaire arena werden de Russische opstandelingen in Oost-Oekraïne bewapend door Rusland. Vooralsnog heeft het Oekraïense leger nog niet kunnen
afrekenen met deze opstandelingen. Het gewapend verzet in
het oosten van Oekraïne moet er in ieder geval voor zorgen
dat de politieke vertegenwoordigers van de Oekraïense Russen een sterkere onderhandelingspositie krijgen. De Russische
minderheid zou in het oosten van de Oekraïne kunnen inzetten op een vorm van autonomie wat Rusland weer wat meer
diepte zou kunnen geven richting Europa. Ook op politiek en
economisch terrein heeft de verdere uitbreiding van de EU
met Oekraïne voor een versnelling gezorgd. Op 29 mei werd
de Euraziatische Economische Unie (EEU) opgericht door Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan, die per 1 januari 2015 een
economische vrijhandelszone wordt met een markt van 171
miljoen inwoners. Uiteraard kunnen economische belangen
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nimmer los gezien worden van politieke belangen. Dit zou
betekenen dat ook een land als Kazachstan, dat de afgelopen jaren de banden met het Westen aanhaalde, mogelijk in
de toekomst wat meer gaat leunen op de EEU. Andere Centraal-Aziatische staten, zoals Kirgizië en Kaukasusstaten, zoals Armenië hebben al aangegeven dat zij geïnteresseerd zijn
om toe te treden tot de EEU. Maar van eminent belang waren
de energiedeals die Rusland en China afsloten in mei. Rusland
gaat een aantal decennia lang de Chinese industrie van gas
voorzien. Daarmee is er een langdurig bondgenootschap tussen Rusland en China beklonken en heeft Rusland een alternatief voor de gasverkoop aan de EU.

Europa niet eensgezind
Hoewel de Amerikaanse president Barack Obama op de stevige anti-Westerse taal van president Poetin met evenzo stevige taal reageerde, is er afgezien van een bescheiden Westers
sanctiebeleid dat een aantal hoge Russische functionarissen in
de omgeving van Poetin treft, nog niet veel gebeurd. De dynamiek van de diplomatieke en politieke onderhandelingen
wordt aan de EU overgelaten, of beter gezegd aan Duitsland
en Frankrijk, die met Rusland en Oekraïne over beëindiging
van het gewapend conflict in Oost-Oekraïne onderhandelen.
De spreekbuis van de VS, de Poolse minister van Buitenlandse
Zaken Radek Sikorski, mag hieraan niet meer deelnemen juist
omdat hij teveel de positie van de VS vertegenwoordigde. De
Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft een tussenpositie
betrokken. Zij probeert tussen de VS, Rusland en Oekraïne te
bemiddelen en vindt de Franse president Hollande die naar-

De Oekraïense president Petro Poroshenko met NAVO-SG Rasmussen.
Bron NATO

Met de energiedeals is een langdurig
bondgenootschap tussen Rusland en
China beklonken
stig op zoek is naar internationaal succes aan haar zijde. De
positie van Merkel wordt ingegeven door de energie- en exportbelangen van de Duitse industrie, uiteindelijk de garantie
voor een succesvolle EU. Duitsland kan niet veel anders doen,
wil het land niet geheel tot stilstand te komen. Hierdoor is er
wederom een breuk ontstaan in de eensgezindheid van de EU
en deze breuklijn loopt ook dwars door de frontlijn.

Merkel met Hollande (en Di Rupo) aan haar zijde. Bron: EU

op een anti-Russische politiek van de meeste landen in deze
regio is hun energievoorziening, die in sommige geval bijna
voor honderd procent afhankelijk is van Rusland en hun export naar Rusland, die ze niet kunnen missen.

De Baltische staten, Polen en Roemenië willen samen met de
VS aan Rusland in de regio tegenspel geven en zijn bereid
zich te bewapenen. Voor de kleine Baltische landen ligt dit
overigens moeilijk. Zij herbergen immers grote Russische minderheden binnen de grenzen, die door Moskou te allen tijde
gemobiliseerd kunnen worden. Slowakije, Bulgarije en Hongarije zien niet veel in een hernieuwde bewapeningswedloop
in Centraal- en Oost-Europa en willen zich liever concentreren op de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio, die
nog steeds verwijderd is van het EU-gemiddelde. De drijvende
krachten voor een hernieuwde Koude Oorlog zijn dan Polen
en Roemenië. Zeker Roemenië is financieel-economisch niet
in staat om zich in een dergelijk avontuur te storten, hoewel
de Roemeense belangen in Moldavië onder druk staan. Wat
Polen betreft lijkt het patroon van de invasie in Irak in 2003
zich te herhalen, toen de Polen ook militaire meededen met
de VS (en GB) aan de invasie van Irak. Maar de grootste rem

Conclusie
De conclusie luidt dan ook dat er voor een hernieuwde Koude Oorlog tussen Oost en West geen draagvlak is maar dat individuele Europese landen met steun van de VS de Russen tegenspel zullen gaan geven in Centraal- en Oost-Europa. Een
‘Koude Oorlog’ zal gefragmentariseerd zijn en het lijkt er niet
op dat het Rusland van Poetin werkelijk van een serieuze anti-Westerse tegenstand te duchten heeft. Ten slotte blijft het
vooralsnog onduidelijk wie er verantwoordelijk is voor de gepeperde energierekeningen die de Russische energieleverancier Gazprom op het adres van de Oekraïners heeft gedeponeerd en voor de rekeningen van de wederopbouw in het lek
geschoten Oost-Oekraïne. <
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Het was de zomer van Poetin

De wilde zomer van 2014
Henry van Loon

Het was de zomer van Poetin1. Het begon allemaal met de ruwe annexatie van de Krim – een
terugkeer naar de 19de eeuw toen een land nog straffeloos een hap kon nemen uit een buurland.
Een werkelijke reactie kwam pas maanden later toen Obama,
na aanvankelijk niets doen, $1 miljard toezegde aan de Centraal- en Oost-Europese Geallieerden, in de vorm van permanente militaire presentie in die landen en meer Amerikaanse
vlooteenheden in de Oost- en Zwarte Zee.
In 1962, op het hoogtepunt van de Cubaanse raketcrisis,
voer een Sovjetvloot tot op enkele mijlen van de Amerikaanse blokkade, waarbij een ontmoeting tot een nucleair conflict zou hebben geleid. Op dat punt draaide de Sovjet vloot
echter om en voer terug naar Russische havens. Het ontlokte
de toenmalige Amerikaanse minister Dean Rusk de beroem-

1

de kreet: ”We stonden oog in oog en de ander knipperde als
eerste.”
In dat opzicht leek de geschiedenis zich in 2014 te herhalen.
Rusland en het Westen stonden die zomer oog in oog met
elkaar, maar de ander – Poetin – knipperde als eerste . Tegen
juli koos hij eieren voor zijn geld, matigde zijn toon, verminderde de steun aan de pro-Russische separatisten in Oekraïne.
Daar was echter veel spanning aan voorafgegaan. De crisis rond de Krim is weer enigszins tot rust gekomen. Vladimir
Vladimirowitsj Poetin heeft echter aangetoond dat hij niet
te vertrouwen is. Het Westerse bondgenootschap moet eer-

Deze bijdrage is afgerond voordat de ramp met het toestel van Malaysia Airlines plaats vond.
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lijk zijn jegens zichzelf en beseffen hoe volstrekt onvoorspelbaar hij is wanneer het toekomstige veiligheidsvoorzieningen
plant. De nieuwe militaire toezegging van Obama heeft (hopelijk) tot gevolg dat Centraal- en Oost-Europese staten die
zich in de schaduw van Rusland bevinden, zich verzekerd zullen weten van de Amerikaanse bereidheid om hen te hulp te
komen ingeval van nood. Permanente bases in die landen vestigen zou riskant zijn en improductief op dit moment. Er zijn
immers geen aanwijzingen dat
Poetin zo stupide zou zijn om
opnieuw landjepik te proberen
ten koste van Polen of de Baltische staten.
Daar komt nog bij dat, gedurende de afgelopen maanden,
nog eens duidelijk is geworden hoezeer de energieveiligheid
van de Europese Unie wordt bedreigd. Eén van zijn grootste
leveranciers van aardgas en olie blijkt immers onbetrouwbaar
te zijn. Als Poetin’s inspanningen om Oekraïne te destabiliseren geleid hadden tot een militaire invasie, dan zou 15%van
West-Europa’s totale aanvoer terstond afgesneden zijn. Oekraïne beschikt over ’s werelds grootste aardgasdoorvoersysteem. Zelfs nu het risico van een conflict aldaar verminderd
is, blijft het Kremlin van Poetin in staat de EU voor een levensgroot energieveiligheidsprobleem te plaatsen. Europa moet
plannen ontwikkelen die gericht zijn op snelle vervanging van
verloren bronnen en een langetermijnstrategie dat het verlost
van zijn afhankelijkheid van Rusland.

gie – Vladimir Poetin – was geen voorbestemd gegeven. Poetin’s eigen gedachten veranderden mettertijd, schommelend
van nostalgie over de vroegere grootmacht – “het verdwijnen
van de Sovjet-Unie was de grootste geopolitieke ramp van de
20ste eeuw” – en de realistische erkenning dat Rusland vooruit moet.
Interessant is in dit verband de afwijkende mening van de
Hongaar Victor Sebestyen, auteur van ‘De val van het Sovjetimperium’, die stelt dat het hier
niet gaat om een nieuwe Koude
Oorlog of dat wij aan de vooravond staan van een ‘clash of civilizations’. Hij noemt het een
tragedie voor Rusland en zijn naaste buren dat, na het verdwijnen van de Sovjet-Unie, de staat werd gekaapt door mensen als Vladimir Poetin en dat zoveel Russische eigendommen
werden ontvreemd door diens maatjes. “Eénpartijstelsel is nu
veranderd in ééncliquestelsel van Poetin’s vroegere KGB-collega’s en aanverwante kleptocraten”.
Hij beschouwt het als zeer onwaarschijnlijk dat Poetin veel
mensen tot idealen zal weten te inspireren behalve de massa
die hem toejuicht in Moskou nadat hij weer felle kritiek heeft
geuit tegen het Westen - en misschien wat etnische Russen op
de Krim en in het oosten van Oekraïne.
Dit is overigens in tegenspraak met de opvatting van veel
analisten die er van uitgaan dat een groot deel van de bevolking - gesproken wordt van wel 80% - achter Poetin zou
staan.

Poetin knipperde als eerste ...
en koos eieren voor zijn geld

Het begon allemaal, zoals gezegd, met het besluit van Rusland om de Krim te annexeren, hetgeen als het ware een
einde maakte aan de post-Koude Oorlog periode in Europa. Sinds de dagen van de presidenten Gorbatsjov en Reagan
werd die periode gekenmerkt door een zigzag van samenwerking en onenigheid tussen Rusland en het Westen, zij het
met een vage hoop dat Rusland zich geleidelijk tot de internationale orde zou bekeren. Die hoop is voorbij.
De nieuwe periode wordt gekenmerkt door ideologische conflicten, herlevend nationalisme en territoriale bezetting – een
periode die enige overeenkomst vertoont met de tragische
confrontatie met het Europa van de 20ste eeuw. Gelukkig zijn
er ook verschillen.
Zo hebben de VS en het Westen deze nieuwe confrontatie
niet uitgelokt of gezocht. Hij overkomt het Westen omdat
laatstgenoemde de Koude Oorlog niet volledig heeft gewonnen. Het communisme kwijnde weg, de Sovjet-Unie verdween
van het toneel en Rusland verloor een deel van zijn militaire
macht.
Het imploderen van de Sovjet-Unie leidde echter niet tot een
soepele overgang naar een democratische orde of tot Moskou’s integratie in het Westelijke kamp.
Sommige Russen schaarden zich achter de gedachte van een
revolutionaire verandering en boekten resultaten: het betrekkelijk vreedzame instorten van het Sovjetimperium, een
maatschappij die welvarender was dan ooit tevoren, enige
bescherming van mensenrechten en bij tijd en wijle functionerende democratische instituties.
Het gelijktijdig invoeren van iets dat de naam democratie
droeg, economische repressie en verlies aan imperiaal prestige, zorgde voor een contrarevolutionaire backlash: een terugkeer naar de oude orde en een rancune omtrent de voorwaarden van het einde van de Koude Oorlog.
Het aan de macht komen van een aanhanger van deze ideolo-

Vladimir Poetin, Ruslands ‘sterke man’
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Direct na het einde van de (eerste) Koude Oorlog was korte
tijd sprake geweest van een droombeeld: een gezamenlijk gebied van Lissabon tot Vladivostok, Rusland nauw verbonden
met de NAVO of op den duur zelfs lid van de alliantie en de
Europese Unie die nauw zou samenwerken met Moskou aan
de modernisering van het gigantische land. Het was een mooi
idee, maar het werd, als zoveel mooie ideeën, geen werkelijkheid.
Poetin (een ontdekking van de warrige tussenpresident Jeltsin), hield er echter, geobsedeerd als hij was door het verdwijnen van de SU als grootmacht, een heel ander idee op na. Hij
wilde Rusland op een ramkoers zetten met het Westen door
dit laatste voor te stellen als
onbetrouwbaar, slap en dat
zijn ware bedoelingen verbergt
onder zinloos gepraat over
mensenrechten en steeds dichter tot de grenzen van Rusland
oprukt door list en intrige.
Poetin ging stelselmatig te werk. Hij trok de gematigde Dimitri Medvedev aan, met wie hij het ‘duistere duo’ vormde dat
om beurten president en premier van het land werd. Hun eerste zet was militair: oorlog voeren met Georgië, dat het gewaagd had zich los te maken van Moskou en de ‘bevrijding’
van twee Georgische provincies Abchazië en Zuid-Ossetië,
gedurende de afgelopen maanden gevolgd door de militaire
annexatie en agressie tegen Oekraïens gebied.
Ook economisch liet hij van zich horen. Onder zijn bewind
en dat van het almachtige Gazprom, dat ook al geleid wordt

door zijn KGB-vriendjes, werd de toevoer van gas en olie uit
Siberië al drie maal gebruikt om druk en chantage uit te oefenen op Moskou’s buren. Terwijl de miljardeninkomens van
Russische oligarchen zich van een toenemende invloed verzekeren op de markten van Berlijn en de Londen.
Tussendoor speelde Poetin ook nog de culturele kaart met
een sterke verwevenheid van orthodoxie en autocratie als uitingen van Russische kracht en zuiverheid versus de decadentie van Europa en de VS.
Bij dit alles ziet het Russische publiek de judoka met de ontblote borst die rechtstreeks uit de Siberische steppen lijkt te
komen en staat tegenover de Amerikaanse, gekleurde rechtsgeleerde en de protestantse domineesdochter in Berlijn. Geen
van deze westerse leiders spreekt
een machtswoord uit als het om
Oekraïne gaat, sterker nog: Barack Obama liet bij het begin van
de crisis al weten dat de VS niet
militair zou reageren in geval van Russische agressie tegen
Kiev.

Poetin en Medvedev:
het duistere duo

Ieder mens heeft wel iets wat hem of haar tot daden drijft.
Poetin’s obsessie is om Rusland weer tot een grootmacht te
maken. Diens annexatie van de Krim heeft Oekraïne veranderd in een nieuw Europees kruitvat. Poetin beweert Russischtaligen te willen beschermen tegen “het tuig in Kiev” (woorden van de Russische ambassadeur bij de Veiligheidsraad!),
een pro-Europese regering die in Moskou wordt gezien als

Pro-Russische activisten in Donetsk in april van dit jaar
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Poetin is geobsedeerd door de vroegere macht van de Sovjet-Unie

een groep geheime agenten van het Westen, wier uitlatingen
omtrent vrijheid louter dienen om hun eigen belangen te camoufleren. Dit is een Russisch verzinsel, in de woorden van
Amerika’s minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry.
Het kan geen kwaad even in herinnering te brengen dat de
reden voor de crisis geen mogelijke deelname was van Oekraïne aan de NAVO of de EU, geen bedreiging van de Russische
Zwarte Zeevloot op de Krim, maar de mogelijkheid van een
handelsakkoord tussen Kiev en Europa. Poetin was er echter
fel tegen en liet het door zijn zetbaas in Kiev, de schietgrage president Viktor Janoekovitsj, wegstemmen, met de volksopstand op het Maydanplein en
de vlucht van Janoekovitsj naar
Moskou als gevolg.
De annexatie van de Krim maakte de boodschap van Poetin aan
het Westen overduidelijk: “tot
hier en niet verder”. Daarvoor
had Moskou al de intrede moeten slikken van de Baltische landen Letland, Estland en Litouwen en van Roemenië en Bulgarije in de NAVO en de EU. Na
de NAVO-bombardementen op Servië, Moskou’s oudste orthodoxe bondgenoot, lijkt Poetin’s boodschap duidelijk: het
spel is afgelopen.
Maar, zoals Roger Cohen in de New York Times schrijft, dit is
geen spel. Poetin’s obsessie om de klok te willen terugdraaien tot voor 1989 en de instorting van de Sovjet-Unie, maakt
hem blind voor de hartstochtelijke behoefte aan een eigen
identiteit van staten die bevrijd zijn van de verstikkende Sovjet onderdrukking.
Positief in deze sombere dagen is de opvatting van sommige analisten dat wij Poetin’s kracht overschatten (dat doet hij

zelf ook) en dat wij de kracht en het vermogen van Amerika
en het Westen sterk onderschatten om hem via niet militaire
middelen te verzwakken.
Neem Poetin. Iemand die, zoals hij beweert dat de implosie
van de Sovjet-Unie een historische wereldramp is, lijdt aan
een gevaarlijke fantasie die zowel voor hem als voor zijn volk
alleen maar slecht kan aflopen. De Sovjet-Unie verdween van
het toneel omdat haar communistische ideologie niet voor
een stijging van de levensstandaard kon zorgen. Sterker nog,
het instorten veroorzaakte een golf van nieuwe energie in
geheel Oost Europa en Rusland.
Een verstandig leider zou Rusland hervormd hebben en wel
zo dat het, met al zijn menselijk talent, voordeel had kunnen
trekken van al deze energie. Hij
zou nu zijn best doen Rusland
in de EU te krijgen, in plaats van
Oekraïne er uit. Maar zo zit Poetin niet in elkaar, zoals columnist Friedman in de N.Y.Times
schrijft, en zo zal hij waarschijnlijk ook nooit worden. Hij
heeft kennelijk geen hoge pet op van zijn volk en geeft er de
voorkeur aan Rusland om te turnen in een maffiose petrostaat, die hij naar believen kan leeg stelen.
En dus heeft Poetin nu een conflict met (een deel van)zijn eigen jeugd en die van de buurlanden die meer Europa willen
en minder Poetinisme. In de loop der jaren is hij steeds rijker
geworden (zijn vermogen wordt op vele miljarden geschat)
maar hij heeft Rusland steeds afhankelijker gemaakt van zijn
olie- en gasreserves in plaats van zijn menselijk kapitaal. De
geschiedenis zal hem niet welgezind zijn – zeker niet als de
prijzen van energie eens instorten. <

De implosie van de Sovjet-Unie is
in Poetins ogen een wereldramp
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Column

Mr. drs. C. Homan

Geopolitiek

De agressieve Russische overname van de Krim heeft voor het Westen plotseling een nieuwe
geopolitieke realiteit geschapen. Het is vooral de Amerikaanse geopolitieke analist Robert D. Kaplan
die met zijn boek De wraak van de geografie enkele jaren geleden de discussie over het onderwerp
‘geopolitiek’ nieuw leven inblies.
Kaplan vindt dat het realisme in de internationale politiek
een beter begrip vereist van geografie. Hij pleit voor “geopolitieke verbeeldingskracht” met zijn 19e eeuwse kijk op geografie, die rekening houdt met het landschap, bevolkingsgroepen, natuurlijke rijkdommen en infrastructuur zoals
spoorlijnen, scheepsroutes en havens. Kortom, hij beschouwt
geografie in feite als het DNA van een land.
Ook de Amerikaanse hoogleraar Walter Russell Mead signaleerde recentelijk de terugkeer van geopolitieke rivaliteiten.
Zo maakt China territoriale aanspraken op de Zuid-Chinese
Zee en het heeft zelfs laten weten het Noordpoolgebied niet
als een regionale maar als een mondiale aangelegenheid te
beschouwen. Japan antwoordt met een assertieve strategie
op de claims van China op de Japanse Senkaku-eilanden in de
Oost-Chinese Zee. Tegelijkertijd tracht Iran door allianties met
Syrië en Hezbollah het Midden-Oosten te domineren. Maar
vooral de annexatie van de Krim door Rusland als geopolitieke machtsgreep zorgt voor veel beroering in het Westen.

De vrijheid van elk land wordt
begrensd door geografie, geschiedenis
en de realiteit van macht
Al deze ontwikkelingen passen echter in een trend die wel
als de ‘terugkeer van de geopolitiek’ bekend staat. Nu zijn
macht, eigenbelang, beheersing van het territoir, etc. nooit
afwezig geweest in de internationale politiek. Maar volgens
Rodric Braithwaite, voormalig Brits ambassadeur in Moskou,
is geen enkel land geheel vrij om zijn eigen keuzes te maken:
zijn vrijheid wordt altijd begrensd door geografie, geschiedenis en de realiteit van macht.
De Brit Colin Gray en de Amerikaan Zbigniew Brzezinski stellen zelfs dat de geografische realiteit de diepste grondslag is
van internationale betrekkingen. Uit de ‘lay of the land’ spruiten nu eenmaal permanente belangen voort, en net zo min
als we kunnen helpen wie en wat we zijn, kunnen we helpen waar we zijn. Geopolitiek bezien zijn staten volgens hen
in voortdurende competitie, zo niet in totaal conflict met elkaar. De geschiedenis laat geografische steunpunten zien, net
zoals gevechtsvelden operationele of tactische sleutelterreinen kennen.

Deze traditionele geopolitiek kent ook zijn critici. Zij
menen dat door de globalisering van de economie na
het einde van de Koude
Oorlog de geo-economie
is gaan domineren ten
koste van de geopolitiek.
Beschikbaar kapitaal is
vaak belangrijker dan
militaire vuurkracht bij
het bepalen van macht
en invloed. De Amerikaan Edward Luttwak
sprak zelfs van een
evolutie “van het geweld naar het geld”.
China is daar bij uitstek een voorbeeld van. Maar andere auteurs menen echter dat veel
conflicten een duidelijke territoriale dimensie hebben en dat
veiligheid en economie niet als gescheiden compartimenten
kunnen worden beschouwd. Zo noemde de Amerikaanse admiraal Mike Mullen destijds, als voorzitter van de Verenigde
Chefs van Staven, de oplopende nationale schuld de grootste
bedreiging voor de nationale veiligheid van zijn land.
Niettemin zijn de gebeurtenissen rondom Oekraïne dit voorjaar weer een duidelijk voorbeeld van geopolitiek . Zo ziet
Rusland de nabije regio (near abroad) als deel van de ‘eigen
invloedssfeer’ c.q. als ‘bufferzone’. In de relaties met deze
landen past een doctrine van ‘beperkte soevereiniteit’, inhoudende dat in de Russische visie deze landen niet vrij zijn in
hun buitenlands-politieke oriëntatie, in het bijzonder als die
een sterkere band met het Westen (EU/NAVO) betekent. Dit
roept herinneringen op aan de zogenoemde ‘Finlandisering’
tijdens de Koude Oorlog. De Finse regering hield in die tijd op
voorhand in haar buitenlands beleid rekening met de wensen
van de machtige Sovjet-nabuur. Kortom, van een zelfstandig
Fins buitenlands beleid was in die jaren weinig sprake.
Het Russische assertieve optreden, en in het bijzonder de inlijving van de Krim als meest duidelijke signaal, roept associaties op met een wereld waarin machtspolitieke en territoriale
overwegingen de verhoudingen tussen de grote mogendheden conditioneren. De onderlinge verhoudingen worden
hierbij vanuit een zero-sum perspectief gepercipieerd. Een situatie die in die zin niet met de Koude Oorlog kan worden
vergeleken. Anno 2014 ontbreekt immers de Oost-West blok-

14

Armex | augustus 2014 | nummer 3

structuur van toen, wat de verhoudingen gecompliceerder en
meer onvoorspelbaar maakt. Blijft het bij de annexatie van de
Krim of streeft het huidige bewind in Moskou onder de vlag
van ‘nieuw Rusland’ een herstel van delen van het Sovjetrijk
na?
De geografie dicteert in ieder geval dat Oekraïne een lange
grens met Rusland heeft, die niet gescheiden is door belangrijke geografische kenmerken. Bovendien was Oekraïne geografisch zelden een eenheid. Zo maakte het deel uit van het
Ottomaanse Rijk, dan weer van het Habsburgse, dan weer van
Polen en dan weer van Rusland. En steeds lagen de grenzen
anders. Het DNA van Oekraïne is dan ook zwak ontwikkeld.
Een nationale identiteit ontbreekt en het politiek systeem is
afwisselend presidentieel en parlementair, waarbij de werkelijke macht in zowel West- als Oost-Oekraïne bij de oligarchen
berust. Het Russisch agressief beleid rondom Oekraïne is een
revisionistische poging het Westen politiek, cultureel en militair te weerstaan. Rusland gebruikte het militair instrument
en het nationalisme, omdat het een game change als verandering wilde signaleren, niet omdat het over geen andere opties beschikte. Vooralsnog vormen de recente ontwikkelingen
in Oekraïne met voor een belangrijk deel een herstel van het
centraal gezag door de nieuw gekozen president, Petro Porosjenko, een tegenslag voor Rusland, maar lijkt de annexatie
van de Krim toch een voldongen feit.
In Europa geloven we echter sinds 1989 nog steeds hardnekkig dat we op een post-modern continent leven. Een conti-

Verzet tegen de Russische politiek tegenover Oekraïne

nent waar het individu en de consumptie centraal staan en
het buitenlands beleid een voortzetting is van binnenlandse
problemen aan de andere zijde van de nationale grenzen en
niet vice versa. Een wereld waarin landen als Brazilië, China,
India en Rusland zich echter weinig gelegen laten liggen aan
de door het Westen bepleite rules-based world. Maar misschien dat de gebeurtenissen rondom Oekraïne kunnen dienen als een noodzakelijke wake up call voor een Europese
Unie, die zowel over soft als hard power moet beschikken. <

De annexatie van de Krim lijkt een voldongen feit

Oekraïne was geografisch
zelden een eenheid

15

Armex | augustus 2014 | nummer 3

Dirk Stikker ondertekent het Atlantisch Handvest namens Nederland op 4 april 1949. Bron: Atlantische Commissie

De Koninklijke Landmacht
aan de Elbe
Jan Hoffenaar, Nederlands Instituut voor Militaire Historie1

Tijdens de Koude Oorlog was het vizier van de Koninklijke Landmacht op het Oosten gericht. Samen
met de bondgenoten van de NAVO zette zij alles op alles om in zo kort mogelijke tijd een zo groot
mogelijke slagkracht zo ver mogelijk voorwaarts, zo dicht mogelijk bij de grens met de Duitse
Democratische Republiek, aan de Elbe, te kunnen inzetten. Opleiding, training, oefeningen, logistiek,
alles was afgestemd op dit doel.
Na de ‘vliegende start’ in 1814-1815 met inzet bij Quatre Bras
en Waterloo2 kwam de Koninklijke Landmacht alleen nog in
actie tegen de ‘muitzieke Belgen’, die zich in 1830-1831 wilden afscheiden. Vervolgens brak een periode van ruim een
eeuw aan waarin Nederland, mede dankzij een strikte neutraliteitspolitiek, buiten het Europese oorlogsgeweld bleef. Wel
werd de landmacht twee maal gemobiliseerd, in 1870-1871,
ten tijde van de Frans-Duitse oorlog, en tijdens de Eerste We-

reldoorlog. Toen in mei 1940 Duitse troepen Nederland binnenvielen, boden de strijdkrachten dapper tegenstand, maar
moesten zonder onmiddellijke bijstand van buitenlandse troepen hun meerdere in de tegenstander erkennen. Sindsdien
bestond het inzicht dat Nederland zich voortaan uitsluitend in
geallieerd verband en reeds in vredestijd moest voorbereiden
op een verdediging.

Prof. dr. Jan Hoffenaar is hoofd van de Afdeling Wetenschappelijk Onderzoek van het NIMH en, namens de KNVOL, bijzonder hoogleraar
militaire geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.
2
Zie: Ben Schoenmaker, “Een vliegende start voor de Koninklijke landmacht”, Armex, 97-1 (januari 2014) 20-22.
1

16

Armex | augustus 2014 | nummer 3

Eind jaren veertig kwam de KL in de klem. De internationale spanningen tussen, kort gezegd, het kapitalistische Westen
en het communistische Oosten namen met de dag toe, terwijl het grootste deel van de landstrijdkrachten zich in Nederlands-Indië/Indonesië bevond. Daar waren de aanvankelijke
pogingen tot het herstel van het Nederlandse gezag uitgelopen op een grootschalige dekolonisatieoorlog. Pas nadat die
was afgelopen en alle troepen konden terugkeren, richtte de
KL zich volledig op haar bijdrage aan de defensieopbouw in
het verband van de NAVO, die op 4 april 1949 was opgericht.

Grote troepenmacht
De regering was minder van de urgentie van een versnelling van de defensieopbouw in Europa overtuigd dan de militaire leiding. Na de inval van communistisch Noord-Korea in

licht van de geheel nucleaire strategie vreemd. Er moest echter rekening mee worden gehouden – en dat maakte de strategie problematisch – dat het nucleaire ‘zwaard’ gezien zijn
alles verwoestende uitwerking niet onmiddellijk zou worden
ingezet. Een verrassingsaanval zou het Warschaupact daardoor belangrijke voordelen verschaffen. Het parate conventionele ‘schild’ in de voorste linie moest daarom langer dan een
of twee dagen stand kunnen houden. De kernen van de divisies werden de operationeel en logistiek (bijna) zelfstandige, zeer mobiele brigades. Deze werden geheel ‘op rups’ (de
Franse AMX- en de Amerikaanse M 113 ‘familie’) en ‘op wiel’
(de Nederlandse DAF YP 408) gezet, om niet door de volledig
gemechaniseerde eenheden van het Warschaupact onder de
voet te worden gelopen. Alle gevechts- en steunende eenheden kregen eveneens modern materieel.

De KL groeide uit tot een troepenmacht van meer dan 90.000 parate militairen
het zuidelijke deel van het schiereiland in juni 1950 ging zij
evenwel onder sterke nationale en vooral internationale druk
overstag. Vanaf 1951 kreeg de opbouw van de Nederlandse
strijdkrachten een enorme vaart, met grootschalige hulp van
de Verenigde Staten. De KL groeide uit tot een Amerikaans
georganiseerde troepenmacht van meer dan 90.000 parate
militairen. Nooit eerder waren er in vredestijd zo veel dienstplichtigen onder de wapenen. Enorme hoeveelheden, vooral Amerikaans, materieel stroomden het land binnen. Met
name op de Veluwe en in Noord-Brabant verrezen nieuwe legerplaatsen, opslag- en munitiedepots, mobilisatiecomplexen,
werkplaatsen en schietterreinen. De focus lag op het legerkorps , dat samen met een Brits en een Belgisch legerkorps de
Northern Army Group (NORTHAG) vormde. Dit moest langs
de IJssel en de Rijn het noordelijke deel van de geallieerde
verdedigingslinie bezetten.
Pas in 1958 en vervolgens in 1963 kon de linie stapsgewijs
naar het oosten worden verplaatst, zo dicht mogelijk achter
de Elbe, de grensrivier tussen West- en Oost-Duitsland. Hoewel (zeker in West-Duitsland en Nederland) politiek en militair gewenst, was dat tot dan onmogelijk geweest omdat
er te weinig troepen waren om de langere voorwaartse linie te bemannen. Nu kon het wel omdat de Bondsrepubliek
Duitsland in 1955 tot de NAVO was toegetreden en daarmee
twaalf extra divisies beschikbaar kwamen, onder meer voor
een vierde legerkorps bij NORTHAG. De voorwaartse verdediging werd tevens mogelijk geacht omdat de eenheden zouden worden uitgerust met tactische nucleaire wapens. Dit was
een onderdeel van de nieuwe NAVO-strategie van massive retaliation, volgens welke elke vorm van agressie van het Warschaupact onmiddellijk met een totale nucleaire tegenaanval
zou worden beantwoord. Naar gehoopt zouden er dan minder conventionele eenheden nodig zijn. Het Warschaupact
was in 1955 opgericht als reactie op de West-Duitse toetreding tot de NAVO.

Alle inspanningen in de KL waren vooral gericht op verbetering van de gevechtskracht, verhoging van de inzetbaarheid
en verkleining van de reactietijd van het legerkorps. Het Warschaupact werd tot een grootschalige verrassingsaanval in
staat geacht. Tevens was de overstap in 1967 naar een nieuwe
NAVO-strategie van grote invloed. Volgens deze – zeker niet
minder problematische – strategie van flexible response zou
de NAVO niet elke vijandelijke aanval met een massale nucleaire reactie vergelden, maar haar antwoord aanpassen aan de
aard van de agressie. Mocht de vijand de aanval desondanks
toch doorzetten, dan kon de NAVO escaleren, bijvoorbeeld
door tactische nucleaire wapens in te zetten. Deze strategie
en de geschetste dreiging vereisten volledig inzetbare, goed
getrainde, van het modernste materieel voorziene nucleaire én conventionele eenheden in de voorste linie. Het laatste
dient te worden benadrukt omdat bijna alle eenheden van
het Nederlandse legerkorps in vredestijd in Nederland waren
gelegerd. Zij moesten in geval van crisis binnen 72 uur, later
48 uur, geheel inzetbaar op hun locatie in het 350 kilometer
verderop gelegen legerkorpsvak zijn. Aan deze NAVO-eis zou

Honest John met lanceertruck tijdens een militaire parade bij Ede
(5 mei 1960)

Veranderingen in de jaren ‘60 en ‘70
Het Nederlandse legerkorps veranderde compleet van gedaante. Het kreeg drie nucleaire taken: raketten Honest John,
8 inch houwitsers die nucleaire granaten konden verschieten,
en explosieve nucleaire ladingen bestemd voor het opwerpen
van hindernissen (‘atoommijnen’). Verder werd naast de reeds
parate 4 Divisie ook 1 Divisie paraat gesteld. Dit lijkt in het
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de KL tijdens de Koude Oorlog nooit geheel kunnen voldoen.
De regering en de landmachtleiding deden er echter alles aan
om dit doel zo dicht mogelijk te benaderen. Een zeer grote
stap was in 1963 de permanente legering van de versterkte
41 Pantserbrigade in het ten oosten van de Weser, dus in het
operatiegebied, gelegen Seedorf. Eén tankbataljon verhuisde naar Hohne en in 1974 ging nog een tweede tankbataljon
naar Langemannshof. Hoewel de NAVO daar in latere jaren
sterk op bleef aandringen, zou het van een legering van een
complete divisie of op zijn minst een tweede brigade nimmer

troepen was in vredestijd mobilisabel. De inzetbaarheid en
gevechtskracht van deze eenheden namen toe door de invoering van het Onderdeelsaanvullingssysteem. Volgens dit systeem kwamen dienstplichtigen van één lichtingsploeg onmiddellijk bij opkomst samen in één onderdeel, bijvoorbeeld
een pantserinfanteriecompagnie, en bleven niet alleen tijdens
hun eerste oefening, maar ook tijdens hun periode van groot
verlof als eenheid bij elkaar.
Bekorting van de reactietijd was ook het doel van diverse
alarmoefeningen. Bij de NAVO-oefening Quick Train, vanaf

Maar liefst 75% van het legerkorps was in vredestijd mobilisabel
komen. Belangrijke maatregelen ter verkorting van de logistieke reactietijd waren onder meer de opwaardering van het
depotgebied bij Cloppenburg, halverwege de route naar het
operatiegebied, en de voorbereiding van de legerkorpsaanvullingsplaatsen ten oosten van de Weser. In de jaren zeventig en tachtig kreeg de KL de beschikking over flatcars, platte
treinwagons waarmee grote aantallen tanks en pantservoertuigen snel naar het inzetgebied konden worden vervoerd.
Vanaf eind jaren zeventig kwamen er in het operatiegebied
forward storage sites, grote depots waarin de meest essentiële voorraden voor de eerste zeven gevechtsdagen lagen opgeslagen.

1973 Active Edge geheten, moest een gealarmeerde eenheid
zich zo snel mogelijk volledig beladen en met alle voertuigen
in colonneverband naar een verzamelgebied in de omgeving
verplaatsen. Sinds 1977 maakte een operational readiness test
een vast onderdeel van deze oefening uit. De reactietijd van
mobilisabele eenheden werd getest bij mobilisatie-opkomstoefeningen, die sinds 1970 de benaming Donderslag hadden. Militairen van een klein-verlofeenheid (nog oproepbaar
bij hun parate eenheid), of een mobilisabele eenheid kregen
dan onverwacht een oproep zich bij hun mobilisatiecentrum
te melden. De eenheid moest binnen 24 uur geheel bepakt en
beladen gereed staan voor afmars naar het oefengebied.

Snel mobiliseren

Grote oefeningen

De KL verfijnde daarnaast voortdurend haar mobilisatiesysteem. Dat was cruciaal, want maar liefst 75% van haar

Oefenen, oefenen en nog eens oefenen was het motto van
de KL in de Koude Oorlog. Individueel, in kleine verbanden,

(Amerikaanse) M110 houwitser tijdens een oefening in 1978
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Een AMX pri tijdens oefening Big Ferro in 1973

in grotere bataljons-, brigade- en divisieverbanden, en tijdens
nog grotere internationale legerkorpsoefeningen: Big Ferro
(1973), Saxon Drive (1978), Atlantic Lion (1983) en Free Lion
(1988). Commandanten en hun eenheden konden oefenen in
het technisch, tactisch, operationeel en logistiek samenwerken met eenheden van andere wapens, met bondgenoten en,
eventueel, met andere krijgsmachtdelen. Zij konden zich verder vertrouwd maken met nieuwe wapensystemen, nieuwe
verbindingsapparatuur, veranderingen in de bevoorradingssystematiek, nieuwe procedures en zo meer.
Op het gebied van de gevechtskracht kregen de bestrijding
van vijandelijke tanks en de luchtverdediging van de voorwaarts ontplooide brigades prioriteit. De komst in de jaren
zeventig van de PRTL, gepantserd luchtdoelgeschut op een
rupsaffuit, betekende een grote verbetering op het laatstgenoemde punt, althans op papier. De praktijk bleek evenwel
weerbarstiger omdat de KL grote moeite had zich de omgang
met de elektronica van dit wapensysteem eigen te maken.
Grote stappen voorwaarts in de tankbestrijding waren de
komst van de Duitse Leopard 1 tanks begin jaren zeventig (en
later de aanschaf van de Leopard 2) en de invoering van de
draadgeleide raketsystemen TOW en Dragon. Bijna alle pantservoertuigen werden vervangen door het Amerikaanse gevechtsvoertuig YPR-765, die voldoende terreinvaardigheid bezat om samen met de Leopardtanks op te treden.

voergebied voor Amerikaanse eenheden worden. Het begeleiden en beveiligen van deze doorvoer, de host nation support, werd een kerntaak. Jaarlijks beoefenden de Amerikanen
de grootschalige verplaatsing van troepen en materieel naar
West-Duitsland tijdens de oefening Reforger (Redeployment
of forces to Germany). Om het jaar namen zij ook de Nederlandse havens en vliegvelden in deze oefening op.
De KL stond er eind jaren tachtig in materieel opzicht goed
voor. Toch waren in de loop van dit decennium de zorgen niet
afgenomen. Terwijl de uitbouw van de Warschaupactstrijdkrachten door leek te gaan, stuitten de NAVO-strijdkrachten
op grenzen. Nieuwe wapensystemen werden exponentieel
duurder, waardoor met hetzelfde geld minder kon worden
aangeschaft. De vervanging van ‘kwaliteit’ ten koste van
‘kwantiteit’ had echter haar operationele grenzen. Een andere bron van zorg was de zeer beperkte tijd voor het opleiden
en trainen van dienstplichtigen die was ontstaan na de diensttijdverkorting in 1976. Deze beschikbare tijd kwam nog meer
onder druk te staan door de toename van regelingen op het
gebied van werk- en rusttijden en andere arbeidsomstandigheden, alsmede op het terrein van controle en financiële verantwoording. Bovendien kwam de geoefendheid van grotere
eenheden in het gedrang door toenemende ‘vredesbeperkingen’ bij oefeningen te velde. De introductie van simulatoren
en het spelen van war games konden deze problemen maar
zeer ten dele wegnemen.

Nationale Sector
Ook een groot deel van de troepen in de Nationale Sector bereidden zich eerst en vooral voor op het ondersteunen van
het legerkorps. Hun belangrijkste taak was het organiseren
en beveiligen van de kwetsbare mobilisatie. De objecten die
zij moesten bewaken en beveiligen stonden vermeld in de
‘krijgsmachtsleutelpuntenlijst’. Mede als gevolg van de terugtrekking van Frankrijk uit de militaire structuur van de NAVO
in 1966 zou Nederland in tijd van crisis een belangrijk door-

Zo ontstond het schrikbeeld dat de NAVO een conventionele oorlog wel eens zou kunnen verliezen. Dit leidde tot het
ontwikkelen van nieuwe manoeuvreconcepten, zoals de follow-on forces attack. De test of de KL klaar was voor de bondgenootschappelijke oorlog tegen het Warschaupact hoefde,
als gevolg van de verbeteringen in de internationale verhoudingen in de tweede helft van de jaren tachtig, gelukkig niet
daadwerkelijk te worden afgenomen. <
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Boekbespreking

Het verhaal van 96 geheime graven
Amerikaanse kolonel schrijft over geëxecuteerde militairen

French MacLean discussieert over het onderwerp van het boek. Bron: Bandy Heritage Center

Sandor van Leeuwen

“Tijdens de oorlog zwijgen de wetten” verzuchtte Cicero. De stilte van een geheime begraafplaats in
Frankrijk laat echter iets anders horen: tijdens de Tweede Wereldoorlog grepen Amerikaanse militaire
rechtbanken bijna honderd keer hardhandig in. Niet minder dan 96 soldaten werden geëxecuteerd
wegens moord of verkrachting. Verstopt achter een stenen muur en hoge bomen geven sobere,
genummerde stenen laatste rustplaatsen aan.
Zondag 20 augustus 1944 was een vrije dag voor soldaat William Mack. De kok, ingedeeld bij een artillerie-eenheid bij
Brest, vertrok ’s avonds om de bloemetjes buiten te gaan zetten. Aangeschoten belandde hij bij een Franse boer en eiste
sterke drank. Toen hij probeerde de boerendochter te kussen,
rende de vader weg om hulp te gaan halen. Mack schoot vanuit de deuropening en raakte de boer in het voorhoofd. Daarna probeerde hij de dochter te verkrachten, maar ging uiteindelijk weg.
Ondertussen was een andere dochter naar de basis van Macks
eenheid gerend. Zij vertelde dat ‘de Duitsers’ haar vader en
moeder wilden doden. Een tweede luitenant, die naar de
boerderij ging, vond daar afgevuurde hulzen en één patroon
en bewaarde het bewijsmateriaal.

Binnen een week werd Mack opgepakt. Dat was niet voor
het eerst: hij was eerder veroordeeld voor ongeoorloofde
afwezigheid en had ook in zijn burgerleven een strafblad
opgebouwd.
De militaire rechtbank veroordeelde Mack na een kort en
krachtig proces tot de doodstraf door ophanging. Op 15 februari 1945, iets na één uur in de middag werd het vonnis voltrokken. Een kwartier later constateerden artsen zijn dood.

Schokkend
Moordenaar Mack is slechts één van de 96 gevallen die kolonel b.d. French L. MacLean bespreekt in zijn boek The fifth
field. Het boek biedt een fascinerend overzicht van de militaire rechtsgang tijdens de oorlog.
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In deel 1 wordt informatie gegeven over de totstandkoming
van het boek en de werkwijze van de militaire rechtbanken.
Daarna volgt in deel 2 een bizarre lijst van 96 Amerikaanse
militairen die in Noord-Afrika en Europa zijn geëxecuteerd.

Slechts in 37 gevallen gaat de
officier van justitie mee in het
toenmalige oordeel van de krijgsraad
MacLean beschrijft het verhaal van iedere militair op de dodenlijst: de misdaad, de persoonlijke voorgeschiedenis, de veroordeling, de voltrekking van het vonnis en – in een groot
aantal gevallen – het ‘gedoe’ over het stoffelijk overschot.
Niet zelden zijn de lichamen meerdere keren begraven; sommige zelfs meerdere keren in verschillende landen.
In deel 3 volgt een juridische kijk op de zaken. Dat deel is niet
geschreven door MacLean, maar door een officier van justitie.
Zijn analyse is schokkend: van de 96 casussen zijn er ten minste vier waar de doodstraf niet had mogen worden toegepast,
maar waar vrijspraak had moeten volgen. Nog eens 27 anderen hadden niet de doodstraf, maar een gevangenisstraf moeten krijgen. Slechts in 37 gevallen gaat de jurist mee in het
toenmalige oordeel van de krijgsraad.

cember 1944 op jacht. Niet met een buks, maar met een M1geweer. Doelwit van de jacht op het terrein van een Engelse diplomaat waren onder meer een olievat en een koe. Toen
de diplomaat kwam protesteren tegen de ongewenste jachtactiviteiten, schoot Smith hem zonder pardon dood met een
schot in het gezicht.
Smith werd gearresteerd en binnen een week onderzocht
door een paar gedragswetenschappers. Die constateerden serieuze problemen: zo zou Smith een emotionele leeftijd van
9 jaar hebben en psychopathisch zijn. Een Engelse psychiater
stelde schizofrenie vast en oordeelde dat Smith ontoerekeningsvatbaar was. Niettemin werd hij op 11 mei 1945 opgehangen.
De meest intrigerende alinea’s uit de geschiedenis van Smith
zijn de laatste twee van het hoofdstuk. Ruim vier jaar na zijn
ophanging ontvangt het leger een brief van het openbaar
ministerie in Californië. Smith zou zijn gearresteerd tijdens
proefverlof… Het leger reageert laat en deelt slechts mee dat
Smith is opgehangen. “Deze informatie is vertrouwelijk en
dient als zodanig te worden behandeld.” Had de politie in
Californië het mis? Of vergiste het leger zich in de dader?
MacLean vraagt zich openlijk af: Wie ligt er dan als nummer
52 begraven op het vijfde veld?

Duidelijkheid
Het boek The fifth field is een boeiend boek. De ervaring van
MacLean als Inspecteur-Generaal klinkt ook door: de schrijver
is kritisch en tegelijk loyaal. Hij heeft oog voor de chaos van
de oorlog en hij meet met menselijke maten.

Racisme
Een goed voorbeeld van zo’n zaak waarin de doodstraf op z’n
zachtst gezegd twijfelachtig is, is het geval van soldaat Wiley
Harris. Op 6 maart 1944 ging hij een paar biertjes drinken in
Belfast. Daar werd hij aangesproken door een pooier, die hem
een meisje aanwees. De prijs was $ 4. Toen Harris en het meisje net bezig waren, werden zij onderbroken door de pooier,
die zei dat de politie kwam. Er doken echter geen agenten
op en Harris wilde verder, maar het meisje weigerde. De pooier weigerde op zijn beurt geld terug te geven. Toen het meisje wegrende, viel het geld op de grond en Harris wilde dat
oprapen. De pooier sloeg de soldaat tegen de grond, waarop Harris z’n mes pakte en de ander neerstak. De volgende
dag werd hij gearresteerd en op 17 maart volgde een veroordeling. Op 26 mei 1944 werd Harris opgehangen. De vraag is
echter of hier sprake was van moord dan wel doodslag. Niet
Harris, maar de pooier sloeg als eerste. Een beroep op zelfverdediging werd echter verworpen door de krijgsraad.
De zaak Mack is om nog een reden interessant: Mack was
zwart. Dat was Harris overigens ook. En dat was 78% van de
geëxecuteerde militairen, terwijl slechts 10% van de soldaten
in het Amerikaanse leger zwart was. Hoewel de schrijver aangeeft dat hij niet gelooft in racisme als verklaring voor het
hoge aantal zwarte doden, is dat op z’n minst merkwaardig
te noemen.

Emotioneel

78% Van de geëxecuteerde militairen
was zwart
De schrijfstijl is zoals van een Amerikaanse kolonel verwacht
mag worden: zakelijk. De hoofdstukindeling is soms verwarrend: hoofdstukken van twee pagina’s worden afgewisseld
met veel langere delen. Bij de illustraties had een overzichtskaart van de begraafplaats bij Oise-Aisne in Frankrijk niet misstaan.
Die kleine tekortkomingen en een aantal spelfouten doen
niets af aan de impact van het boek, dat bijna 70 jaar na
afloop van de oorlog duidelijkheid geeft over het lot van
deze 96 veroordeelden. Op de
website van de uitgever staan
een paar reacties op het boek.
Eén daarvan is afkomstig van
een kind van één van de 96 geëxecuteerde militairen. “Meer
dan 65 jaar wilde niemand mij
vertellen waar mijn vader is begraven.” Dat geheim is nu verteld. <

Niet zwart, maar wel ziek, was soldaat George Smith. Samen
met een bevriende militair ging de luchtmachtman op 3 de-

French L. MacLean, The fifth field
The Story of the 96 American Soldiers Sentenced to Death and Executed in Europe and
North Africa in World War II. (Atglen: Schiffer 2013) ISBN 9780764345777; 352 pagina’s; $ 39,99.
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Defensienieuws
Kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

Aziatische landen voeren tanks in
Terwijl de meeste West-Europese landen hun aantallen gepantserde gevechtsvoertuigen reduceren, zien we bij krijgsmachten
in Azië een omgekeerde beweging. Groter wordende defensiebudgetten, regionale conflicten en een snel toenemende capaciteit van de defensie-industrie hebben er niet alleen toe geleid
dat verschillende landen in Zuidoost Azië nieuwe gevechtsvoertuigen heb ben ingevoerd, maar ook dat ze hun eigen wapenplatforms beginnen te produceren.
Opvallend is dat diverse landen gevechtstanks hebben ingevoerd, bij uitstek het wapensysteem waaraan de sterkte van
landstrijdkrachten wordt afgemeten. Zo heeft Indonesië onlangs zijn eerste Leopard 2 tanks ontvangen en treedt Singapore al op met variant van deze tank. Maleisië voert vanaf september 2010 de Poolse PT-91 in, terwijl Thailand in oktober 2013
de eerste exemplaren van 49 BM Oplot tanks heeft ontvangen,
een tank die is afgeleid van de Oekraïnsche T-84. De Oplot vervangt de M41 lichte tank en uitbreiding van de order ligt in de
lijn der verwachtinbgen.
Bron: Jane’s

Een artist impression van de nieuwe Queen Elizabeth klasse

Het nieuwe vlaggenschip van de
Royal Navy gedoopt
Het eerste van de twee nieuwe Britse vliegkampschepen
van de Queen Elizabeth klasse is op 4 juli jl. in Rosyth,
Schotland gedoopt door de Britse koningin Elizabeth II.
Zij verrichtte de ceremonie niet met een fles champagne,
maar met een fles whisky van de Bowmore distilleerderij.
Het schip, dat vrijwel compleet is, zal binnenkort het dok
in Rosyth verlaten om plaats te maken voor het tweede schip van deze klasse de Prince of Wales. De Queen
Elizabeth zal waarschijnlijk in 2016 in zijn thuishaven
Portsmouth arriveren en in 2017 worden overgedragen
aan de Royal Navy.
De schepen van de Queen Elizabeth klasse meten 65.000
ton en krijgen de beschikking over F-35’s in de B-versie (short take off an vertical landing). De schepen kunnen maximaal met 36 F-35’s en vier helikopters opereren.
Waarschijnlijk zullen in de regel 24 F-35’s en enkele helikopters vanaf de schepen opereren.
Bron Jane’s en Wikipedia

De Thaise BM Oplot tank

Alenia Aermacchi produceert de
eerste M-346 Lavi voor Israel
Het eerste Alenia Aermacchi M-346 geavanceerde trainingsvliegtuig voor gevechtsvliegers voor de Israëlische Luchtmacht
(IAF) heeft in de middag van 20 maart 2014 officieel de fabriek in Venegione (Italië) verlaten. De plechtigheid vond
slechts 20 maanden nadat het contract voor 30 toestellen was
getekend, plaats.
De M-346, die in Israël bekend staat onder de naam Lavi
(Leeuw) zal bij de IAF de verouderde trainingsversie van de
A-4 Skyhawk vervangen. De eerste twee toestellen zijn afgelopen juli geleverd aan Israël en dit jaar zullen er nog zeven
volgen. Alenia Aermacchi verwacht 18 vliegtuigen te leveren
in 2015 en de laatste drie in 2016.
Israël is de derde klant voor de M-346. Eerder is het toestel
geleverd aan Italië en Signapore. Polen heeft eveneens een
order geplaatst voor dit toestel.
De M-346

Bron: Jane’s
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Nieuwe MiG’s voor Rusland
Afgelopen april heeft Rusland een contract getekend voor de
levering van 16 MiG-29SMT ‘Fulcrum’ multirole gevechtsvliegtuigen. Het contract heeft een waarde van ongeveer 470 miljoen
US dollars. Testapparatuur en ander ondersteunend materiaal
zijn hierbij inbegrepen. De toestellen zullen in 2016 worden geleverd.
Hoewel de Russische Luchtmacht reeds beschikt over de MiG29SMT, is dit de eerste Russische order voor dit toestel. De Russische Luchtmacht ontving in 2009 en 2010 28 toestellen die oorspronkelijk waren besteld door Algerije. Maar dit land weigerde
de MiG’s.
De MiG-29SMT is een verbeterde versie van de oorspronkelijke ‘Fulcrum’. De meest zichtbare wijziging is de grotere centrale
brandstoftank. Het bereik is hierdoor verdubbeld tot ruim 1500
km. Andere verbeteringen zijn vernieuwde radars, navigatiesystemen, motoren en avionica. De MiG-29SMT beschikt daarnaast over een digitale cockpit en een uitgebreidere bewapening.

De MC-27J Spartan

Eerste vlucht van het MC-27J
gunship
Het eerste volledig uitgeruste Alenia Aermacchi MC-27J
Spartan gunship heeft afgelopen april in Turijn zijn eerste vlucht gemaakt. De MC-27J is een variant van het C27J transportvliegtuig. Het toestel beschikt over elektrooptische en infrarood sensoren, alsmede over datalink-16
software. Voorzieningen zijn getroffen om het vliegtuig
uit te rusten met een gepalletiseerd missiesysteem. Een
zijdeur van het toestel is gemodificeerd om het GAU-23
30 mm kanon te kunnen installeren. Daarnaast onderzoekt Alenia de mogelijkheid tot integratie van precisie geleide munitie, zoals de MBDA US Viper Strike en de
Raytheon Griffon in de MC-27J.
Italië laat zes c-27J Spartan transporttoestellen in twee
series modiferen naar de MC-27J versie. Ook zeven toestellen bestemd voor het US Air Force Special Operations
Command worden gemodificeerd tot MC-27J versies.

Bron: Jane’s

Bron: Jane’s

De MiG-29SMT met wapenpakket

Nieuw verkenningsvoertuig getoond
in Kazachstan
Op de KADEX 2014 wapenbeurs van afgelopen juni is het
prototype getoond van een voertuig dat is gebaseerd op de
BRDM-2. Dit voertuig met de naam BRDM-KZ is ontwikkeld
op basis van een verwachte behoefte van de Kazachse strijdkrachtenvoor een nieuw licht gepantserd verkenningsvoertuig. Het voertuig - ontwikkeld door een consortium bestaande uit Semey Engineering en Kazakhstan Aselsan Engineering
- heeft een ingrijpend gewijzigde romp om de voertuigbemanning meer ruimte te bieden. Het is voorzien van nieuwe
bepantsering aan de voorzijde, nieuwe toegangen aan de zijkanten en een nieuwe dieselmotor van 111 Kw (149 pk), die
het voertuig een maximum snelheid geeft van 110 km/u. Om
dit laatste mogelijk te maken is de achterkant van het voertuig aangepast. Evenals de oorspronkelijke BRDM-2 is de
BRDM-KZ amfibisch. Hij beschikt over twee kleine waterjets,
waardoor de besturing in het water is verbeterd.
Uiteraard beschikt het voertuig over een uitgebreid sensorpakket met warmtebeeld- en daglichtcamera’s, GPS, een laserafstandsmeter en een radar. Voor zelfverdediging beschikt
het voertuig over een 12,7 mm mitrailleur.
Bron: Jane’s

De BRDM-KZ
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Defensienieuws
Boeing werkt aan operationele
QF-16 UAV’s
Bij Boeing worden F-16 gevechtsvliegtuigen omgebouwd tot
volwaardige unmanned aerial vehicles (UAVs)voor eventueel gebruik door de Amerikaanse strijdkrachten. Het bedrijf
heeft inmiddels de eerste van 126 F-16’s omgebouwd tot QF16 op afstand bestuurde doelvliegtuigen voor de Amerikaanse luchtmacht (USAF), maar onderzoekt de mogelijkheden om
verbeterde datalink-systemen in te bouwen om het mogelijk
te maken dat de QF-16’s even hoog vliegen als gewone UAV’s
en een zelfde bereik hebben. Volgens een woordvoerder van
Boeing opent dit de deuren naar het uitvoeren van air surveillance en luchtnabijsteuntaken.
De mogelijkheid bestaat om honderden buiten dienst gestelde F-16’s om te bouwen tot UAV’s, als gebruik gemaakt
wordt van de toestellen die gestald zijn op het vliegtuigkerkhof van de USAF in Tucson, Arizona.
Volgens Boeing is een QF-16 UAV ideaal om te gebruiken
voor aanvallen diep in vijandelijk gebied en andere risicovolle
missies waarbij bij een bemande vlucht het leven van de vlieger in de waagschaal wordt gelegd .
Het is echter moeilijk te zeggen welke voordelen de USAF
heeft bij inzet van een degelijk toestel. Een missie van een on-

De QF-16

bemande F-16 kost evenveel als een bemande missie en kost
ten minste venveel mankracht wat betreft ondersteuning. Een
ander probleem is het beperkte bereik van een F-16 in vergelijking met toestellen als de Predator en de Reaper en nu en
in de nabije toekomst is het onmogelijk een onbemande F-16
in de lucht bij te tanken. Ten slotte kunnen de snelheid en de
vliegeigenschappen van de F-16 inzet als UAV bemoeilijken.
Bron: Jane’s
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F-16’s gezien vanuit een KDC-10 tijdens het bijtanken in de lucht

Air-to-air refuelling vergroot
slagkracht luchtmacht
EART houdt tankercrews bij de les
Tekst: Gertjan van de Wal Foto’s: WPA en Eric van Osch

Tijdens de eerste dagen van Operatie Unified Protector boven Libië in 2011 werden de bemanningen
van tankervliegtuigen en hun planners in het diepe gegooid. Ze opereerden in scenario’s die ze tijdens
vredesinzet niet eerder beoefenden. EART houdt ze nu bij de les.
Eén van de tijdens Operatie Unified Protector geleerde lessen
was het gebrek aan specifiek op bijtanken in de lucht gerichte internationale en grootschalige oefeningen. Om daar verandering in te brengen, vond in
april vanaf vliegbasis Eindhoven
de European Air Refuelling Training (EART) plaats. “Tankercrews
en planners konden flink aan de
bak, blikt kapitein Eric van Osch
terug. Namens het European Air
Transport Command (EATC) was
deze air-to-air refuelling (AAR)
specialist nauw betrokken bij de oefening. Bemanningen bekwamen zich op deze manier in andere procedures dan die
ze uitvoeren tijdens dagelijkse vluchten”, licht de officier toe.
“Dit was de gelegenheid voor jonge, onervaren piloten om
ervaring op te doen.”

de specifieke kenmerken van de verschillende Europese tankervliegtuigen aan. “Dat geldt ook voor de moeilijkheden
om ze daardoor effectief te plannen. “Om daaraan tegemoet
te komen, waren er naast een
Nederlandse KDC-10 ook een
Italiaanse KC-767 en Duitse
A-310 MRTT op Eindhoven aanwezig. Die hadden een gezamenlijk streven, maakt KDC-10
gezagvoerder majoor Fred Frohlich van de Koninklijke Luchtmacht duidelijk. “Plannen,
briefen, uitvoeren en debriefen van een multinationale tankerinzet tijdens een grote en realistische operatie. Frisian Flag
bood ons dat platform.” Bij die luchtverdedigingsoefening op
vliegbasis Leeuwarden gingen dagelijks 61 straaljagers van
diverse luchtmachten de onderlinge strijd aan. “Een gebied
van 74.000 vierkante kilometer in het Nederlandse, Duitse
en Deense luchtruim was daarvoor verboden gebied voor de
commerciële luchtvaart”, vertelt Frohlich.

Tijdens Operatie Unified Protector
bleek het gebrek aan op bijtanken
in de lucht gerichte training

Kennisvergaring
Als andere doelstelling kaart Van Osch kennisvergaring over
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Boom of drogue

Shell en Esso

De gevechtsvliegtuigen werden afhankelijk van de ontvanger
- receiver in jargon - door een boom of een hose and drogue
opgetopt. Groot voordeel van eerstgenoemde is de veel hogere overdrachtssnelheid. Bij de boom maakt de tanker contact met de straaljager door middel van een uitschuifbare 15
meter lange buis met tankkoppeling. Die wordt door
de boomoperator in een opening op de rug van de kist gestoken. Bij de andere methode manoeuvreert de vlieger de tankbuis van zijn toestel zelf in een soort van mand. Deze hangt
aan een lange tankslang die door een apparaat aan de vleugel van de tanker uit- of ingetrokken wordt. De Nederlandse
KDC-10’s zijn voorzien van een boom, terwijl de Italiaanse KC767 over beide systemen beschikt en de Duitse A-310 MRTT alleen over de hose and drogue.
De keuze voor één of een combinatie van beide opties is afhankelijk van de jets waarmee een luchtmacht vliegt. Veel
Amerikaanse straaljagers van de United States Air Force ontvangen kerosine via een boomsysteem. Uitzondering vormen
de kisten die de Amerikaanse marine vanaf vliegdekschepen
inzet. Zo gebruikt de F-18 Hornet een buis, net als veel in Europa ontwikkelde gevechtsvliegtuigen. Dat hield tijdens Frisian Flag concreet in dat de Duitse en Spaanse Eurofighters en
Finse F-18’s niet bij de KDC-10 aanklopten voor peut.

Voor Frisian Flag waren twee luchtruimgebieden gereserveerd
voor bijtanken. Shell bevond zich even ten noorden van Den
Helder en Esso voor de Deense westkust. “Door met verschillende ontvangers en luchtmachten te oefenen, was EART de
ideale training voor de tankerbemanningen”, weet Frohlich.
“Het gezamenlijk voorbereiden van de AAR-vluchten droeg
bij aan onderling begrip over wat wel en wat niet kan met
elkaars tankers.” De verschillen in vliegtuigontwerp zijn op
papier nog wel te begrijpen, erkent Van Osch. “Maar hoe dit
door de planners in de praktijk tot een goed lopende operatie te brengen, is een heel ander verhaal.” Twee weken lang
werden daarom op het Brabantse vliegveld, waar ook het
European Air Transport Command is gehuisvest, elkaars procedures aan de tand gevoeld.
De eerste week stonden de KDC-10 en Duitse A-310 MRTT
op de flightline, waarna in de tweede week de Italianen met
hun Italiaanse KC-767 aansloten. Voor een grote oefening als
Frisian Flag was dit drietal eigenlijk iets te weinig. Voor een
volgende EART zouden de kapitein en zijn collega’s graag
beschikken over vier of vijf tankvliegtuigen, zowel in boomals drogue-uivoering.

Toestemming
Verschillende luchtmachten hebben inmiddels aangeven er
wel heil in te zien bij een volgende editie aan te haken. Maar
om echt meer deelnemers te ontvangen, is verruiming van de
toestemming voor de Europese tankervloot om meer types bij
te mogen bijtanken noodzakelijk. “Tankers mogen niet zomaar andere vliegtuigen bijtanken in de lucht”, verklaart Van
Osch. Om daar verandering in te brengen is een rol weggelegd voor het Europees Defensie Agentschap. “EDA is een in

De boom

De boomoperator tijdens een AAR-operatie
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De KDC 10 “Prins Bernhard”

2004 opgerichte intergouvernementeel agentschap van de
Europese Raad. Behalve Denemarken nemen daar alle lidstaten van de Europese Unie aan deel”, geeft de officier aan.
“Het EATC werkt nauw samen met EDA.” De reden dat de
Denen niet participeren, komt vanwege hun ‘nee’ tegen Europa in 1992 na het ‘referendum van Maastricht’. Het Scandinavische land kan daarom niet bijdragen aan militaire operaties
van de Europese Unie.

Analyse en testvluchten
Taak van het agentschap is om de 27 participanten te ondersteunen bij een efficiëntere besteding van het defensiebudget. EDA werkt momenteel met
ongeveer vierduizend nationale experts in allerlei coöperatieve defensieprojecten. “Een daarvan is om in de nabije toekomst
meer Europese tankers toestemming te laten krijgen om extra
typen vliegtuigen te mogen tanken. Dat maakt ze flexibeler
inzetbaar, maar vraagt eerst een technische analyse en testvluchten.”
Waar het bij EART draait om de coöperatie tussen en met verschillende typen tankvliegtuigen en hun bemanningen, vormt
air-to-air refuelling voor jachtvliegers slechts een klein deel
van het werk. “Die volle tank is noodzakelijk om de missietijd te verlengen”, benadrukt Van Osch. “Snel naar de tanker,
optoppen en weer weg. De gedachten zijn alweer bij het volgende hoofdstuk van de opdracht.” Toch vergt het bijtanken
in de lucht ook van de ontvangende partij enige inspanning.
Zeker als de vlieger zijn tankbeugel in een drogue moet steken. Bij een boom klaart hij deze klus samen met de boom-

operator. Voor het zover is, draagt de gevechtsleiding de
piloot als hij in de buurt van de tanker is over aan de gezagvoerder van dat toestel.

Boomoperator
Majoor Frohlich en zijn collega’s geven de jachtvlieger daarop toestemming om naar het vliegende tankstation te komen. Zodra de jager visueel zichtbaar is voor de boomoperator, neemt deze het radiocontact met de jachtvlieger over.
“Hij verleent hem toestemming om vlak achter het toestel te
komen. Ondertussen wordt het tanksysteem klaar gemaakt
om brandstof over te pompen.” De snelheid en vlieghoogte
waarmee dit gebeurt, is afhankelijk van de combinatie ‘tanker
en ontvangend vliegtuig’. Beide
waarden zijn tijdens testvluchten
vastgesteld en vormen een compromis tussen de verschillende
vliegkarakteristieken van beide
toestellen. “Een F-16 wordt bijgetankt met een snelheid van
575 kilometer per uur op 9 kilometer hoogte, terwijl dat bij
een AWACS 510 kilometer per uur is op een hoogte van 7,5
kilometer”, legt Van Osch uit.
Per minuut kan zo’n 2.300 liter brandstof worden overgepompt. Dat is afhankelijk van de grootte van de brandstoftanks van het ontvangende vliegtuig. Maar ook of die tanks
zo goed als leeg zijn, zodat er minder tegendruk is. “Bij een
F-16 ben je in een paar minuten klaar, terwijl je voor een
AWACS als snel 20 minuten kwijt bent. Die lust 45.000 liter,
maar heeft dat absoluut nodig om bijvoorbeeld vanwege de
spanning rond Oekraïne langere tijd boven Polen en Roemenië te patrouilleren.” Bij straaljagers is een formatie van

Per minuut kan zo’n 2.300 liter
brandstof worden overgepompt
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vier standaard als die zich aan de linkervleugel van de tanker
meldt. “Zijn er meer jets, dan wachten die op bijna 2 kilometer afstand achter het tankvliegtuig tot er een plekje aan de
linkervleugel vrijkomt.”

zijn kist weer inzetbaar te maken voor zijn vervolgopdracht.“
Zodra hij daarmee klaar is, wordt hij weer ‘overgezet’ naar
de gevechtsleiding die hem verder in zijn missie begeleidt.
“Normale procedure is dat de jachtvlieger dan zo’n 300 meter
schuin boven de tanker gaat vliegen en vandaaruit een koers
indraait naar zijn opdrachtgebied”, vertelt Van Osch.

Lichtsignalen
Als de boomoperator gereed is, dirigeert hij de receiver door
middel van lichtsignalen naar een positie schuin onder het
tankvliegtuig. Om de koppeling tussen beide tot stand te
brengen, beschikt de KDC-10 over het remote aerial refuelling
operating system (RARO)-bedieningsconsole met bijbehorende systemen. Het geheel is onderdeel van het aerial refuelling
system. De RARO-bedieningsconsole bevindt zich vlak achter de cockpit. Vijf zwart-wit beeldschermen helpen de boomoperator daarmee via een duidelijk driedimensionaal zicht de
naderende en tankende vliegtuigen in de gaten te houden.
“Dit tanker remote vision system is door TNO ontwikkeld”,
voegt Van Osch toe. Die beelden komen van drie naar achteren gerichte cameralenzen die zich in een kastje vlak achter
de tankbuis onder de romp bevinden. Dat trio wordt aangevuld met twee aan de zijkant bevestigde camera’s.“ De buitenste twee en de middelste van de drie vormen een surveillancesysteem. Zij zorgen voor een zicht van ruim 180 graden
achter en onder de KDC-10.”

3D-bril
De andere twee camera’s vormen het stereosysteem en brengen het uiteinde van de boom, bestuurd met een joystick,
in beeld. ,,Dat tweetal levert via twee HD 3D-monitoren een
scherp dieptezicht op de feitelijke tankoperatie. Eén van de
belangrijkste instrumenten van de boomoperator is dan ook
een 3D-bril”, verduidelijk de kapitein. ,,Zonder dat hulpmiddel zou hij alleen een dubbel en wazig beeld zien op de monitor. ”Als de juiste hoeveelheid brandstof is overgepompt,
kan de boomoperator of de ontvanger de koppeling verbreken. “De jachtvlieger stuurt vervolgens zijn jet naar de rechtervleugel van de tanker. Hij doorloopt dan een checklist om

Vulopening
De Nederlandse KDC-10 kan, in tegenstelling tot zijn Amerikaanse broer de KC-10, niet zelf worden afgetankt tijdens
een vlucht. Onze tankers hebben geen Universal AAR receptacle slipway installation”, geeft Van Osch aan. Die UAARSI is
de vulopening boven in de romp. De KDC-10 kan door dit gemis enkel putten uit zijn eigen kerosinevoorraad. Dat betekent dat de tankers van de luchtmacht maximaal 136.000 liter
aan brandstof kunnen meenemen met een eigen verbruik van
gemiddeld 9.500 liter per uur. “Voor een overtocht naar Canada kan een KDC-10 nog zes F-16’s van brandstof voorzien en
nog genoeg overhouden om aan alle veiligheidsvoorschriften
en brandstofreserves te voldoen”, rekent de officier uit. Het is
namelijk verplicht om bij landing nog 14.000 liter reservehoeveelheid kerosine aan boord te hebben. Afhankelijk van factoren als tegenwind of vlieghoogtes kun je grofweg stellen
dat elke 9.500 liter brandstof die wordt afgegeven de vluchtduur met een uur vermindert. “Daarbij geldt dan ook nog dat
als er vracht aan boord wordt meegenomen, een neventaak
van onze tankers, dit gewicht weer in mindering moet worden gebracht op de brandstofhoeveelheid.”

Toekomst
Los van EART werkt Europa aan de uitbreiding van tankercapaciteit. Om die zo efficiënt mogelijk in te zetten hebben Nederland, Duitsland en Frankrijk een deel van hun tankvliegtuigen ondergebracht bij het European Air Transport Command.
Het gaat hierbij om één Duitse A310, vier Franse C-160 en de
twee Nederlandse KDC-10’s. Sinds de oprichting in 2010 plande en voerde EATC meer dan 750 AAR-vluchten uit. De kans

KDC-10 tankt F-16’s bij in de lucht
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Een KDC-10 (links) en een A-310 MRTT (rechts)

bestaat dat dit internationale gezelschap wordt uitgebreid
met Spaanse en Italiaanse A-400M’s en A-330 MRTT’s. “Door
goede afstemming van die capaciteit is al een slag gemaakt,
maar we zijn er nog lang niet, verzekert Van Osch.
Om het Europese gat in tankercapaciteit verder te verkleinen, zitten België, Frankrijk, Griekenland, Spanje, Hongarije,
Luxemburg, Polen, Portugal, Noorwegen en Nederland om
de tafel. “Die landen spraken af om te bekijken of ze samen
nieuwe tankvliegtuigen kunnen aanschaffen. Dat verkleint de
investeringskosten en één type bevordert efficiëntie.”

Tekorten
Onder leiding van het EDA zijn bovendien sinds maart 2012
enkele projecten gestart om iets aan het Europese tankertekort te doen. Het Europees Defensie Agentschap kiest voor
een drievoudige aanpak: vermeerderen van de algehele capaciteit, verminderen van de verschillen binnen de tankervloot
en optimaliseren van het gebruik
van deze capaciteit. Gedacht
wordt onder meer aan het inhuren van tankvliegtuigen op commerciële basis. Wellicht in vredestijd een haalbare kaart, maar
dit plan ligt voor operationele inzet zeker onder vuur. Een ander voorstel is optimaliseren van de AAR-capaciteit van de A400M, inclusief de optie om binnen Europa gezamenlijk extra
tankkits voor dit type aan te schaffen. “Door de verdeeldheid
binnen Europa, krimpende defensiebudgetten en politieke
belangen, is de verwachting dat dit probleem niet op korte
termijn wordt opgelost”, concludeert Van Osch. Dat botst met
een door hem geschetste groeiende vraag naar strategische
tankers. “Gelijktijdig daarmee veroudert onze huidige Europese tankervloot verder.”

aangevlogen, maar ingrijpender dan de klimatologische verschillen met Azië, was er vooral de eerste dagen nog sprake
van luchtdreiging. “Onze KDC-10’s waren daar actief, terwijl
nog luchtgevechten plaatsvonden. De tankers werden beschermd door gevechtsvliegtuigen.”
Tijdens de Afghanistan-periode was de KDC-10 onder meer
gestationeerd in Qatar in een gebied waar een woestijnklimaat heerst. “De thermometer steeg daar geregeld tot boven
de 50 graden. De vliegoperaties werden vaak gehinderd door
zandstormen”, herinnert de kapitein zich. Ook werd er geopereerd uit Kirgizië, waar de temperatuur in de winter gemakkelijk beneden de min 25 graden daalt en het flink kan
sneeuwen. “Vergeleken hiermee was de inzet tijdens de Libiëcrisis, waar men vanuit Italië vloog, relatief kort en vrij routineus.”

Amerikaanse tankers
Bij de inzet in Kosovo en Afghanistan leunde Europa op
de aanwezigheid van Amerikaanse tankvliegtuigen. “Steeds
meer leggen de Verenigde Staten sindsdien het initiatief in Europese handen. Dat was zeker
bij Operatie Unified Protector boven Libië het geval. Europa
moest zelf een luchtoverwicht afdwingen. Tankercapaciteit
was daarbij cruciaal.” De beperkte middelen die Europa daarbij op de mat bracht, kwamen toen duidelijk naar voren. Daar
waar wij over 42 tankers in tien verschillende typen beschikken, vliegt Amerika er 550 in drie varianten. “Ziedaar de uitdaging die wij op dit gebied nog hebben. Forse uitbreiding
van de vloot en standaardisatie”, verklaart Van Osch.
De aanwezige kisten blijken voldoende voor trainingsdoeleinden en het begeleiden van gevechtsvliegen naar oefeningen
verder van huis. Toch stijgt de vraag naar air-to-air refuelling
de komende tijd weer, stelt de kapitein. “Tijdens de Afghanistan-periode nam de traingingsbehoefte binnen Europa af.
De vliegers kwamen tijdens uitzendingen ruimschoots aan
hun trekken.”

De Verenigde Staten leggen
steeds meer het initiatief
in Europese handen

Kosovo en Afghanistan
Die toestellen werden niet alleen voor de operatie in Libië opgeroepen, maar ook tijdens de Kosovo-oorlog in 1999 en recenter nog in Afghanistan. “Tankers tekenden daar voor 30
procent van alle vliegbewegingen”, stelt Van Osch. Zodoende konden jachtvliegtuigen naar en van hun doelen vliegen.
“Ze bleven tevens langer in de lucht om de burgerbevolking
en bevriende militaire troepen te beschermen.” De inzet voor
Kosovo en Afghanistan rekent hij tot de intensiefste missies
van de Nederlandse KDC-10’s. Toch betreft het heel verschillende operaties. De Balkan werd vanuit thuisbasis Eindhoven

Kick ass
De inzet van F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht in dat Aziatische land liep in juli na ruim twaalf jaar ten einde. Om de
bijtankvaardigheid op peil te houden, zijn oefenvluchten voor
daadwerkelijke inzet noodzakelijk. Of zoals Van Osch het verwoordt: “You can’t kick ass without tankergaz.” <
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Verenigingsnieuws
VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014
De vergadering is gehouden op donderdag 8 mei 2014 in de
Legerplaats bij Oldebroek. Inclusief de leden van het hoofdbestuur waren er 33 deelnemers, waarvan vijf vergezeld door
hun echtgenote en één door zijn zoon.

Verslagen
Het verslag van de Algemene Vergadering 2013 geeft geen
aanleiding tot vragen of opmerkingen en wordt ongewijzigd
goedgekeurd. Hetzelfde geldt voor het Secretarieel Jaarverslag 2013.

Financiële zaken
De penningmeester legt uit waarom een eerdere behandeling
van de financiële stukken van 2012 niet mogelijk was en geeft
een toelichting op deze stukken. Hierna doet de heer J.G.M.
Goudsmits namens de kascontrolecommissie verslag van dier
bevindingen en adviseert de vergadering het hoofdbestuur te
déchargeren voor het in 2012 gevoerde financiële beleid en
de penningmeester te complimenteren voor de nauwkeurigheid van de gegevens, het uitstekende beheer van de gelden
en de goede wijze waarop de commissie tijdens haar controle
is bijgestaan en tegemoet is getreden. Met een daverend applaus maakt de vergadering kenbaar zich in dit advies te kunnen vinden.
Vervolgens geeft de penningmeester een toelichting op de
balans per ultimo 2013 en de exploitatierekening 2013. Naar
aanleiding van een opmerking uit de zaal dat op basis van het
aantal leden/abonnees een veel hoger bedrag (e 26.000,00)
aan contributie-opbrengsten mocht worden verwacht, wijst
Peter Klop namens het hoofdbestuur op het feit dat sommige categorieën leden (bijvoorbeeld: jeugdleden) minder contributie betalen en militaire eenheden in het geheel niets;
bovendien zijn er helaas elk jaar weer wanbetalers (van wie
sommigen uiteindelijk niets betalen en worden geroyeerd).
Het bedrag van e 1.472,45 voor “Incidentele activiteiten”
betreft het twee jaar uitgestelde (in principe jaarlijkse) diner waarmee afscheid wordt genomen van verenigingsfunctionarissen; het diner in maart 2013 had in feit betrekking op
drie jaren. Ondanks dit gegeven bleven – indien de kosten
voor ARMEX buiten beschouwing worden gelaten – de totale verenigingskosten zo’n e 800 onder het voor 2013 begrote bedrag van e 8.740! De heer H.H. Hulshof constateert dat
in het jaar 2013 bijna e 20.000 méér werd uitgegeven dan er
binnenkwam, bij een begroot tekort van nog geen e 9.000.
Dit blijkt voornamelijk te wijten aan enerzijds achterblijvende ontvangsten voor contributies/abonnementen en tegenvallende advertentie-opbrengsten en anderzijds hogere kosten voor ARMEX dan begroot. De heer T.J. Bouwers vraagt
zich af in hoeverre het hoofdbestuur zeker weet dat er geen
(financiële) lijken meer in de kast liggen. De voorzitter wijst
erop dat zowel de penningmeester als de kascontrolecommissie de financiële situatie van de vereniging zeer grondig hebben onderzocht. Hoewel de vorige penningmeester zijn functie bepaald niet naar behoren heeft uitgeoefend, werden
géén aanwijzingen gevonden voor frauduleuze handelingen.
Wèl bleef het hoofdbestuur helaas verstoken van tijdige informatie over de actuele financiële situatie, waardoor het exploitatieverlies onnodig kon oplopen. Ook plaatst hij enkele
kanttekeningen bij de namens de kascontrolecommissie door
de heer J.G.M. Goudsmits geuite bezorgdheid over de verenigingskosten exclusief de kosten voor ARMEX, die in twee jaar

tijd met ongeveer 60% zouden zijn gestegen. Ondanks de
niet begrote uitgave van e 1.472,45 voor het afscheidsetentje
voor verenigingsfunctionarissen (dat óók betrekking had op
de jaren 2011 en 2012) bleven deze verenigingskosten in 2013
zo’n e 800 onder het bedrag dat daarvoor was begroot; en in
de begroting voor 2014 staat weer een lager bedrag vermeld
(e 6.000) dan het resultaat in 2013.
Namens de kascontrolecommissie doet de heer J.G.M. Goudsmits verslag van dier bevindingen, waarna de vergadering bij
acclamatie conform het advies van de kascontrolecommissie
het hoofdbestuur onder complimentering van de penningmeester decharge verleent voor het in 2013 gevoerde financiële beleid.
Aansluitend dankt de voorzitter de heren W.F. Anthonijsz en
J.G.M Goudsmits voor hun inspanningen bij de kascontroles over 2012 en 2013 en doet dit dankwoord vergezeld gaan
van een cadeaubon. Conform de voordracht worden vervolgens de heren H.G.M. van Balen en N.J. Kooijman benoemd
in de kascontrolecommissie voor 2014 en 2015. De heer P.A.C.
Beelaerts van Blokland pleit ervoor om, gezien de situatie, de
leden van de kascontrolecommissie te laten bijstaan door één
van de leden van de vorige kascontrolecommissie. De voorzitter neemt dit voorstel over en de heer J.G.M. Goudsmits verklaart zich bereid deze adviseurstaak op zich te nemen.
De voorzitter wijst erop dat het tekort in de gepresenteerde
begroting voor 2014 e 8.500 bedraagt, waarbij er geen enkele zekerheid bestaat over de voor e 7.000 begrote sponsoropbrengsten. De voorzitter stelt daarom een aantal wijzigingen voor. In de eerste plaats het terugbrengen van de post
“Honoraria ARMEX” (508) van e 12.000 naar een taakstellend
budget aan de hoofdredactie van e 10.000 en in de tweede
plaats het reduceren van de verschijningsfrequentie van ARMEX van zes maal naar vier maal per jaar. Tot op heden bedragen de netto-kosten voor het uitbrengen van één nummer
namelijk zo’n e 6.000! Behalve de “Redactiekosten” zouden
daardoor alle kosten voor ARMEX verminderen met 2/6 deel,
resulterend in de navolgende voor 2014 begrote uitgaven:
504
“Drukkosten”
e 9.500
504.1
“Opmaakkosten” e 4.000
504.2
“Verzendkosten” e 1.000
505
“Redactiekosten” e 1.000
508
“Honoraria”
e 6.500
Onder aftrek van e 5.000 “Advertentieopbrengsten/sponsoring” (506) komt dit samen met de overige verenigingskosten
(509 t/m 525) van e 7.000 neer op een totaal van voor 2014
begrote uitgaven van e 24.000 (waarvan e 17.000 kosten
voor ARMEX). Omdat in de gepresenteerde begroting de
totale inkomsten e 26.050 bedragen, zou met voornoemde
wijziging in plaats van een tekort
sprake zijn van een begrotingsoverschot 2014 van e 2.050!
Een alternatief zou mogelijk zijn, de nummers dunner te
laten worden.
Met ingang van 1 januari 2015 zou ARMEX eventueel uitsluitend in digitale vorm kunnen worden uitgebracht. Ook in
dat geval zouden - maar dan niet voor vier maar voor zes
nummers - de totale kosten voor ARMEX e 17.000 bedragen:
e 6.000 voor de opmaak, e 1.000 redactiekosten en e10.000
schrijvers-honoraria.
De heer J.G.M. Goudsmits wijst erop dat bij deze berekening
bij de ontvangsten (519) de post “Passing out-abonnementen
(opheffing reservering)” van e 3,250 werd meegenomen, hetgeen een éénmalige en niet een structurele revenu betreft.
De heer H.M. van Balen vraagt zich af, of met een verhoging
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van de contributie tot e 50 per jaar niet een verschijningsfrequentie van zes nummers per jaar zou kunnen worden gehandhaafd; dit laatste lijkt hem interessanter voor adverteerders! De voorzitter vreest dat bij een verhoging tot € 50 teveel
leden/abonnees zullen afhaken; de organen van veel wapenen dienstvakverenigingen verschijnen ook maar vier maal per
jaar.
De heer C.H.J. Veldkamp mist een post “Ledenwerving”. De
voorzitter geeft aan, dat de vele inspanningen op dit vlak in
het verleden nooit tot iets hebben geleid en illustreert dit aan
de hand van enkele voorbeelden. Ook memoreert hij contacten met andere verenigingen en organisaties over op kostenbesparing gerichte samenwerking (KVNRO, GOV).
De heer T.J. Bouwers zegt grote waardering te hebben voor
de kwaliteit van ARMEX maar zich af te vragen of er met het
huidige aantal betalende leden wel voldoende draagvlak
voor bestaat. Hij pleit voor een diepgaande discussie over de
opzet, de kwaliteit en de verschijningsfrequentie van het blad
in het licht van het afnemend aantal leden en de dalende
contributie-inkomsten, desnoods in een extra Algemene Vergadering.
De heer H.H. Hulshof valt de voorzitter bij wanneer deze aangeeft dat het zaak is om nu eerst de begroting voor 2014 te
accorderen, maar acht een fundamentele discussie gewenst
over de in 2015 en volgende jaren te varen koers. De heer
P.A.C. Beelaerts van Blokland stelt voor om tegemoet te komen aan de kennelijke wens van de vergadering door (bijvoorbeeld in september a.s.) een aparte Algemene Vergadering bijeen te roepen om te praten over de toekomst van de
KNVOL/ARMEX en de begroting voor 2015. Er zou dan keuze
moeten zijn uit een aantal scenario’s.
De voorzitter neemt dit voorstel over en vindt de heren C. de
Groen, E.H. Haitsma en P.K. Smit bereid om namens de leden
in deze werkgroep zitting te nemen; voor het hoofdbestuur
zullen de heren P.P.B Greup en S.H. Steendam aan het overleg
deelnemen, alsmede – als secretaris – P.R. Klop.
De heer H.H. Hulshof benadrukt, dat de begroting voor 2015
in een Algemene Vergadering zal moeten worden behandeld
vóór aanvang van het jaar 2015; hij suggereert hiervoor oktober 2014. De hoofdredacteur van ARMEX acht dit te laat;
zijns inziens zou dit eigenlijk al eind augustus moeten plaatsvinden.
De voorzitter geeft aan dat dan uit twee opties zal moeten
worden gekozen, die beide uitgaan van een begroot totaal
aan uitgaven van niet meer dan e 24.000:
Optie 1 is het reduceren van de verschijningsfrequentie van
ARMEX tot vier nummers per jaar en optie 2 is het blad ARMEX uitsluitend in digitale vorm te laten verschijnen. Beide
opties moeten verder worden uitgewerkt. De begroting voor
2014, aangepast zoals aangegeven door de voorzitter, wordt
vervolgens bij handopsteken (zònder tegenstem) goedgekeurd. Op dezelfde wijze gaat de vergadering akkoord met
de verhoging van de contributie tot e 40,00 per jaar.

Personele zaken
Als opvolger van de heer F.M. Wessels wordt bij acclamatie
als penningmeester gekozen luitenant-kolonel b.d. D.J. Vuijk,
reeds lid van het hoofdbestuur.
Op dezelfde wijze gaat de vergadering akkoord met het voorstel van het hoofdbestuur om vanwege de grote onzekerheid
over de toekomst het rooster van aftreden voor de leden van
het hoofdbestuur voor één jaar te bevriezen.
Vervolgens draagt het hoofdbestuur de zojuist afgetreden

penningmeester, Flip Wessels, wegens zijn vakmanschap, zijn
trouw aan de vereniging en zijn doorzettingsvermogen voor
voor het erelidmaatschap van de vereniging. De daarop volgende ovatie laat aan duidelijkheid niets te wensen over!

ARMEX-zaken
Omwille van de tijd ziet de hoofdredacteur af van een mondeling verslag met toelichting en volstaat met het aanbieden
aan de voorzitter van een ingebonden jaargang 2013 van
ARMEX.

Rondvraag en sluiting
Naar aanleiding van een vraag van de heer C. de Groen wordt
nog eens benadrukt, dat de vereniging en ARMEX zich richten op de gehele krijgsmacht, maar wèl vanuit een KL-perspectief.
Mevrouw A.J. Meijer acht verhoging van de contributie tot €
50 per jaar een te hoog bedrag. Zij zou het betreuren indien
ARMEX uitsluitend in digitale vorm zou verschijnen (zelf heeft
zij geen computer,) maar ziet (werkzaam bij de beveiliging
van FC Groningen) daarin wel mogelijkheden voor werving.
Na sluiting van de vergadering begeeft eenieder zich naar de
lunch, waarna men, als gast van kapitein P.W.M. (Paul) Klaver (Beproevingsleider Groot Kaliber) bij paal 20 op het groot
doelengebied van het Artillerie Schietkamp het beproeven
(afschieten) van 2 x 81 mm mortieren L16A2 kon bijwonen.

Excursie in Regio Zuid
Onze regiovertegenwoordiger Zuid heeft voor ons een
bezoek kunnen regelen aan het Joint Force Command
Headquarters Brunssum (JFC HQ Brunssum, voormalig AFCENT) op

Woensdag 29 oktober 2014
Hij nodigt (jeugd-)leden en introducés/andere belangstellenden uit voor dit bezoek.
Het bezoek vindt plaats vanaf 10.30 uur en eindigt rond
15.30 uur. Nadere details worden u gemeld in de bevestigingsbrief, maar het wordt absoluut een interessante en leerzame dag.
U kunt uw deelname kenbaar maken door het overmaken
van e 10,- per persoon op IBAN NL65 INGB 0000170055 t.n.v.
P.R. Klop in Den Haag. Uw betaling moet uiterlijk 20 oktober
a.s. zijn bijgeschreven. Zorg dat ook uw adresgegevens duidelijk worden vermeld voor de vermelding op de toegangslijst
bij de wacht, het bevestigen van uw deelname en het verstrekken van het gedetailleerde dagprogramma.
Circa 10 dagen voor het bezoek ontvangt u de toegangsbrief
en een mogelijk reisadvies.
Onze regiovertegenwoordiger, Kees Veldkamp, hoopt u in
grote getale te mogen begroeten in Brunssum. Ook is hij is
voor nadere informatie bereikbaar onder nummer 0118 650
377 of e-mail: cveldkamp3@zeelandnet.nl
Deze uitnodiging is ook geldig voor de leden van de zusterverenigingen, de KNVRO, de KVEO, de NOV en de KVMO,
alsmede voor die van de Vrienden van de Hojel en de Bond
van Wapenbroeders.
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ARMEX
Uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’

Voor een krijgsmacht die ertoe doet!

De zorg voor een deugdelijke krijgsmacht was in
1912 aanleiding om de Koninklijke Nederlandse
Vereniging ‘Ons Leger’ op te richten. De grote
bezuinigingen van de laatste jaren tonen aan
dat we ons nog steeds zorgen moeten maken.
De Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons
Leger’ zet zich daarom ook vandaag in voor een
krijgsmacht die er toe doet!
Zij spant zich in voor een breed draagvlak voor
onze krijgsmacht in onze samenleving en draagt
die boodschap uit naar de politiek, de industrie,
de wetenschap en de media. Daarnaast toont
ze zich betrokken bij families van uitgezonden
militairen.
De vereniging organiseert tal van activiteiten
zoals lezingen en bezoeken aan militaire
locaties. Ook heeft ze een bijzondere leerstoel in
de Geschiedenis van de Veiligheidsproblematiek
aan de Rijksuniversiteit van Utrecht en kent
jaarlijks de Prins Maurits-medaille toe.
Voelt u zich betrokken bij de krijgsmacht en
ondersteunt u onze doelstelling, wordt dan lid
van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons
Leger’ voor € 40 per jaar (voor jeugdleden vanaf
16 jaar tot 26 jaar € 20 per jaar). U ontvangt dan
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

