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Over de belevenissen van Nederlanders in het Franse Vreem- 
delingenlegioen zijn twee boeken en een film verschenen. 
Ze geven een mooi overzicht van de belevenissen van deze 
Nederlanders in vreemde krijgsdienst.

Het Franse Vreemdelingenlegioen blijft een fascinerend 
verschijnsel. Er is veel over dit onderdeel geschreven; onder 
andere door ex-militairen die er deel van hebben uitgemaakt. 
Een van hen is Rende van de Kamp, die er zeven jaar dienst 
deed. Sindsdien heeft hij enkele boeken geschreven over 
Nederlanders in vreemde krijgsdienst.

Twee eeuwen
‘Geen mannen, maar duivels!’ past in deze reeks. Het beschrijft 
enerzijds de geschiedenis van het Vreemdelingenlegioen 
sinds de oprichting in 1813. 
Aan bod komen de operaties 
in de vele oorlogen die 
Frankrijk de laatste twee 
eeuwen heeft gevoerd. Zo 
is het legioen niet alleen 
actief geweest in Noord- 
en Midden-Afrika, maar 
ook in Indochina, Italië, 
Mexico en Spanje en 
natuurlijk aan de fronten 
van Noord-Frankrijk tijdens 
de beide wereldoorlogen. 
Van de Kamp wijst er in een 
intermezzo op, dat jaren 
1939 en 1940 honderden 
Joden, waaronder Neder- 
landers, dienst namen om 
tegen de nazi’s te vechten.

Naast een overzicht van de geschiedenis zijn acht uitvoerige 
interviews met Nederlanders die in de periode 1936 - 1997 in het 
legioen hebben gediend. Door hun verhalen krijgt de historie 
van het legioen een persoonlijke kleur, die veel bijdraagt aan 
de aantrekkelijkheid van dit boek. Niet alleen de militaire 
aspecten passeren de revue, maar ook het sociale leven, de 
kameraadschap en de soms hoge frustratie over verveling en 
het harde regime in het legioen.

Loopgraven
Een van de legionairs die Van de Kamp noemt, maar 
waarover hij weinig schrijft, is Arthur Knaap. Arthur Knaap  
was een Nederlander van Indonesische afkomst. Hij woonde 
lange tijd in Frankrijk en beschouwde dit als zijn tweede 
vaderland. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, wilde hij voor 
dit land vechten en meldde zich bij het Vreemdelingenlegioen. 
Knaap diende gedurende de hele oorlog en kwam er zonder al 
te veel kleerscheuren van af.

Jorge Groen heeft over Knaap het boek ‘Patria’ geschreven. Het 
is een combinatie van brieven van Knaap aan familieleden over 
zijn tijd in het legioen en een korte schets van de oorlog aan 
het westelijk front. Het boek is de basis voor de gelijknamige 
film over het leven van Knaap in het Vreemdelingenlegioen.

Gedurende de hele oorlog schreef hij brieven naar familieleden. 
Deze geven een indringend beeld van het leven aan het front, 
de ontberingen en de angsten die de mannen in de loopgraven 
moesten doorstaan. Doordat hier alles ontbrak, wat het leven 
aangenaam maakt, lezen we in de brieven vaak verzoeken om 
eetwaar en delicatessen of het geld om dit te kopen.

‘Geen mannen, maar duivels!’ 
en ‘Patria’ vormen een goe-de 
combinatie. 

Zeker nu het thema Neder-
landers in vreemde krijgsdienst 
vooral verbonden is met jihad 
en ‘Islamitische Staat’, is het 
goed om te benadrukken dat er 
duizenden Nederlandse staat-
burgers voor anderestaten en 
doelen hebben gevochten. 
De meesten van hen hebben dit 
gedaan onder de Franse vlag.

Nederlanders in het
Vreemdelingenlegioen
Jan van den Berg

Geen mannen, maar duivels! Nederlanders 
in het Franse Vreemdelingenlegioen
Rende van de Kamp
QV Uitgeverij, 
ISBN 9789082080032
328 blz., € 29,95
Meer informatie is te vinden op: 
www.geenmannenmaarduivels.nl.

Patria. Brieven uit de loopgraven van 
legionair Arthur Knaap
Jorge Groen
Uitgeverij Aspekt
ISBN 9789461535320
168 blz., € 17,95
Informatie over de film Patria is te vinden op: 
www.patriathefilm.com.
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Het Franse Vreemdelingenlegioen 
blijft een fascinerend verschijnsel
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Onze medewerker Dr. László Marácz heeft op 26 april in Kazachstan 
de eretitel ‘honorary professor of the Gumilyov Eurasian National 
University’ ontvangen. De titel werd hem toegekend door de rector 
van de universiteit, professor Erlan Sydykov. De plechtige ceremonie 
vond plaats in de bestuurskamer van de universiteit in Astana, Kazach-
stan. Marácz kreeg de eretitel voor zijn werk in het domein van de 
geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. 
Namens de KNVOL en de redactie en medewerkers van Armex wil ik 
professor Maracz hartelijk feliciteren. Hoofdredacteur.
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Op Prinsjesdag werd officieel bekend dat de Defensiebegroting 

voor 2016 met 220 miljoen euro zal worden verhoogd.  

Een bedrag dat structureel is en oploopt to 345 miljoen euro. 

Bovendien trekt het kabinet 60 miljoen euro extra uit voor 

inzet van de krijgsmacht in internationale missies. Alle reden 

tot juichten dus. Of misschien toch niet?

Laten we eerst eens kijken hoe Nederland het op dit gebied 

doet in vergelijking met andere landen. Vier dagen voor 

Prinsjesdag gaf het CBS een persbericht uit met de inhoud dat 

de Nederlandse defensie-uitgaven in 2014 met 191 miljoen euro 

waren gedaald in vergelijking met 2013 en waren uitgekomen 

op 7,4 miljard euro. Dit is 1,11% van het bruto binnenlands 

product (BBP). In 2009 was dit percentage nog 1,37. In vier jaar 

tijd waren de uitgaven gedaald met 1,1 miljard euro. Het CBS 

publiceerde in hetzelfde bericht dat ons land in 2013 binnen 

de EU op een veertiende plaats stond. Alleen Groot-Brittannië 

en nota bene Griekenland voldeden in dat jaar aan de  

NAVO-norm van 2%. Nederland gaf relatief meer uit dan landen 

als Duitsland, Spanje en België. Dat lijkt dus niet zo slecht. 

Nederland is echter een van de weinige landen ter wereld die de 

pensioenen en wachtgelden in de defensiebegroting opnemen. 

Daaraan wordt jaarlijks ongeveer 1,4 miljard euro uitgegeven. 

Als we dat aftrekken van de defensie-uitgaven, blijkt er in 

2014 6 miljard euro echt aan defensie te zijn gespendeerd, een 

bedrag overeenkomend met circa 0,9% van het BBP (dat in 

2014 ruim 662 miljard euro bedroeg). Dat plaatst ons land net 

onder België en boven Letland, Luxemburg etc. 

Door de verhoging stijgen de defensie-uitgaven in 2016 naar 

circa 7,5 miljard euro, 1,12% van het BBP (zonder rekening 

te houden met economische groei). Een percentage dat door 

de verdere verhoging in de jaren daarna zou oplopen tot 

bijna 1,15%. Als we de pensioenen hiervan aftrekken blijft er 

overigens maar een schamele 0,92% over.

Dan kun je de vraag stellen hoe zich dit verhoudt met de 

uitspraken die een jaar geleden zijn gedaan op de NAVO-top 

in Wales. Toen spraken de NAVO-landen af te streven naar 

groei van hun defensie-uitgaven als antwoord op de diverse 

dreigingen in de periferie van Europa. In de desbetreffende 

Kamerbrief van 30 september 2014 staat letterlijk: “Deze 

bondgenoten hebben ook verklaard zich te zullen inspannen 

om de komende tien jaar hun defensie-uitgaven in de richting 

van de twee procent-BBP richtlijn te bewegen.” Deze ferme 

uitspraak heeft dus wat dit kabinet betreft weinig inhoud.  

De inspanning levert een “groei” op van net iets meer dan een 

half promille van het BBP. Willen we rond 2025 in de buurt van 

die 2% BBP komen, dan zou vanaf 2020 de defensie-uitgaven 

elk jaar met een miljard euro moeten verhogen. (Ook hierbij 

heb ik niet eens rekening gehouden met economische groei.) 

Ziet u dat gebeuren? Ik acht de kans hierop microscopisch klein. 

De semi-toezegging van onze regering vorig jaar is dus een loze 

bijna-belofte gebleken.

Hoe erg is dit? De krijgsmacht staat er momenteel belabberd 

voor. De Algemene Rekenkamer stelde afgelopen mei niet  

voor niets dat Defensie een niet vol te houden wissel op  

zichzelf trekt. In diezelfde maand rapporteerde minister  

Hennis: “De beperkingen op het gebied van de materiële 

gereedheid manifesteren zich bij alle krijgsmachtdelen.” 

Volgens diverse bronnen is er alleen al ongeveer 750miljoen 

euro op jaarbasis nodig om de huidige tekorten binnen de 

krijgsmacht weg te werken. Van dit bedrag wordt nu ongeveer 

30% beschikbaar gesteld en de komende jaren loopt dit op tot 

ongeveer de helft van wat nodig is. De krijgsmacht zal met de 

aangekondigde verhoging van het budget ook de komende jaren 

in het rood blijven. De kop van het persbericht van Defensie dat 

op Prinsjesdag verscheen met de tekst “Kabinet zet versterking 

van de krijgsmacht voort” is dan ook pure misleiding. 

Ik ben u het antwoord op de in het begin van deze column 

gestelde vraag nog schuldig. U zult het met mij eens zijn dat er 

geen enkele reden tot juichen is. Sterker: mij staat het huilen 

nader dan het lachen.

Geen enkele 
reden tot juichen

Op de korrel

Kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij
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De Amerikaanse Burgeroorlog is anderhalf jaar gaande 
als op 13 september 1862 de Noordelijke generaal George 
B. McClellan ‘zo maar’ de marsorders van zijn Zuidelijke 
tegenstander Robert E. Lee in handen krijgt. Verraad, opzet 
of een wel heel bijzonder toeval? Alles wijst op het laatste, 
maar dat neemt niet weg dat het verhaal rond de Special Order 
no. 19, of wel de Lost Order nog altijd een van de grootste, 
onopgeloste mysteries is van de oorlog. Droomt niet elke 
commandant tijdens een oorlog dat hij zo’n buitenkans in de 
schoot geworpen krijgt? Of wantrouwt hij die juist en vreest  
hij slachtoffer te worden van misleiding? Het is de all-time 
military jackpot, zegt een historicus, ...(that) changed the course 
of American history, aldus een andere historicus. McClellan 
benut de kennis van de plannen van de vijand maar ten dele en 
ook nog eens met behoorlijke vertraging. 

Toch draait de daarop 
volgende veldslag, aan 
het riviertje de Antietam 
in de staat Maryland 
uit op een strategische 
overwinning voor het 
Noorden. 17 September 
1862 is de bloedigste dag 
ooit in Amerika’s militaire 
geschiedenis, een dag 
met grote gevolgen. 
Lee moet zijn geplande 
invasie van het Noorden 
afbreken en is daarmee 
het momentum kwijt dat 

150 Jaar geleden kwam er een einde aan de Amerikaanse Burgeroorlog, veruit de belangrijkste periode  

in de Amerikaanse geschiedenis. Behalve dat er een einde kwam aan de slavernij in de Verenigde Staten, 

lag de oorlog aan de basis van de ontwikkeling van het land tot wereldmacht van formaat.

De eerste totale oorlog in de 
wereldgeschiedenis
Amerikaanse Burgeroorlog bepalend voor de VS van nu
drs. Bouke de Vos1

Lichamen van tijdens de Slag bij Antietam gesneuvelde militairen 

De Zuidelijke generaal Robert E. Lee

1 Bouke de Vos (1950), politicoloog met pensioen, houdt zich al jaren bezig met de Amerikaanse Burgeroorlog. In 2011 maakten zijn vrouw en hij een fietstocht in 
het spoor van deze fascinerende burgerkrijg. Hij schreef daarover ‘Burgeroorlog in etappes. Fietsend door de Amerikaanse geschiedenis (2013)’.
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hij in de maanden vooraf heeft opgebouwd. September 1862 is 
de climax van een bewogen jaar, een jaar waarin de krijgskansen 
tussen de belligerenten in de Burgeroorlog voortdurend keren.  
Die maand lijkt het erop dat het Zuiden de oorlog kan winnen. 
Het loopt anders. Een mogelijke erkenning, of wellicht inter- 
ventie, door de Europese grootmachten Engeland en Frankrijk 
is van de baan. Die erkenning had het Zuiden de zo vurig 
gewenste onafhankelijkheid van de Verenigde Staten binnen 
handbereik kunnen brengen en en een legale status aan de 
Secessie (afscheiding) van de Zuidelijke staten kunnen ver- 
schaffen. Dat zou op zijn beurt weer voortzetting van de 
oorlog voor het Noorden een stuk moeilijker hebben gemaakt. 
‘Antietam’ zet nog een ontwikkeling in gang. President Lincoln 
kondigt de zgn. Emancipatieproclamatie af. Alle slaven in het 
gebied van de rebellen worden vrij verklaard. 

Wil het Noorden de oorlog winnen, dan moet het het Zuiden 
treffen in zijn achilleshiel: de slavernij. Per slot van rekening 
had de Zuidelijke vicepresident al in april 1861 gezegd dat 
slavernij de hoeksteen van de Confederatie vormde. Lincoln 
zocht al langer naar een moment om de kaart van de slavernij 
te spelen. Hij moest wel, want het was een probleem geworden 
dat om oplossingen schreeuwde. Maar de kwestie lag gevoelig, 
want er waren ook slavenstaten aan Noordelijke kant gebleven. 
Met die belangrijke overwinning in september krijgt hij de 
gewenste kans. Daarmee wordt de afschaffing van de slavernij 
het tweede oorlogsdoel voor het Noorden, naast het behoud 
van de Unie van Amerikaanse Staten. 

De Emancipatieverklaring heeft twee belangrijke effecten. 
Zuidelijke plantagehouders kunnen niet meer geheel rekenen 
op loyaliteit en inzet van de slaven. Waar ze kunnen, lopen 
die in groten getale over. De basis onder het bezit van de 
slavenhouders is weggevallen. In die zin heet de Proclamatie 
wel de grootste onteigening in de wereldgeschiedenis; in 
1860 was de ‘geldswaarde’ van alle slaven in het Zuiden  

circa 3,5 miljard dollar, omgerekend naar nu 750 miljard 
dollar. Het tweede gevolg is dat de rekrutering van zwarte 
soldaten mogelijk wordt. Zij krijgen zo de felbegeerde kans 
te vechten voor hun eigen vrijheid. Uiteindelijk vechten zo’n 
200.000 zwarten aan Noordelijke zijde, ongeveer tien procent 
van alle mannen die in die tijd bij de Federale strijdkrachten 
hebben gediend. Sommige historici stellen dat dit de marge 
aan militaire mankracht is geweest die het Noorden de oorlog 
deed winnen. Overigens vechten de zwarten wel in een aparte 
militaire eenheid, de US Colored Troops. De scheiding tussen 
blanke en zwarte eenheden wordt pas opgeheven ten tijde van 
de Koreaanse oorlog. 

‘Contrabande’; gevluchte slaven bij een Noordelijk hoofdkwartier; een foto van Mathew Brady

US Colored Troops in actie in Virginia in 1864

In 1860 was de ‘geldswaarde’ 
van alle slaven in het Zuiden circa 

3,5 miljard dollar
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Diep verdeeld
Slavernij is het onderwerp waar de Amerikaanse Burgeroorlog 
ten diepste over gaat. Het vraagstuk - handhaven of afschaffen; 
uitbreiden of inperken? - had in de decennia voorafgaand 
aan de oorlog Noord en Zuid in de VS diepgaand verdeeld. 
Niet zozeer de morele kant van het vraagstuk leidde tot het 
diepgaande verschil van opvattingen, als wel uiteenlopende 
politieke en economische inzichten en belangen. 

Het Zuiden werd tussen 1800 en 1860 schathemeltjerijk met 
de productie van katoen, gebaseerd op gedwongen, onvrije 
arbeid; in 1860 was het Zuiden van de VS de vierde economie 
ter wereld. Anders dan deze tamelijk statische, agrarische 
en hiërarchische Zuidelijke samenleving, ‘verslaafd aan de 
slavernij’, ontwikkelde het Noorden zich tot een dynamische, 
meer industriële en meer egalitaire samenleving. Vrije, 
betaalde arbeid was daar het devies. Die zorgde voor de prikkel 
tot persoonlijke ontplooiing en daarmee tot de economische 
ontwikkeling van het sterk groeiende land.

De grote politieke discussie tijdens het antebellum ging over 
de vraag welk arbeidsregime mocht gelden in de enorme 
gebiedsuitbreidingen die de VS toen meemaakten. In die 
periode verviervoudigde haar grondgebied, verzevenvoudigde 
de economie en vertienvoudigde de bevolking. Lange tijd 
werden de verschillen van inzicht geslecht met politieke 
compromissen maar uiteindelijk bleek de slavernijkwestie niet 
meer met een compromis op te lossen. Bovendien ontbrak het 
tegen 1860 aan politieke leiders die nog in staat en bereid 
waren over hun politieke schaduw heen te springen om crises 
niet uit de hand te laten lopen, zoals eerder wel het geval was. 
Burgeroorlog historicus Eric Foner vraagt zich af of het om 
een onstuitbaar, niet te onderdrukken conflict ging dat tot de 
burgeroorlog leidde, of dat een blunderende generatie de zaak 
volledig uit de hand liet lopen. Hij trekt daarbij de vergelijking 
met het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog. Overigens, voor 
beide visies valt wat te zeggen.

Secessie
De verkiezing in november 1860 van Abraham Lincoln tot Ameri-
kaans president is voor 11 Zuidelijke slavenstaten uiteindelijk 
aanleiding tot de afscheiding. Zij zien in Lincoln dé bedreiging 
voor de Zuidelijke samenleving en de slavernij. Voor Lincoln 
en de Noordelijke politiek is de Secessie onaanvaardbaar, een 
rebellie die onderdrukt moet worden. De burgeroorlog is een 
feit. De eerste veldslagen zijn tamelijk amateuristisch. Ze laten 
zien dat de oorlog lang gaat duren en veel organisatie kost. 
Voor de burgeroorlog telt het beroepsleger maar 16.000 man, 
waarvan het merendeel in het westen, aan de ‘frontier’ met 
Indianenland staat. Bovendien valt het leger van ‘regulars’ in 
tweeën uiteen. De oorlog wordt grotendeels met vrijwilligers 
en dienstplichtigen uitgevochten. Voor het eind van 1860 staan 
in totaal een miljoen mannen tegenover elkaar, en later nog 
meer. De oorlog wordt gaandeweg een krachtmeting tot het 
uiterste, waarbij grote legers vechten voor absolute waarden, 
waarbij de hele samenleving en economie ten dienste komt 
te staan van de oorlogsinspanning, waarin geen compromis 
meer mogelijk is en de inzet geen andere is dan de totale 
vernietiging van de tegenstander. In die zin is de Amerikaanse 
Burgeroorlog, zeggen historici, de eerste totale oorlog in de 
geschiedenis, hoewel nog zonder de trekjes die het concept 
kreeg in de wereldoorlogen in de 20ste eeuw. Overigens is het 
begrip ‘totale oorlog’ in die tijd nog niet gemunt. Grant spreekt 
van ‘hard war’.

Die ontwikkeling van een beperkte naar een meer totale oorlog 
is ook terug te zien in de opstelling van de hoge officieren. 
De Amerikaanse Burgeroorlog is militair van het begin tot 
het einde goeddeels geleid door generaals die hun opleiding 
hebben genoten aan de militaire academie van West Point. 
Hun strategische en tactische inzichten zijn vooral gebaseerd 
op die van de Zwitserse militaire theoreticus Baron Jomini, 
een stafofficier van Napoleon, aanhanger van de beperkte 
oorlog, vooral gericht op het manoeuvreren tegenover de 
tegenstander en de verovering van grondgebied, liefst de 

Het schilderij The Peacemakers uit 1868; de generaals Sherman en Grant, president Lincoln en admiraal Porter
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vijandelijke hoofdstad. De generaals die uiteindelijk het 
Noorden de overwinning bezorgen, Ulysses S. Grant en William 
T. Sherman, gaan uit van heel andere concepten: niet de 
vijandelijke hoofdstad maar de vernietiging van de vijandelijke 
legers moet het doel zijn, met de inzet van alle beschikbare 
middelen, zo hard mogelijk en zonder omhaal; bovendien moet 
de bevolking die de vijand steunt de harde hand van de oorlog 
voelen, zodat generaties nadien het uit hun hoofd laten weer 
naar de wapens te grijpen. De Amerikaanse Burgeroorlog is 
een burgeroorlog in de ware zin des woords. Broers, vaders 
en zonen, neven, collega-officieren, samenlevingen, met 
diepgevoelde overtuigingen, staan tegenover elkaar. De 
politiek en de publieke opinie bemoeien zich intensief met de 
oorlogsvoering, vaak tot ongenoegen van de generaals. 
Hoewel het Noorden over veel meer menskracht en 
hulpbronnen beschikt, is het niet vanzelfsprekend dat het de 
oorlog kan winnen. Amerikaanse historici stellen dat in een 
oorlog niet altijd de sterkste partij wint en voeren daarbij 
onder meer onze eigen Tachtigjarige Oorlog als voorbeeld 
aan. De Burgeroorlog duurt lang. Hoewel ‘Antietam’ in 1862 
en ‘Gettysburg’ en de verovering van de rivier de Mississippi 
in 1863 keerpunten in de oorlog zijn en de kansen voor het 
Zuiden vervliegen, weet het van geen opgeven. Sterker; de 
bloedige offensieven van U.S. Grant in het voorjaar van 1864 
leveren ogenschijnlijk nauwelijks meer op dan onvoorstelbare 
aantallen slachtoffers. In de zomer van dat jaar is het moreel 
in het Noorden op het diepste dieptepunt. President Lincoln 
vreest voor zijn herverkiezing. Zou zijn tegenkandidaat zijn 
gekozen, dan had dat tot een vergelijk met het Zuiden kunnen 
leiden en zou het Zuiden er dus in zijn geslaagd de Noordelijke 
oorlogswil te breken.

Oorlog van primeurs
De Amerikaanse Burgeroorlog is een moderne oorlog, met 
nog antieke trekken. Het is een van de eerste grote oorlogen 
tijdens de Industriële Revolutie. Het is de eerste oorlog 
waarin de spoorwegen een belangrijke rol speelden; het 

Amerikaanse spoorwegnetwerk was destijds groter dan in 
de rest van de wereld bij elkaar. In minstens twee veldslagen 
spelen de spoorwegen een doorslaggevende rol. Voor de 
communicatie wordt voor het eerst op grote schaal gebruik 
gemaakt van de telegraaf. En de Burgeroorlog is de eerste 
oorlog die uitgebreid is gefotografeerd. Militair gezien kent 
de Burgeroorlog ook een aantal belangrijke primeurs. Het is 
de eerste oorlog waarin pantserschepen ten tonele verschijnen; 
zij jagen wereldwijd marineautoriteiten schrik aan: op slag zijn 
houten oorlogsschepen hopeloos verouderd. De oorlog kent de 
introductie van de mijn, toen nog torpedo genoemd. En er wordt 
voor het eerst geëxperimenteerd met kleine onderzeeboten. 
De wapentechniek maakt een revolutionaire ontwikkeling 
door: tijdens de oorlog worden musketten met een gladde loop 
(‘smoothbore guns’) op grote schaal vervangen door geweren 
met een getrokken loop, een loop met daarin een gefreesde 
spiraal (‘rifled guns’). Met een snel draaiende beweging van 
de kogel krijgt het geweer daardoor een veel grotere precisie, 
over grotere afstand. De tactiek op het slagveld daarentegen 
is nog napoleontisch, met het optrekken van de soldaten 
in brede linies. Dat verdraagt zich slecht met de precisie van 

Militair gezien kent de Burgeroorlog 
een aantal belangrijke primeurs

De zeeslag bij Hampton Roads, het gevecht tussen de pantserschepen USS Monitor en CSS Virginia

Een ambulance van Noordelijke Zouaven
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de nieuwe wapens en het verklaart waarom er tijdens een 
veldslag naar verhouding veel slachtoffers vallen. In de slag bij 
Gettysburg, de grootste in de oorlog, sneuvelt een derde van 
alle ingezette soldaten of raakt gewond of vermist; ook veel 
andere veldslagen in de Burgeroorlog kennen die verhouding. 
Gaandeweg komt de verdedigende partij ver in het voordeel 
boven de aanvaller en ook daarmee heeft de Burgeroorlog 
een primeur. De verdediger graaft zich in; de schop wordt een 
net zo belangrijk instrument voor de soldaat als zijn geweer. 
In 1864 raken de loopgraven in zwang en lijkt het beleg voor 
het strategisch gelegen Petersburg op de loopgravenoorlog in 
‘14-‘18. De ‘rifled guns’ zijn vooral succesvol door een nieuw 
type kogel, de zgn. Minie Ball, genoemd naar de uitvinder, 
de Franse kapitein Minié. Het is een loden kogel die uitzet als 

hij het lichaam binnentreedt en daar verwoestend uitwerkt. 
Als een soldaat de inslag al overleeft, blijft hij niet zelden 
met verbrijzelde ledematen achter. Er rest daarom weinig 
anders dan amputatie. Nog eens 16 procent van de gewonden 
overleeft zo’n operatie niet.

De medische zorg in de Amerikaanse Burgeroorlog is tamelijk 
primitief. De wereld verkeert in die tijd nog in de Medische 
Middeleeuwen. Besmetting is nog een onbekend fenomeen. 
De situatie op en rond de operatietafels in de veldhospitalen 
is naar de maatstaven van nu schrikbarend. Veel beter komt 
de organisatie op gang rond de afvoer van gewonden van het 
slagveld en de zorg in de hospitalen tijdens de oorlog. Dat laat 
onverlet dat de grootste doodsoorzaak tijdens de Burgeroorlog 
niet het oorlogsgeweld is maar ziekte: 2 op de 3 soldaten 
sterft aan dysenterie, tyfus of longontsteking, en ‘s zomers aan 
malaria. Maar ook mazelen en waterpokken kunnen dodelijk 
zijn in de kampen waar soldaten dicht opeengepakt onder 
zeer onhygiënische omstandigheden leven. Overigens is de 
verhouding tussen dood door oorlogsgeweld en door ziekte 
tijdens de Napoleontische oorlogen nog 1 op 8 en in de Eerste 
Wereldoorlog al gezakt naar 5 op 1.

Grote betekenis
De Amerikaanse Burgeroorlog is een belangrijke oorlog, 
met verstrekkende gevolgen. Voor de Amerikanen is de 
Burgeroorlog veruit de belangrijkste periode in hun geschiedenis 
en bepalend voor de ontwikkeling daarna: “It defined us!” 
Schrijver-historicus Shelby Foote zegt: “It was the crossroads of 
our being. And it was a hell of a crossroads!” Hij voegt daaraan 
toe dat je het huidige Amerika niet goed kunt begrijpen zonder 
althans enige kennis van de Burgeroorlog. De oorlog kostte 
623.000 Amerikanen het leven - een schatting die de laatste tijd 
naar boven wordt bijgesteld - minstens zoveel en misschien wel 
meer doden dan in alle overige oorlogen waarin Amerikanen 
vochten. Twee procent van de totale Amerikaanse bevolking 
liet het leven, ongeveer twintig procent van alle militairen. 

In het Zuiden lagen die verhoudingen nog een stuk hoger. 
Het zijn cijfers waar wij in Europa, gezien de Napoleontische 
oorlogen en de beide Wereldoorlogen, niet van opkijken. 
Maar voor Amerikanen, die voor en na hun burgerkrijg geen 
bloediger conflict op hun continent hebben meegemaakt, zijn 
ze nog altijd onvoorstelbaar. Met de naoorlogse periode, de 
zgn. Reconstructie, wordt de Amerikaanse Burgeroorlog wel de 
Tweede Amerikaanse Revolutie genoemd. Ze vormen de basis 
voor de ontwikkeling van de Verenigde Staten tot de politieke, 
militaire en economische wereldmacht die ze in de 20ste 
eeuw is geworden. Burgeroorlog historicus James McPherson 
stelt dat als het Zuiden de oorlog had gewonnen en er dus 
twee Amerika’s waren ontstaan, het heel goed mogelijk was 
geweest dat de VS zich nooit tot dé economische en militaire 
wereldmacht in de 20ste eeuw zou hebben ontwikkeld. 
Doorredenerend zou het niet ondenkbaar zijn dat Amerika of 
een van die Amerika’s niét zou hebben ingegrepen, of kunnen 
ingrijpen in de Eerste Wereldoorlog. Hoe zou die oorlog dan 
zijn verlopen en hoe had Europa er dan nu uitgezien? Nu zijn 
zulke ‘wat als’-kwesties heel interessant, maar ook niet zo 
relevant. Want zo is het niet gegaan. Toch geven ze aan dat de 
uitkomst van de Amerikaanse Burgeroorlog ook voor Europa 
van grote betekenis is geweest. 

Militairen van het 9th Illinois tijdens de Slag bij Shiloh
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Na de implosie van de Sovjet-Unie is de Russische marine fors 
in omvang geslonken. Dit vooral wegens geldgebrek en de 
verdeling van de vloot tussen de verschillende voormalige 
Sovjet-staten. De verbeterde economische situatie in samenhang 
met de opkomst van Poetin met zijn doctrine schiep de laatste 
jaren nieuwe mogelijkheden. De Poetin-doctrine heeft tot 
doel de Russische status van grote mogendheid te herstellen. 
De basis  van deze doctrine wordt gevormd door nationalisme, 
nationale identiteit en de identiteit van grote mogendheid. Na 
de val van de Sovjet-Unie heeft het Westen Rusland bejegend 
als een falende natie. Moskou eigent zich echter tegenwoordig 
het recht toe te spelen volgens de eigen regels. De illegale 
annexatie van de Krim was een eerste stap naar de identiteit 
van grote mogendheid. Hiertoe behoort ook een actualisering 
van de doctrines. Allereerst verscheen eind december jl. een 
nieuwe Russische militaire doctrine, die representatief was voor 
de slechte relaties met het Westen.

Russische marinedoctrine 
Op 26 juli jl. presenteerde plaatsvervangend premier Dmitry 
Rogozin, op een fregat in de Oostzeehaven Kaliningrad, 
de geactualiseerde marinedoctrine aan Poetin. Hij noemde 

twee redenen voor de actualisering: primair de veranderende 
internationale situatie en daarnaast versterking van de 
Russische positie als een zeemogendheid. De doctrine beslaat 
vier functionele gebieden: marine-activiteiten, maritiem trans- 
port, marine-wetenschap en de ontwikkeling van minerale bron- 
nen. Daarnaast omvat ze zes regio’s: de Atlantische Oceaan, 
het noordpoolgebied, de Stille Oceaan, de Kaspische Zee, de 
Indische Oceaan en Antarctica. De Russische marine bestaat uit 
de Noordelijke, Oostzee-, Zwarte Zee- en Stille Oceaanvloten, 
naast een kleiner flottielje op de Kaspische Zee.
Rusland gaat vooral zijn vloot versterken om de NAVO te 
weerstaan. Elke ‘militaire infrastructuur’ van het Atlantisch 
bondgenootschap aan de grens van Rusland is ‘onaanvaardbaar’, 
aldus president Poetin. Het document garandeert Rusland dan 
ook een adequate marinepresentie in de Atlantische regio. De 
doctrine meldt tevens dat de Russische marine in de Zwarte Zee 
en Middellandse Zee moet worden versterkt.  Om de presentie 
op de Stille en de Indische Oceaan te vergroten zal Rusland de 
banden met China en India aanhalen. Het document vertolkt 
een allesomvattende visie voor een civiele en militair maritieme 
strategie in de komende jaren, inclusief de handhaving van 
zeehandelroutes en het beheer van visserij.

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

Column

Mr. drs. C. Homan

De publicatie van een nieuwe Russische maritieme doctrine zorgde bij ondergetekende voor een “schok der 

herkenning” en dat ondanks de grote verschillen tussen het heden en de tijd van de Koude Oorlog. Bijna 

dertig jaar geleden organiseerde hij een conferentie over “De maritieme ontplooiing van de Sovet-Unie”. 

De toenmalige Sovjet-Unie beschikte in die tijd als opkomende maritieme macht behalve over een geduchte 

oorlogsvloot, ook over een krachtige koopvaardij en visserij.

Russische marinedoctrine

Russische en Amerikaanse marine-officieren in Wladiwostok
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Het 46 pagina’s omvattende document bevat tevens ambi- 
tieuze doelstellingen voor het bouwen van amfibische sche- 
pen en uitbreiding van de infrastrucuur van de Zwarte 
Zeevloot. Rusland heeft bovendien de laatste 10-15 jaren een 
binnenlandse scheepsbouwindustrie ontwikkeld die op een 
schaal werkt die vergelijkbaar is met die in de Koude Oorlog. 

Russiche marine
De huidige Russische marine is in de wereld in grootte de derde 
marine. Door jarenlang onvoldoende gefinancierd te zijn, 
kampt de Russische marine met een geringe inzetbaarheid. 
Deze verouderde zeemacht vormt de kern van de huidige 
Russische marine. Geleidelijk aan is sprake van de introductie 
van meer schepen, naast verbeteringen van de gehele vloot. 
De Russische marine heeft 79 schepen van de omvang van een 
fregat en groter, waaronder een vliegkampschip, vijf kruisers, 
dertien jagers en 52 onderzeeërs. Met uitzondering van een 
klein aantal aanvals- en kruisrakettenonderzeeërs werden 
vrijwel alle gevechtsschepen gebouwd tijdens de Koude 
Oorlog. Hoewel Rusland tijdens de Koude Oorlog in staat was 
met ondersteuning de wereldzeeën te bevaren, is de marine 
hiertoe niet langer in staat en heeft zij in recente jaren meestal 
als een kustmarine gefunctioneerd. 

Atlantische Oceaan en noordpoolgebied
De beslissing de marine-activiteiten in Atlantische Oceaan uit  
te breiden was een antwoord op de verhoogde spanningen  
met de NAVO sinds het begin van de Oekraïnecrisis. Om 
effectief in de Atlantische Oceaan te zijn, dient Rusland voort 
te gaan met de militarisering van het noordpoolgebied, zei 
Rogozin. Russische militaire planners zien dit gebied namelijk 
als een vitale toegangsweg voor Ruslands Noordelijke Vloot  
om ongehinderd door de NAVO de Atlantische Oceaan binnen 
te gaan. 
De schepen van de Oostzeevloot, gestationeerd in Kaliningrad, 
moeten immers Duitsland en Denemarken passeren door 
het Kattegat. De marinedoctrine is ook belangrijk om de 
economische doelen in het noordpoolgebied te behalen. Er zijn 
grote olie- en gasreserves en er is een potentiële scheepsroute. 
De marine zal een vloot van nieuwe nucleaire ijsbrekers krijgen, 
waarvan de eerste in 2017 operationeel is.

Zwarte Zee
De situatie op de Krim en Sebastopol is ook een factor die van 
invloed is op de Russische nieuwe marinedoctrine. De Zwarte 
Zeevloot , gestationeerd op de Krim, moet door de Turkse 
Bosporus varen om de Atlantische Oceaan te bereiken en ook 
deze vloot is daardoor niet vrij van NAVO-bemoeienis. De 
nieuwe doctrine beoogt tevens de neergang van de Zwarte 
Zeevloot om te keren en deze te gebruiken als de hoeksteen 
van een permanent Mediterraan flottielje.

Mistral
Gezien de EU-sancties tegen Rusland kan Frankrijk geen twee 
vrijwel afgebouwde helicopterschepen uit de Mistralklasse aan 
Rusland leveren, die werden besteld in 2011. Inmiddels zijn de 
Fransen met de Russen een vergoeding van 1,2 miljard euro 
overeengekomen. 

Slotopmerkingen
Bij de met veel fanfare aangekondigde marinedoctrine passen 
toch wel enkele kanttekeningen. Van de meer dan 215 huidige 
Russische oppervlakteschepen is slechts een kwart in staat 
blue water operaties uit te voeren. De rest is primair bedoeld 
voor kustoperaties. Nieuwe schepen zoals grote destroyers 
ontworpen voor ontplooiingen op de oceaan, worden nog 
niet geconstrueerd en niet verwacht voor midden tot eind 
jaren 2020. De Russische marine verwacht bijna 100 schepen 
omstreeks 2020, maar de meerderheid ervan bestaat uit kleine 
schepen zoals fregatten, korvetten en patrouilleboten. 

Dit betekent dat Rusland moeite zal hebben de nieuwe 
marinedoctrine te effectueren voor het grotere schepen 
begint te bouwen. Samenvattend streeft de geactualiseerde 
marine ernaar om de graduele neergang van de marine na 
de val van de Sovjet-Unie om te keren, toen door gebrek aan 
fondsen vele schepen in de haven waren opgesloten, jarenlang 
roestten, en het Russische vermogen om strategische doelen op 
de volle zee na te streven zee erodeerde. De marinedoctrine 
gaat verder dan het benoemen van de strategische gebieden 
van belang voor de Russische marine en voegt geheel nieuwe 
secties over scheepsbouw en sociale steun voor de zeelieden 
toe. De geactualiseerde doctrine kent ook een grote injectie 
van financiële fondsen in de Russische marine voor operaties op 
volle zee. Vooralsnog is ze echter de komende decennia  geen 
partij voor de mondiaal ontplooide Amerikaanse marine.

De Russische marine heeft in 
recente jaren meestal als een 
kustmarine gefunctioneerd

De huidige Russische marine 
is in de wereld in grootte 

de derde marine

Schepen van de Oostzeevloot in Sint Petersburg

Levering van twee schepen van de Mistralklasse aan Rusland gaat niet door
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In het voorgaande artikel heb ik geschreven over de kenmerken 
van security sector reform (SSR). SSR heeft als doel te komen 
tot een professionele veiligheidssector die zowel de veiligheid 
van het individu als de veiligheid van de staat nastreeft. 
Hierbij vormen grondbeginselen als inspraak, goed bestuur, 
democratisch toezicht, mensenrechten en respect voor 
nationale en internationale wetten en verdragen de kaders 
waarbinnen de sector opereert.

Staten
Het begrip ‘staat’, zoals wij het kennen, heeft als beginpunt 
het Verdrag van Westfalen (1648). Dit bestond uit een reeks 
van vredesverdragen die een einde brachten aan diverse 
oorlogen in Europa, waaronder de 80-jarige oorlog. Het legde 
de basis voor de soevereiniteit van staten en de wijze waarop 
staten met elkaar dienen om te gaan. Het huidige systeem van 
internationale betrekkingen tussen staten was geboren. 
Volgens Artikel 1 van het Verdag van Montevideo inzake 
Rechten en Plichten van Staten (1933) zijn er vier criteria 
waaraan een staat moet voldoen: “The State as a person of 
international law should possess the following qualifications: a) 
a permanent population; b) a defined territory; c) a government; 
and d) capacity to enter into relations with other States.”

Volgens de vooraanstaand socioloog Max Weber (1864-1920) 
is een van kenmerken van een staat het geweldsmonopolie.  
Het geweldsmonopolie betekent dat staten het recht hebben 
om geweld toe te passen en dat dit recht aan anderen is ontzegd. 
De mate waarin een staat hieraan invulling kun geven is sterk 
medebepalend voor de legitimiteit en geloofwaardigheid van 
de staat. 

Fragiele staten: waar komen ze vandaan 
en wat zijn het?
Failing states, failed states, fragile states, weak states, collapsed 
states. Er is een grote verscheidenheid aan termen die wordt 
gebruikt om fragiele staten aan te duiden; zo is er ook een 
grote verscheidenheid aan definities. Over het algemeen 
wordt een fragiele staat gezien als een staat die niet in staat 
is te voldoen aan de basisbehoeften en basisverwachtingen 
van haar eigen bevolking. Hierbij wordt dan gedacht aan het 
ontbreken van fysieke veiligheid voor alle burgers, het falen van 
de rechtstaat, het afwezig zijn van economische vooruitgang 
en andere taken van een moderne staat. Jaarlijks wordt er een 
index samengesteld door Fund for Peace, die aangeeft hoe de 
stabiliteit of fragiliteit van de enkele staat wordt ingeschat, 
de zogenaamde Fragile State Index (http://fsi.fundforpeace.

In het tweede deel van een serie analyseert de auteur het begrip fragiele staat. Hoe ontstaan deze  

statenen wat zijn hun kenmerken. Dit als opstap naar het laatste artikel waarin hij de plaats die  

SSR inneemt bij het streven naar het verminderen van de fragiliteit van deze staten en de voorwaarden  

SSR te gebruiken om op duurzame wijze fragiele staten naar stabiliteit te begeleiden, zal behandelen. 

Fragiele staten en hervorming 
van de veiligheidssector
Over karakteristieken en gevolgen (deel 2)
luitenant-kolonel b.d. Alwin van den Boogaard

Voortdurende armoede is een kenmerk van een fragiele staat. Foto BY-NC-ND  ICRC  L. Doua
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org/). Een andere bron is het jaarlijkse OESO-rapport ‘The 
state of fragility’. In dit artikel hanteer ik de definitie van 
de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling) van 2008, die stelt dat: “a fragile state is unable 
to meet [their] population’s expectations or manage changes in 
expectations and capacity through the political process”. 
Voor de verdere typering van fragiele staten hanteert de 
OESO de volgende classificatie van fragiele staten: “(i) post-
conflict/crisis or political transition situations; (ii) deteriorating 
governance environments, (iii) gradual improvement, (iv) 
prolonged crisis or impasse”.
Over de oorzaken van het ontstaan van een fragiele staat is 
veel geschreven en zijn er veel verschillende meningen. In het 
algemeen is er echter overeenstemming over het feit dat er 
meerdere oorzaken zijn. Deze oorzaken beïnvloeden elkaar 
negatief en het is moeilijk om uit deze negatieve spiraal te 
komen. Eén voorbeeld is de relatie tussen conflict en fragiliteit: 
conflict tast de kracht van de staat aan en een zwakke staat 
geeft ruimte voor conflict. 

Het GSDRC (Governance and Social Development Resource 
Centre) verdeelt de oorzaken in vier groepen:
• structurele en economische factoren, onder meer: armoede, 

gewelddadig conflict, rebellie, overdaad of tekort aan 
grondstoffen, ‘slechte’ buurlanden, demografische stress;

• politieke en institutionele factoren: zwakke legitimiteit van 
de staat, slecht bestuur, onderdrukking van de politieke 
oppositie, zwakke instituties, etc.;

• sociale factoren, zoals: onevenredige verdeling van macht, 
sociale uitsluiting van groepen, gebrek aan sociale cohesie;

• internationale factoren met daarbij als voorbeelden: de 
erfenis van de kolonisatie, internationale politieke economie.

Kenmerken en gevolgen: de kip en het ei
Een fragiele staat is veelal gekoppeld aan geweld en 
voortdurende armoede. Beide kenmerken zijn bijna 
onlosmakelijk verbonden met de term fragiele staat. De eerder 
genoemde negatieve spiraal manifesteert zich nu ook: is de 
armoede een gevolg of de oorzaak van de fragiliteit?
Fragiele staten hebben vaak ook als kenmerk dat het bestuur 
niet representatief is. In de meeste gevallen richt het bestuur 
zich dan ook op de eigen (groeps-)belangen waarbij de 
behoeften van de overige groepen van de bevolking worden 
gemarginaliseerd of zelfs genegeerd. Dit leidt tot spanningen 

binnen de maatschappij waardoor de waarschijnlijkheid van 
gewelddadige confrontaties toeneemt.
Armoede, die wordt versterkt door de andere karakteristieken 
van een fragiele staat, drukt het zwaarste op de zwakkeren in 
de samenleving: vrouwen, kinderen en bejaarden. De armoede 
leidt tot een grote groep van jongeren die door het ontbreken 
van toekomstperspectief, sneller geneigd zullen zijn om toe te 
treden tot gewelddadige groeperingen.
Slecht bestuur, zoals het ontbreken van de rechtstaat, is een 
ander kenmerk van de fragiele staat. De regering creëert onrust 
en onzekerheid bij (delen van) de bevolking als het gaat om 
de juiste en gelijke behandeling van individuen of groepen. 
Hierdoor verdwijnt de legitimiteit van de staat en zoeken 
delen van de bevolking hun heil in alternatieven of traditionele 
systemen, waardoor er parallelle structuren ontstaan (zgn. non-
state actors). De staat is niet bij machte om overal de veiligheid 
te garanderen en verliest het geweldsmonopolie. Er ontstaan 
niet alleen parallelle structuren maar er treedt ook een splitsing 
op van de maatschappij. De sociale cohesie, noodzakelijk voor 
het hebben van sociaal kapitaal, valt uiteen.
Een ander kenmerk betreft het ontbreken van sterke en 

Een fragiele staat is vaak gekoppeld aan geweld, zoals hier in Irak

Fragiele staten zijn een eenvoudig 
doelwit van grensoverschrijdende 

criminele organisaties

Armoede drukt het zwaarst op de zwakkeren in de samenleving



15

Armex | september 2015 | nummer 3

14

Armex | september 2015 | nummer 3

Police Nationale du Burundi (PNB)

Zoals in nagenoeg alle voormalige koloniën was er bij het bereiken van de onafhankelijkheid geen besef over taken van de 
politie, daar, tot dat moment, de politie alleen de bescherming van de belangen van de koloniale machthebbers als taak had.
Voor de oprichting van de PNB waren er drie ministeries die zich met politiezaken bezighielden en die daarvoor vier verschillende 
politiekorpsen ter beschikking hadden (justitiële politie, grensbewaking, gemeentepolitie en militaire politie). De totale sterkte 
van de korpsen werd geschat op 2.000 man. Op 31 december 2004 werd de PNB opgericht met een oorspronkelijke sterkte van 
bijna 18.000 man die moest worden  gereduceerd tot 15.000 Tijdens de demobilisatie werd onder andere het leeftijdscriterium 
gehanteerd waardoor de nieuwe PNB een deel van de ervaren officieren verloor.

Ca. 50% van de nieuwe politieagenten bestond uit voormalige rebellen aan wie opeens werd gevraagd om van een agressieve 
houding als rebel over te gaan naar een genuanceerde en oplossingsgerichte benadering van een politieagent. De overige 
50% van de politieagenten bestond uit houseboys, gardiens, werklozen, herders etc. Dit kwam voort uit de quotumbenadering 
van het in het vredesakkoord bepaalde DDR-mechanisme1: het aantal aangeleverde leden van de partij en het aantal wapens 
bepaalde het aantal officieren en functies. Dus hoe meer leden/rebellen, des te meer en des te hogere functies een groepering 
kon krijgen in de nieuwe politie en het nieuwe leger. Net voor en zelfs tijdens de vredesonderhandelingen en het DDR-proces 
werd er geronseld. Vanaf het begin was de top van de PNB sterk politiek getint. In Burundi zegt men: ‘Het leger integreerde de 
rebellen, de rebellen integreerden de politie’. De PNB heeft grote problemen op elk gebied: opleidingen – kader – besef over 
taken en verantwoordelijkheden – uitrusting en zeker mogelijkheden om te communiceren en te controleren. De schatting is 
dat de gemiddelde politieagent 3-4 weken opleiding heeft gehad en aan de kwaliteit van zeker een deel daarvan mag worden 
getwijfeld. De politie heeft onvoldoende infrastructuur. Men huurt gebouwen die niet voldoen aan eisen voor een politiepost 
maar ook niet voldoen aan normale basiseisen op gebied van sanitair en legering. Politieagenten leven deels onder erbarmelijke 
omstandigheden. Dat doet het gevoel van eigenwaarde geen goed maar doet ook afbreuk aan hun geloofwaardigheid (zeker 
in de Burundese cultuur).

Het gebrek aan communicatie- en controlemiddelen staat, met een onvoldoende opleiding, garant voor ondisciplinair gedrag. 
Dit gebrek aan discipline wordt nog versterkt door de spanning in de Burundese maatschappij als het gaat over disputen over 
land en de hang naar polygamie in delen van het land, waarbij politieagenten worden gemanipuleerd door discussiërende 
partijen. Het lage salaris en het gebrek aan zelfrespect van de politieagenten versterkt dit. Een eerste reactie zou dan zijn om 
de politie in kazernes te concentreren. Echter, daartegen zijn meerdere argumenten: het versterkt het militaire karakter, terwijl 
men de politie juist zou moeten demilitariseren en het schept ruimte voor criminele activiteiten. 
De relatie met de bevolking staat onder spanning en bevindt zich in een vicieuze cirkel: het optreden beantwoordt niet aan 
de verwachtingen ➜ de geloofwaardigheid wordt aangetast ➜ de bevolking benadert de politie met minachting ➜ de niet 
opgeleide politie reageert ongenuanceerd ➜ de bevolking ziet haar mening bevestigd en reageert met verdere minachting.
De politie is een van de meest zichtbare uitingen van de staat. Een niet functionerende politie is een eenvoudig aangrijppunt om 
het functioneren van de zittende regering ter discussie te stellen. Een zwakke politie is eenvoudig te verleiden tot het maken van 
fouten om daar politiek gewin uit te halen. 

Bron: eigen waarneming
1 DDR: disarmament, demobilization and reintegration.

Vluchtelingenstromen vormen 
een belasting voor buurlanden
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legitieme instituties waardoor de dienstverlening van de 
staat stagneert en er een verval optreedt van onder andere 
infrastructuur, gezondheidszorg, onderwijs en economische 
vooruitgang.
Conflict en post-conflict geven een aparte dimensie aan de 
uitdagingen om een fragiele staat te leiden naar stabiliteit. 
Veelal vinden deze conflicten hun oorsprong in het verleden en 
betreft het nooit beëindigde en veelal sluimerende spanningen. 
De lange duur en het onvoorspelbare en gewelddadige karakter 
van de conflicten versterkt het verval van de sociale cohesie. 
Het leidt tot een situatie waarbij de veiligheidsdiensten worden 
gewantrouwd door de bevolking: politie en leger worden door 
delen van de samenleving gezien als instrumenten van de 
onderdrukking. De bevolking valt uiteen in primaire groepen 
waarbij religie, taal en etniciteit de binding vormen en de ene 
primaire groep zich afzet tegen de andere.
Terwijl wij in het Westen over het algemeen ervan uitgaan 
dat door het eindigen van het conflict er direct een periode 
van relatieve rust ontstaat, is op een lager geweldsniveau het 
tegendeel het geval. Zo zal criminaliteit in de directe post-
conflict periode veelal toenemen. Maar ook huiselijk geweld 

neemt toe in de eerste jaren van deze periode. De vrouw die er 
tijdens het conflict alleen voor stond was gedwongen om taken 
van de man over te nemen. De man, beladen met negatieve 
indrukken en ervaringen, komt thuis en dwingt zijn vrouw 
terug naar haar traditionele plek. Dit gebeurt op de wijze zoals 
de man het jarenlang gewend was: met geweld.
De grenzen tussen de veiligheidsdiensten en de politiek zijn 
vaak erg diffuus geworden. Er is geen functionele scheiding 
meer tussen beide sectoren. Deze militarisering van de politiek 
openbaart zich ook binnen de samenleving. 
De gevolgen van het conflict zijn vaak ook te merken op 
regeringsniveau. Veelal worden de functies op regeringsniveau 
verdeeld op basis van andere criteria dan die van kwalificaties 
en gebleken bekwaamheid. Voor deze ‘prijs van de vrede’ is 
bij buitenstaanders niet altijd direct begrip. Daarenboven  
is de politieke situatie van een fragiele staat verre van  
stabiel te noemen. 

Daar waar gekozen wordt voor het integreren van de 
voormalige strijdende partijen in het veiligheidsapparaat doet 
zich hetzelfde verschijnsel voor. Iemand die goed functioneerde 
als rebel hoeft niet per se een goede politieman te zijn.

Het geweld van het conflict leidt tot een verval van normen 
en waarden. Dit verval wordt versterkt door de lengte van het 
conflict. Het belangrijkste doel van de bevolking wordt het 
overleven van het conflict. Corruptie en fraude nemen toe. 
Er ontwikkelen zich oorlogseconomieën en men richt zich op 
korte termijn gewin. Geweld wordt een wijze van beslechten 
van meningsverschillen. De bevolking raakt getraumatiseerd en 
er is een enorme stroom aan geruchten die snel tot waarheid 
worden verheven.
Het is goed om te beseffen dat een fragiele staat niet 
betekent dat er niets functioneert. Delen van een fragiele 
staat kunnen functioneren terwijl andere domeinen compleet 
disfunctioneren. Zo beschrijft Peter Little in zijn Boek ‘Somalia: 
Economy without State’ hoe delen van de Somalische economie 
groeiden, bijvoorbeeld veeteelt, terwijl Somalië al jaren 
behoort tot de meest fragiele staten. Leemtes kunnen worden 

ingevuld door traditionele systemen of door andere non-state 
actors. Het functioneren van de non-state actors moet niet als 
onbelangrijk worden afgedaan: zo wordt er in het ‘Handbook 
on SSR’ van de OESO gesteld dat in Sub-Sahara Afrika 80%  
van de justitiële dienstverlening wordt uitgevoerd door 
non-state actors. Vaak worden deze non-state actors als 
meer legitiem ervaren dan de staat. Het is ook niet zo dat 
de hierboven genoemde kenmerken in elke fragiele staat 
aanwezig moeten zijn. De beschreven kenmerken vormen een 
soort grootste gemene deler. 

Een fragiele staat kan als volgt worden samengevat: een 
samenleving, getraumatiseerd en gestrest, die uiteengevallen 
is in delen, die elkaar met wantrouwen bejegenen, en die 
afhankelijk is van een regering die niet in staat of niet bereid  
is om aan de basisbehoeften van de gehele bevolking te 
voldoen.

Vluchtelingen in Griekenland. Foto Tyler Jump IRC
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De dreiging vanuit fragiele staten
Fragiele staten hebben een negatieve invloed op de 
nabuurstaten. Het is niet alleen de stroom vluchtelingen die een 
belasting vormt voor de nabuurstaat. Zo becijferde Collier, een 
voormalig econoom van de Wereldbank, dat een nabuurstaat 
van een fragiele staat 0,6% aan groei inlevert, terwijl de buur 
van deze nabuurstaat nog eens 0,2% aan groei ziet verdwijnen. 
Het ontbreken van een sterk staatsbestel en een sterke 
rechtsstaat maken fragiele staten een eenvoudig doelwit van 
grensoverschrijdende criminele organisaties, die profiteren van 
de zwakke rechtstaat om van daaruit te gaan werken. Indien 
de infrastructuur van de fragiele staat te zwak is zal voor een 
deel van de activiteiten er vaak worden uitgeweken naar de 
nabuurstaat. Dat deze effecten verder gaan dan de regio is 
ondertussen genoegzaam bekend. We hoeven daarvoor alleen 
maar te kijken naar de dreiging van piraterij aan de kust van 
Somalië. Of we kunnen als schrijnend voorbeeld nemen de 
vluchtelingenstroom die vanuit fragiele of (post-)conflict staten 
via Italië en Griekenland naar Europa tracht te komen.

Het ontbreken van goed bestuur, het uiteenvallen in pri- 
maire groepen en het slecht of niet functioneren van het 
veiligheidsapparaat zijn enkele factoren die een fragiele staat 
tot een aantrekkelijk toevluchtsoord maken voor terrorisme en 
in toenemende mate ook een broedplaats daarvan.

Een van de meest zwaarwegende gevolgen van fragiele staten 
is het lijden van de bevolking, waarbij de meest kwetsbare 
groepen er het meest onder lijden. Het gaat dan niet alleen om 
vluchtelingenstromen en IDP’s (internally displaced persons), 
maar ook de indirecte gevolgen zoals ziektes, missen van 
onderwijs en opleiding, het missen van een stabiele jeugd, 
normverval en criminaliteit. Het ontbreken van een redelijk 
toekomstperspectief creëert een potentieel aan gegadigden 
om deel te nemen aan criminele of terroristische activiteiten. 

Het hoeft geen aanvullend betoog dat fragiele staten dus 
de armoe versterken, de economische ontwikkeling stagneren 
en een blokkade vormen voor het behalen van de Millen- 
niumdoelen. Collier becijferde, in 2007, dat fragiele staten 
wereldwijd jaarlijks 276 Miljard $ kosten. Dit bedrag is het 
dubbele van het totaal aan ontwikkelingshulp indien elk land 
0,7% van het BNP daaraan zou besteden. De zwakte van de 
instituties, de verleidingen van buitenaf, het ontbreken van 
sociale cohesie, de armoede en de niet aflatende verwachtingen 
van de eigen bevolking maken dat het veelal onmogelijk is voor 
fragiele staten om op eigen kracht de weg naar stabiliteit te 
vinden. Samenvattend kan men stellen dat de problematiek 
van fragiele staten een dreiging inhoudt voor wereldwijde 
duurzame vrede en economische ontwikkeling. 
Deze vaststelling en het tekort aan capaciteit van fragiele staten 
om, onafhankelijk van internationale steun, zelf de problemen 
op te lossen, ontneemt ons ook de keuze om ons de vraag te 
stellen of we wel dan niet fragiele staten moeten begeleiden 
op hun weg naar stabiliteit. De wereldwijde negatieve invloed 
van fragiele staten is te groot om te negeren.

Guinee-Bissau

A string of crises stretching back more than a decade has 
rendered Guinea-Bissau one of the most fragile states in 
Africa. This recurring cycle of political violence, instability, 
and incapacitated governance, moreover, has accelerated 
in recent years, most notably following a military coup in 
April 2012. Exploiting this volatility, trafficking networks 
have coopted key political and military leaders and 
transformed Guinea-Bissau into a hub for illicit commerce, 
particularly the multibillion dollar international trade 
in cocaine. This has directly contributed to instability in 
Senegal, Guinea, Liberia, Mali, Mauritania, Nigeria, and 
elsewhere in Africa. 

European and African organized criminal groups have 
likewise established ties to the Guinea-Bissau trade. Drawn 
by the lucrative revenues, al Qaeda in the Islamic Maghreb 
and other militant groups in West Africa have also been 
linked to Guinea-Bissau trafficking. Now commonly 
referred to as Africa’s first narco-state, Guinea-Bissau has 
become a regional crossroads of instability.

Uit: Advancing Stability and Reconciliation in Guinea-
Bissau: Lessons from Africa’s First Narco-State
Auteurs : Davin O’Regan and Peter Thompson, The Africa 
Center for Strategic Studies June 2013.

In fragiele staten treedt een verval op van de infrastructuur

Het is veelal onmogelijk voor fragiele 
staten om op eigen kracht de weg 

naar stabiliteit te vinden
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In augustus 1914 begon de Duitse opmars in het Westen met 
de inval in België. In het aangepaste Schlieffenplan werd 
Nederland ontzien. Dit betekende dat het op de uiterste 
linkervleugel opererende Duitse 1e Leger als het ware een draai 
om onze provincie Limburg moest maken. 

Een enorme hoeveelheid troepen moest rondom Luik de 
Maas oversteken alvorens zij zich weer naar het noorden 
konden wenden en daarna hun opmars richting Parijs konden 
beginnen. Het was daarom essentieel dat de Belgische vesting 
Luik in de eerste oorlogsdagen werd veroverd. Dit lukte en met 
name de latere Kwartiermeester-generaal Ludendorff speelde 
hierbij een belangrijke rol. 

Tijdens de uitvoering van deze militaire operatie stroomden 
de Duitse troepen het Luikse land binnen en werden daar 
geconfronteerd met de Belgische bevolking. 
Overvallen is geschreven vanuit het perspectief van deze 
bevolking, aangevuld met waarnemingen van Nederlandse 
ooggetuigen en Duitse militairen. Hierbij stelt de auteur drie 
vragen centraal.
• In hoeverre was de bevolking van het Luikerland voorbereid 

op de oorlog?
• Wat maakten de mensen mee toen de strijd losbarstte en het 

Duitse leger door de streek trok?
• Welke sporen lieten de belevenissen van de inwoners achter 

in de geschiedenis?

Door het gekozen perspectief spelen de militaire operaties 
in ‘Overvallen - Luik 1914’ slechts een geringe rol. De wrede 
behandeling van de Belgische bevolking door de Duitsers staat 
centraal. Met afschuw en ongeloof komt de lezer te weten 
hoedanig de Duitsers zich misdroegen. Als lezer vraag je je af 
of de auteur niet te goedgelovig is geweest en zonder controle 
allerlei fabels heeft opgeschreven. Blanken is zich blijkbaar 
hiervan bewust geweest en heeft in bijlagen achter in het boek 
cijfermateriaal opgenomen. 

Daaruit blijkt dat in een kleine 
drie weken - van 4 t/m 22 augustus 
1914 in Luik en omgeving 1128 
doden onder de burgerbevol- 
king zijn gevallen en 2637 
huizen zijn verwoest. En dat op 
een totaal van iets meer dan 
500.000 mensen. Blanken laat 
ook de daders aan het woord. 

Dan blijkt dat veel Duitsers 
niet wisten hoe ze met de 
burgerbevolking moesten om- 
gaan en snel in paniek 
raakten. De Duitsers geven, 
ook in later officiële rappor-
ten, aan dat zij slechts tegen- 

maatregelen namen omdat ze door franc tireurs, burgers die 
onrechtmatig de wapens opnamen, werden overvallen. 
Dit verhaal komt keer op keer naar voren. Je vraagt je dan 
als lezer ook af of dit verhaal dan geen kern van waarheid 
moet hebben. Blanken beantwoordt deze vraag afdoende. Als 
er zoveel franc tireurs waren, waarom zijn er dan zo weinig 
slachtoffers onder de Duitse troepen gevallen?

‘Overvallen Luik 1914’ geeft inzicht in een wreed stukje 
geschiedenis dat zich in 1914 vlak over de Nederlandse grens 
afspeelde, maar waarover in ons land weinig bekend is. In 
een afsluitend hoofdstuk laat de auteur nog zien hoe de 
herinnering aan deze voor de bevolking rampzalige periode 
levend wordt gehouden.

Toen in mei 1940 de Duitse troepen de Lage Landen binnenvielen, sloeg het gezin van mijn (Waalse) 

schoonmoeder direct op de vlucht. Zij waren hierin niet uniek. Miljoenen Belgen, ongeveer een kwart  

van de bevolking, vluchtten weg richting de kust of richting Frankrijk. Ik heb mij dikwijls afgevraagd 

waarom de paniek toen toesloeg in België. Na het lezen van ‘Overvallen - Luik 1914’ van Karel Blanken 

begrijp ik dit een stuk beter.

kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

Hoe de Duitsers zich misdroegen 
in het Luikse

Boekbespreking

Overvallen - Luik 1914
Karel Blanken
Uitgeverij Aspekt
ISBN 9789461535207
€ 19,95
252 bladzijden

De wrede behandeling van 
de Belgische bevolking door de 

Duitsers staat centraal
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Frans-Duitse motor
Het veel geplaagde Europa is net bijgekomen van de financiële 
crisis in Griekenland, nu er zich een nieuw onbeheersbaar 
probleem aandient. Er zijn vluchtelingen-/ migrantenstromen 
naar Europa op gang gekomen die onstuitbaar dreigen te 
worden. Het probleem van vluchtelingen en migranten is van 
een massaliteit die voor Europese begrippen ongekend is. Elke 
dag komen er duizenden nieuwe migranten en vluchtelingen 
bij die in gammele bootjes de oversteek van Turkije, van de 
kusten van het Midden-Oosten en Noord-Afrika naar Europa 
wagen met alle gevaren van dien. 
Elke dag zijn er verklaringen van vertegenwoordigers van 
de Europese Commissie en verantwoordelijke nationale 
politici die weinig verder gaan dan de constatering dat de 
situatie “schrijnend”, “hartverscheurend”, en “onhoudbaar” 
is. Constateringen met een hoog “open-deur”-gehalte, die 
de beheersbaarheid van het probleem echter niet dichterbij 
brengen. De politieke inertie werpt ook urgente vragen op 
voor de veiligheid van Europese burgers. Zonder grenscontroles 
en registratie van vluchtelingen en migranten verwordt Europa 
tot een doorloophuis dat door eenieder die kwaad in de zin 
heeft, kan worden misbruikt met alle ellende van dien.  

In de Europese Unie gebeurt echter alleen maar iets 
gemeenschappelijks als de traditionele Frans-Duitse motor gaat 
draaien. Vandaar dat er een hele zomer is uitgekeken naar de 
Frans-Duitse top over het vluchtelingen- en migratieprobleem. 
Eindelijk was het zover. Op 24 augustus kwamen de Duitse 
bonskanselier Angela Merkel en de Franse president Fran-
çois Hollande in Berlijn bijeen om het vluchtelingen- en 
migrantendrama nader te bespreken en beleid te ontwikkelen. 
De uitkomst van deze top was echter ronduit teleurstellend. 
Hoewel het vanuit humanitair oogpunt terecht is dat er op 
korte termijn mensen in nood geholpen worden, kwamen 
beide topleiders niet verder dan de constatering dat er “een 
gemeenschappelijk systeem voor het recht op asiel in Europa” 
nodig is. Vrij vertaald betekent dit dat de vluchtelingen en 
migranten die dagelijks aankomen in Griekenland en Italië 
volgens een bepaalde sleutel verspreid moeten gaan worden 
over de lidstaten van de EU. Dit voorstel steunt een eerder 
voorstel van de voorzitter van de Europese Commissie Jean-
Claude Juncker die in het voorjaar een plan met vergelijkbare 
strekking naar voren bracht. Er is echter nauwelijks steun onder 
de lidstaten voor dit plan. 

Afgezien van Frankrijk en Duitsland hebben alleen Zweden en 
Oostenrijk steun betuigd, maar dit zijn landen die inmiddels 
ook met overvolle opvangkampen te maken hebben. 
Verder willen Hollande en Merkel een strakker onderscheid 
gaan maken tussen landen die veilig zijn en landen die dat 
niet zijn omdat er oorlogen woeden. Migranten uit veilige 
landen - zoals Kosovo - kunnen dan direct aan het begin van 
de asielprocedure worden teruggestuurd naar het land van 
herkomst; vluchtelingen uit onveilige landen - zoals Syrië - 
kunnen dan wel beroep doen op asiel. 

Opvallend in deze Frans-Duitse beleidsplannen is dat deze 
zich vooral concentreren op de ‘interne’ Europese situatie. 
Hoewel er geen draagvlak voor het verdeelplan is, wordt 
daarop ingezet. Zeker in het verleden heeft de Frans-Duitse 
motor de kracht gehad om in geval van Europese impasses de 
juiste weg naar de oplossing in te slaan, maar er bestaat twijfel 
of dat dit keer opnieuw gaat lukken. De vluchtelingen- en 
migratieproblematiek is te complex en te massaal; bovendien 
tornt het Merkel-Hollande plan aan de soevereiniteit van 
lidstaten. Het asielrecht wordt onttrokken aan de autoriteit van 
de lidstaten en de Unie gaat bepalen wie zich burger mogen 
noemen van een bepaalde lidstaat. De meeste lidstaten die in 
essentie natiestaten zijn, zijn niet klaar voor dit soort radicale 
voorstellen. De tijd dringt echter voor Duitsland en Frankrijk. 
Duitsland dreigt dit jaar 800.000 vluchtelingen en migranten 
binnen de poorten te krijgen. Hoewel Duitse politici elkaar 
overschreeuwen in politiek correcte verklaringen, kan iedereen 
bedenken dat dergelijke aantallen op korte termijn niet te 
absorberen zijn en tot ernstige maatschappelijke polarisatie 
kunnen gaan leiden. Een ontwikkeling die de nodige risico’s 
voor de stabiliteit van Duitsland met zich meebrengt. 
De aanslagen gepleegd door moslim-extremisten op de redactie 
van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo in Parijs in januari 
van dit jaar hebben nog eens duidelijk gemaakt dat Frankrijk 
een gepolariseerd land is waarin diepe maatschappelijke 
scheidslijnen lopen tussen etnische, religieuze en sociale 
groepen. 

Mediterranee
Maar het meest opvallende van de top in Berlijn is het totaal 
ontbreken van impulsen op het terrein van de buitenlandse 
politiek. Het lijkt erop dat de Europese Unie de ‘externe’ 
dimensie van de migratieproblematiek volledig buiten be- 

Column

Prof. Dr. László Marácz

Europees 
nabuurschapsbeleid met 
Mediterranee mislukt

De politieke agenda van de Europese Unie wordt beheerst door de vluchtelingen- en migratieproblematiek 

in Europa. Het kan niemand ontgaan zijn dat er zich in Europa een humanitair drama voltrekt. De afgelopen 

maanden zijn er al bijna een miljoen vluchtelingen en migranten aangekomen op het Europese continent. 

Hoewel het einde van de stroom nog lang niet in zicht is, laat Europees beleid op zich wachten. In deze 

bijdrage wordt betoogd dat er van de kant van de Europese Unie nauwelijks oplossingen te verwachten zijn 

in dezen, gezien het ontbreken van draagvlak onder de lidstaten voor gemeenschappelijke actie en het falen 

van Europese grenscontroles en nabuurschapsbeleid met de Mediterranee. 
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schouwing laat. En dit is niet alleen onterecht maar ook on- 
verstandig, gezien de geopolitieke dimensies van het probleem. 
Dit is des te opvallender omdat een aantal agentschappen van 
de EU al bij deze problematiek betrokken is. Geconstateerd 
moet worden dat Frontex, het Europese agentschap dat 
verantwoordelijk is voor de bescherming van de Europese 
buitengrenzen niet functioneert. Het heeft geen pas om te 
wijzen naar het falen van individuele landen als Griekenland, 
Italië, of armlastige Balkanlanden als Macedonië, omdat zij de 
migratieproblematiek niet aankunnen. Europa had Frontex 
allang kunnen activeren met een duidelijke missie. Dat is niet 
gebeurd. Maar vooral het Barcelona-proces, een instrument 
voor Europees nabuurschapsbeleid heeft zijn doelstellingen 
niet gehaald. Als het gaat om de verhoudingen tussen 
Europa en het Middellandse Zeegebied, de Mediterranee, is 

het Barcelona-proces, dat al in 1995 (!) in gang is gezet, van 
belang. De samenwerking tussen 15 EU-lidstaten en twaalf 
partners uit de Mediterranee had tot doel een “gordel van 
partners” aan de zuidgrenzen van de Unie sociaal, cultureel, 
economisch, en humanitair te verheffen om zo een politieke 
en veiligheidsdialoog te starten en juist wantoestanden 
die de stabiliteit en veiligheid van Europa zouden kunnen 
ondermijnen, te voorkomen. De handtekeningen van alle 
belangrijke spelers in het vluchtelingen- en migratiedrama 
staan onder de zogeheten Barcelona-verklaring: Turkije, 
Tunesië, Syrië, Marokko, Libanon, Jordanië, Algerije, en Egypte, 
en namens de Unie Griekenland, Italië, Spanje, Duitsland, 
Oostenrijk, Zweden en Frankrijk (namens ons land tekende 
oud-minister van Buitenlandse Zaken Hans van Mierlo). 

Het is een uiterste wrange constatering dat de Europese-
Mediterranee dialoog - onder voorzitterschap van Parijs - zijn 
doelstellingen niet gehaald heeft en dat 20 jaar nabuur-
schapsbeleid met de Mediterranee het huidige drama niet heeft 
kunnen voorkomen. Blijkbaar slagen Europese agentschappen 
niet of nauwelijks in de realisering van hun missies. 
Dit alleen al moet bij nieuwe Europese voorstellen op het 
terrein van de vluchtelingen- en migratieproblematiek tot 
voorzichtigheid manen. Hoewel het vluchtelingen- en mi- 
grantendrama niet door individuele lidstaten op te lossen is, 
blijven individuele lidstaten wél verantwoordelijk voor de 
veiligheid van hun eigen burgers. Dit kan en mag derhalve niet 
aan derden worden overgelaten.

Angela Merkel en François Hollande in overleg. Foto: EU

Frontex-personeel in actie bij het redden van vluchtelingen

Elke dag komen er duizenden nieuwe 
migranten en vluchtelingen bij
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De luitenant ter zee 2e klasse oudste categorie is gestationeerd 
op Maritiem Vliegkamp De Kooy en spreekt uit ervaring. Na 
een uitzending van vier maanden in de Golf van Aden begin dit 
jaar aan boord van Zr. Ms. Johan de Witt is hij onder de indruk. 
“Met de NH90 zijn we na de Lynx een andere weg ingeslagen. 
Het is een hypermoderne helikopter met een glass cockpit met 
vijf displays, fly-by-wire. Zijn avionica is ongekend.”
Die blijk van erkenning is een breuk met de berichtgeving 
die de laatste jaren de media vulde. Vanwege roestvorming 
en slijtage weigerde het Ministerie van Defensie juni vorig 
jaar zelfs de laatste zeven NH90’s af te nemen. Bij de NATO 
Frigate Helicopter (NFH) bleken zo’n honderd tekortkomingen 
vastgesteld, meldde minister Jeanine Hennis de Tweede Kamer. 
Daarnaast waren er financiële tegenvallers in het 1,1 miljard 
euro kostende project.

Tekortkomingen
De bewindsvrouw maakte daarop afspraken met fabrikant 
NHIndustries – bestaand uit Airbus Helicopters, AgustaWestland 
en Fokker Aerostructures – om die gebreken op te lossen. 
Hennis besloot eind 2014 de levering door te laten gaan. “De 
oplossingen liggen vast in een road map”, informeerde de 
minister het parlement. Uitgangspunt daarin is dat de fabrikant 
verantwoordelijk is voor de problemen met de kist. “Het bedrijf 
neemt dan ook de volledige kosten voor zijn rekening voor 
het ontwikkelen van modificaties, reparatie van schade door 
corrosie en het ontwerpen van de preventieve maatregelen.”

Helikopter met zeebenen 
vindt draai bij vloot

De NH90-vloot van het Defensie Helikopter Commando (DHC) is bijna compleet. De aflevering van  

de laatste twee kisten wordt eind dit jaar verwacht. Ondertussen leert het personeel de gebruiken van 

de kist steeds beter kennen. “De onderhoudsprocessen zijn aangepast en de monteurs vakbekwamer”, 

verzekert vlieger Wesley van 860 Squadron.

Tekst: Gertjan van der Wal. Foto’s: WPA/MinDef

“We leren de NH90 steeds beter kennen” 

LTZ 2OC Wesley
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De bovenmatige roestvorming vermindert de inzet van de 
NH90’s, erkent Hennis in haar toelichting aan de kamer. “Voor 
75 punten bestaan nu oplossingen.” 
Om de rest te tackelen, was één heli de eerste helft van 2015 
voor de fabrikant beschikbaar als proefkonijn. Nadat deze  
is  gebruikt voor training, opleiding en oefeningen, wordt 
het toestel nu in Italië verder onderzocht. “Die kist staat  
daar voor groot onderhoud en een retrofit. Die zijn volgend 
jaar afgerond.”

Oplossingen
In de overeenkomst tussen de krijgsmacht en de helikopter- 
producent is ook vastgelegd hoe knelpunten in de toekomst 
worden aangepakt. Wesley laat die problematiek voor wat het 
is. “Ik heb geen roest gezien tijdens mijn Atalanta-uitzending. 
We kregen een perfecte kist mee en hebben die ook zo weer 
afgeleverd.” Enthousiast vertelt hij over de inzet van de NH90 
bij deze antipiraterijmissie van de Europese Unie. “De Lynx was 
zijn tijd technisch zeer vooruit, maar zijn opvolger is een klasse 
apart. Voor een vlieger is deze kist het summum om te mogen 
vliegen.” Met globaal zestienhonderd vlieguren en diverse 
vliegtuigen en helikopters in zijn logboek heeft de officier 
recht van spreken. Daarin wordt hij ondersteund door sergeant 
Marcel, goed voor zo’n driehonderd vlieguren als loadmaster 
op de NH90. “Met deze heli opereren we als een mini-Orion, 
een maritiem patrouillevliegtuig.” 
Met de sensoren brengt de onderofficier achter in de cabine op 
zijn missieconsole alle varende en vliegende contacten in kaart. 
“Via een datalink sturen we die door naar het schip. Aan boord 
wordt onze informatie verwerkt.”

Sensoren
De helikopter beschikt voor de vergaring daarvan over een 
dompelsonar, radar en warmtebeeldcamera’s: forward looking 
infrared (FLIR). Die sensoren breiden het gezichtsveld van 
een schip flink uit, met de SMART-L-radar zo’n 400 kilometer. 
“Daarbuiten zijn ze eigenlijk blind”, geeft Marcel aan. 

“Door ons vooruit te sturen, wordt dat gebied een stuk groter.”
Wesley prijst daarbij de Thales Ocean Master 360º surveillance-
radar die onder de NH90 hangt. “Die heeft een bereik van 
minimaal 150 zeemijl – globaal 278 kilometer – en kan zelfs 
heel kleine objecten in het water en luchtdoelen onder bijna 
alle zee- en weerscondities detecteren.” 
Tijdens een patrouille van maximaal drie uur, tegen negen van 
de Orion, kun je daarmee heel wat terrein coveren. “Bovendien 
kijken we met de radar volledig om ons heen, waar dat bij de 

Lynx 180 graden was en slechts 50 zeemijl.” De loadmaster doet 
nog een duit in het zakje. “Deze kist is veel beter inzetbaar dan 
zijn voorganger. Het is een vliegende commando-centrale.” 
Een vierkoppige bemanning zorgt dat die klus wordt geklaard. 
Dat zijn naast een vlieger – de rechterstoel in de cockpit, een 
tactisch coördinator (tacco) op de linkerstoel en in de cabine 
een sensor operator en marinier. “Die brengt waar nodig 
precisievuur uit met zijn accuracy-geweer en is tevens rescue 
operator. Hangend aan de hoist redt hij mensen uit zee.”

Missievoorbereiding
Voor de helikoptercrew het luchtruim kiest, vindt aan boord de 
missievoorbereiding plaats. “Om ons daar bij te ondersteunen, 
is er een inlichtingenteam aan boord”, zegt de vlieger. “De 
vlootcommandant of een hoger echelon bepaalt uiteindelijk 
waar en waarvoor hij ons wil inzetten.”

Voorzien van alle informatie klimt de bemanning in de kist en 
zorgt de sensor operator dat hij zijn systemen alvast koppelt 
aan de datalink. Eenmaal in de lucht gaat de radar bij. De crew 
kan daarna bijvoorbeeld gericht op zoek naar een doel. “We 
worden in dat geval door het schip getaskt voor een bepaald 
contact. Je kunt ook tijdens een patrouille ergens tegenaan 
vliegen”, vertelt Marcel. In beide gevallen informeert de be- 
manning het schip. Tijdens de antipiraterijmissie kan zo’n 
contact een dhow of skiff van de piraten zijn. “We maken foto’s 
van de vaartuigen en sturen die door”, geeft de onderofficier 
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aan. Mocht het nodig zijn het vermoedelijke piratenbootje te 
stoppen, kan de NH90 de MAG-boordmitrailleur inzetten.”

Doorgunner-simulator 
Vuur uitbrengen met dit wapen is de taak van de sensor 
operator. Hoewel Marcel nog niet met de NH90 op uitzending 
is geweest, wordt dit wel geoefend. Dat kan onder meer in 
de doorgunner-simulator op vliegbasis Gilze-Rijen. Mocht 
precisievuur noodzakelijk zijn, pakt de marinier zijn accuracy 
ter hand. “Voor uitzending train je als crew gezamenlijk de 
gunnery.”
Behalve van deze wapensystemen is de NFH voorzien van een 
laser en radar warning receiver die waarschuwt als de kist op de 
korrel wordt genomen. Datzelfde geldt voor het missile launch 
detection system dat aangeeft dat een raket op de helikopter af 
komt. In dat geval kunnen er chaffs of flares worden ingezet om 
het hittezoekende of het radargeleide projectiel te misleiden.
Naast inzet in de Golf van Aden is de NH90 als boordhelikopter 
door de marine al ingezet in het Caribisch gebied. Daar 
wordt de kist gebruikt bij de bestrijding van drugsbootjes. 
Ondanks al deze taken is het toestel primair aangeschaft als 
onderzeebootbestrijder. “Tijdens de FOST dit voorjaar is de 
sonar voor het eerst aan de tand gevoeld.”
Bij deze tweejaarlijkse Flag Officer Sea Training (FOST) van de 
Royal Navy waren drie NH90’s aanwezig. “Onze tacco’s doen 
daar hun eindexamen”, legt Wesley uit. De scenario’s die daar 
worden gevlogen, zijn veel uitgebreider dan op de Noordzee 
mogelijk is. “Daar zit je met de scheepsvaart en ondieptes, 
terwijl we bij de FOST alle missiesystemen gebruiken.”

Dippers
Aan dit grote internationale tactische maritieme spel doen 
naast schepen, fregatten, onderzeeërs en bevoorraders ook 
vliegtuigen en boordhelikopters mee. “Wij hebben deze keer 
vooral de sonar getest. Een van de laatste missiecapaciteiten 
die we nog moesten beproeven”, weet de vlieger. “Er zijn daar 
twee kisten met deze dippers uitgerust. Defensie heeft daarvan 

veertien sets aangekocht.”
Deze HELRAS-sonar van ELAC Nautik laat de sensor operator 
tijdens een hover aan een kabel zakken. Terwijl de NH90 stil 
hangt, registreert deze eventueel aanwezige onderzeeërs of 
andere objecten. “Na enige tijd haal je dat systeem weer op en 
vlieg je verder. Mocht er vijand zitten, beschikken we over twee 
torpedo’s MK46 om onderzeeërs, maar ook oppervlakteschepen, 
aan te vallen.” 
Naast deze vaste sonar beschikt de NH90 over sonarboeien. Deze 
bevinden zich net als bij de Orion onderin aan de achterkant van 
de romp in een dispatcher voor tien boeipatronen. “Nadat we er 
een hebben gelegd, luisteren we die uit. Ze zijn in tegenstelling 
tot de dipper voor eenmalig gebruik”, licht Marcel toe. “We 
vissen ze niet op. Wel kunnen we er tien herladen, daarvoor 
staat een rek in de cabine.”

Anti submarine warfare
Voor DHC is de anti submarine warfare-taak de laatste jaren 
wat naar de achtergrond verdwenen. Dat komt mede door de 
strijd tegen piraten. Met de plaatsing van de dipping sonar pakt 
de krijgsmacht  de draad langzaam weer op. De benodigde 
vaardigheden worden getraind en aangescherpt. 
Door tegenvallers met de kist en de uitstroom van de Lynx 
in 2012 na 36 jaar dienst werd een aantal NH90’s afgeleverd 
die niet volledig missie-inzetbaar waren. Daarnaast vulden 
Cougars een deel van het gat op. De eerste uitzending met 
de kist in 2012 voor de kust van Somalië gebeurde dan ook 

met een minimale operationele capaciteit. “Die reis was puur 
bedoeld om te zien hoe de kist opereert en integreert en hoe 
de logistieke ondersteuning verloopt”, verklaart Wesley. 
Die periode noemt hij een zeer goed leerproces dat mede aan 
de basis stond van de latere retrofit. “Die kisten krijgen de 
komende tijd allemaal een upgrade op de soft- en hardware. 
Ze zijn dan op dezelfde standaard als de rest.” Wanneer dat zal 
zijn, kan de vlieger niet zeggen. “Dat is afhankelijk van wat ze 
tegenkomen.”

Transporttaken
De NH90 wordt op zee ook ingezet voor transporttaken. Om 
dat te kunnen, is hij uitgerust met een cargo hook die maximaal 
4.000 kilo kan tillen. “Dat zal in de praktijk amper gebeuren, 
want dan blijft er weinig vermogen over”, benadrukt de 
loadmaster. Het totale gewicht mag niet over de 11 ton komen. 

Specificaties NH90

Aantal : 20
Rotordiameter : 16,30 meter
Lengte : 19,56 meter
Breedte : 5,30 meter
Gewicht : 10.000 kilo
Vliegbereik : 800 kilometer 
Kruissnelheid : 215 kilometer per uur 
Max. snelheid : 260 kilometer per uur 
Motoren : 2 x turboshaft RTM-322-01/9
Bewapening : 2 torpedo’s, 1 machinegeweer 7,62mm
Sensoren : HELRAS-sonar; ISAR-radar; FLIR 
Bemanning : 3 personen, op uitzending 4

Sergeant Marcel
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“De heli weegt alleen al 7.000 kilo, daar komen de bemanning, 
opstappers, apparatuur, sonarboeien, wapensystemen et cetera 
bij.”
Waar de Cougar en Chinook voor tactisch luchttransport 
worden ingezet, beperkt dit zich bij de NFH hoofdzakelijk tot 
het vervoer van goederen tussen schepen. “Dat betekent niet 
dat wij als het nodig is bijvoorbeeld geen voertuig kunnen 
verplaatsen boven land”, stelt Marcel. “Wanneer een rode 
baret als rigger die lading prepareert, doen we dat.”
De procedures en aanpak binnen de krijgsmacht zijn overal 
gelijk, daar zorgt de School Grond-lucht Samenwerking in 
Schaarsbergen voor. Toch moet de sergeant iets van hart. De 
term loadmaster dekt eigenlijk zijn takenpakket niet. “Ik ben 
de enige binnen het squadron met deze titel.” 
De reden daarvoor is dat hij geen Lynx-ervaring heeft. “Na elf 
jaar varen, stapte ik in 2011 over naar DHC en de NH90.” Het 
Commando Luchtstrijdkracht kent echter geen sensor operators 
en Marcel werd loadmaster gedoopt. “Waarschijnlijk binnen nu 
en een jaar word ik ook op papier een sensor operator.” 

Opstappers
Naast bedienen van de missieconsole neemt de onderofficier 
ook de taak van gastheer op zich. In de NH90 is ruimte voor 
twaalf opstappers en twee loadmasters. Dat kunnen boarding 
teams maar ook mariniers zijn, noemt de sergeant als voorbeeld. 
“We pikten tijdens een troopingsvlucht laatst mariniers op de 
hei op tijdens hun basisopleiding.” 
Na de duim omhoog van Marcel naderden ze de heli, stapten 
in, zetten de rugzakken vast en zichzelf in de gordels. Om die 
manschappen te herbergen, verdwijnt de console uit de cabine 

en maakt plaats voor troop seats. Naast militairen worden 
achterin ook patiënten vervoerd. Dat gebeurt sinds 1 juli dit 
jaar in de avonduren en ’s nachts vanaf De Kooy en samen met 
een Cougar voor bewoners van de Waddeneilanden. 
Een civiele partij zou deze taak van de afgezwaaide AB412 
reddingshelikopter ‘Tweety’ overnemen, maar dat loopt 
vertraging op door juridische procedures bij de aanbesteding. 
“We beschikken over search and rescue-apparatuur en de 
noodzakelijke kennis”, vertelt Wesley. “We hebben plaats voor 
maximaal twee stretchers en worden vergezeld door een flight 
nurse.”
 
Omscholing
Die verscheidenheid aan taken maakt voor de luitenant ter 
zee een baan bij DHC bijzonder en interessant. Wesley kwam 
in 2005 op als vlieger en behaalde in 2009 zijn wings op de 
Lynx. Twee jaar later volgde de omscholing op de NH90. Die 
rondde hij 20 januari dit jaar af en als boordvlieger vertrok hij 
vier dagen later voor een Atalanta-missie.
Tien jaar na zijn opkomst staat Wesley nog steeds achter zijn 
keuze. “Ik wist al op jonge leeftijd dat ik wilde vliegen voor 
Defensie. De keuze was F16 of Lynx.” Een vriend van hem vloog 
al op die helikopter. “Hij nodigde me een aantal keren uit op 
De Kooy. Eenmaal daar spraken de missies en sfeer me aan en 
was ik verkocht.”
Voor hij echter achter de stuurknuppel van de Lynx mocht 
plaatsnemen, volgde eerst een opleidingstraject. Waar de 
huidige marinevliegers hetzelfde traject volgen als die van 
de luchtmacht, onderging Wesley de ‘tropische variant’. Na 
de achtweekse algemene officiersopleiding op het KIM stond 

Met deze heli opereren we 
als een mini-Orion, 

een maritiem patrouillevliegtuig

Een NH90 met het luchtverdedigings- en 
commandofregat Zr. Ms. Tromp
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een theoretisch traject bij de civiele luchtvaartschool CAE-
NLS in Hoofddorp op de rol. Daarna volgden acht maanden 
Woensdrecht voor de Elementaire Militaire Vlieger Opleiding 
op de Pilatus PC-7. “De cursisten van de marine deden 
daar de uitgebreide variant en vlogen meer uren dan de 
luchtmachtcollega’s”, blikt hij terug. In een jaar tijd klokte hij 
zo’n 140 uur op dit Zwitserse lesvliegtuig. De volgende halte 
was de Dornier 228-212 van de Kustwacht op Schiphol voor het 
multi-engine onderdeel. 

Basis helikopteropleiding
Dat bestond vanwege de schifting van oudsher van vliegers 
voor de Orion en de Lynx, ondanks dat die kist sinds 2005 uit 
dienst was. “De opleiding was echter nog niet aangepast. Onze 
klas was de laatste die deze route volgde.” Na Schiphol toog 
de officier naar Curaçao voor de basis helikopteropleiding van 
drie maanden bij Heli Holland. “Daar vlogen we 80 uur op de 
Schweizer 330 en AS355. Op het marinevliegkamp volgde ten 
slotte de Lynx.”
Wesley omschrijft dat geheel als een complete opleiding. 
Tegenwoordig gaan de toekomstige NH90-vliegers via een korter 
verblijf op Woensdrecht naar de Verenigde Staten. Daar krijgen 
ze les op de TH-67 Creek en UH-60 BlackHawk. “De bagage 
die ze daar mee krijgen, is wat minder dan het oude traject. 
Eenmaal terug in Nederland stappen ze op een sneltrein.” 
Om die overgang op de De Kooy te vergemakkelijken, wordt 
naast het gebruik van eigen middelen als de NH90-simulator 
van 7 (Opleidings)Squadron gekeken naar de mogelijkheid 
om daarvoor uit te wijken naar Bückeburg in Duitsland. “Daar 
staan NH90-simulatoren en een aantal TTH’s, de tactische 
transporvariant. Die kunnen niet de staart inklappen langs de 
romp en de vierbladige rotor naar achteren vouwen om ruimte 
te besparen, maar vliegen net als de NFH.” 

Bekendheid
Ondertussen werkt het squadron aan volledige inzetbaarheid 
en grotere bekendheid van hun NH90. Dat laatste kan onder 
meer op 5 mei tijdens de Bevrijdingsfestivals. “Ons optreden 
vindt buiten het zicht van de camera’s en de burger plaats. 
Dat is soms wel jammer, want het is een kist die gezien mag 
worden. Voor mij is het de beste maritieme helikopter die er 
nu rond vliegt.”

Een NH90 boven de Noordzee in een rechterbocht



24

Armex | september 2015 | nummer 3

25

Armex | september 2015 | nummer 3

De Verenigde Staten stationeren F-22’s in Europa
Tijdens een briefing op 24 augustus jl. heeft de Amerikaanse 
Staatsecretaris van de Luchtmacht, Deborah Lee James, bekend 
gemaakt dat er op korte termijn Lockheed Martin F-22 Raptor 
gevechtsvliegtuigen in Europa zullen worden gestationeerd als 
onderdeel van het “European Reassurance Initiative”. 
Dit is bedoeld om de bezorgdheid van de Europese bond- 
genoten van de VS over het Russische optreden in Oekraïne 
te verminderen. Ze voegde daaraan toe dat de US Air Force  
(USAF) om operationele redenen niet nader kan ingaan op de  
precieze data waarop en locaties waarheen de toestellen zullen 
worden verplaatst. 

Vanaf afgelopen juni heeft het Pentagon vliegtuigen in 
Europa gestationeerd, waarbij de betrokken vliegtuigen elkaar 
aflossen. Als eerste werden toen drie B-52H Stratofortress 
en twee B-2 Spirit bommenwerpers naar Groot-Brittannië 
overgebracht en acht A-10C Thunderbolt II aanvalsvliegtuigen 
naar Estland. De stationering van F-22’s maakt onderdeel uit  
van deze operatie. Volgens James zijn de Russische militaire 
acties in Oekraïne een bron van voortdurende zorg voor de 

VS en de Europese bondgenoten. Tijdelijke stationering van 
eenheden in Europa en gezamenlijke oefeningen maken 
volgens haar onderdeel uit van een krachtige maar afgewogen 
reactie op de Russische activiteiten. Inzet van F-22’s maakt 
onderdeel uit van het krachtige deel van deze benadering. 
De USAF brengt bovendien twaalf extra A-10’ s van 23 Wing in 
Georgia naar Europa over in het kader van de NAVO-operatie 
‘Atlantic Resolve’, die als doel heeft de Oost-Europese NAVO-
landen te steunen. 

Bron: Jane’s

De Bundeswehr ontvangt de eerste exemplaren van 
het Puma infanteriegevechtsvoertuig 
Afgelopen juni heeft de Bundeswehr de eerste exemplaren van 
het Puma infanteriegevechtsvoertuig tijdens een ceremoniële 
overdracht officieel in ontvangst genomen. Deze eerste 
serie Puma’s heeft daarvoor een uitgebreid testprogramma 
ondergaan, zowel in Duitsland als in onder meer Noorwegen 
en de Emiraten. De eerste zeven Puma’s zullen dit jaar worden 
overgedragen aan het Opleidingscentrum in Munster De fabri- 
kant levert de Puma’s in Munster af, waarna ze worden voorzien 
van aanvullende uitrusting alvorens aan de gebruikers te 
worden overgedragen, die daarna een opleiding en training van 
drie maanden op de Puma volgen. De aldus opgeleide trainers 
gaan vervolgens terug naar hun eenheid om de andere Puma-
bemanningen op te leiden. Oorspronkelijk zou de Bundeswehr 
405 Puma’s aanschaffen. Dit aantal is inmiddels teruggebracht 
tot 350, inclusief acht voertuigen voor de chauffeursopleiding. 
Deze zullen alle rond 2020 zijn geleverd. De totale omvang van 
het contract bedraagt volgens de producent 4,3 miljard euro.  
De Puma is de opvolger van het Marder 1 infanteriegevechts- 
voertuig, dat vanaf 1971 in gebruik is bij de Bundeswehr. 

De Puma is uitgerust met een op afstand bediende toren met 
een 30 mm Mauser MK 30-2 kanon, en een co-axiale MG-4 
mitrailleur (5,56 mm). Vervanging van de MG-4 door een 7,62 
mm mitrailleur wordt momenteel overwogen. Beide wapens 
zijn aangesloten op een geautomatiseerd dag- en nachtzicht 
vuurleidingssysteem, waardoor de kans dat het eerste schot 
doel treft, aanzienlijk is, ook terwijl het voertuig rijdt.

Bron: Jane’s

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

Twee F-22 Raptor toestellen. Foto: USAF

Een F-22 Raptor nadert een KC-135 tanker om te worden bijgetankt. 
Foto: USAF

Puma infanteriegevechtsvoertuig. Foto Rheinmetall
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De Amerikaanse Landmacht krimpt in 
Begin juli 2015 heeft het Amerikaanse Department of the 
Army maatregelen aangekondigd om de verkleining van het 
parate deel van het leger van 490.000 tot 450.000 militairen te 
realiseren. De maatregelen zullen plaatsvinden in 2016 en 2017 
en de inkrimping met 40.000 militairen zal zijn afgerond in  
2018. Gelijktijdig zal het aantal functies voor burgermede- 
werkers van het Department of the Army met 17.000 afnemen. 

Deze maatregelen hebben gevolgen voor elke Amerikaanse 
legerplaats, zowel binnen als buiten het grondgebied van de 
VS. Door de reducties zal het aantal parate brigade combat 
teams (BCT), eind 2017 zijn afgenomen tot 30, terwijl dit aantal 
op het hoogtepunt van de Irakoorlog 45 bedroeg. Het leger zal 
zowel 3rd BCT, 3rd Infantry Division in Georgia als 4th Airborne 
BCT, 25th Infantry Division in Alaska omvormen tot een 
bataljonstaakgroep, waarbij het aantal functies per eenheid 
wordt teruggebracht van ongeveer 4000 tot ongeveer 1050.
Daarnaast zal het 2nd BCT, 25th Infantry Division,hoewel het 
een BCT blijft, zijn Stryker gevechtsvoertuigen inleveren. 
Het leger onderzoekt de mogelijkheden de vrijgekomen 
voertuigen te gebruiken om een BCT van de National Guard in 

het noordwesten van de VS ‘op wielen’ te zetten. Als ten slotte 
de tekorten in het budget als gevolg van de sequestration niet 
worden gerepareerd, zal de parate sterkte van het leger in  
2019 verder worden teruggebracht tot 420.000 militairen. 
Dit zou betekenen dat de parate sterkte van het leger met in  
totaal 150.000 militairen wordt verminderd - een reductie van 
26% over zeven jaar. 

Bron: globalsecurity.org

Frankrijk verhoogt Defensiebudget om meer
investeringen mogelijk te maken
Op 20 mei jl. heeft de Franse Minister van Defensie, Jean-Yves Le 
Drian, een nieuw wetsvoorstel gepresenteerd ter actualisering 
van de defensiebegroting. Het wetsvoorstel behelst een stijging 
van het defensiebudget met 3,8 miljard euro in het tijdvak 
2014-19. Een belangrijk deel van dit bedrag, 1,5 miljard euro, 
is bestemd voor de verwerving van materieel, waaronder vier 
C-130 Hercules transportvliegtuigen. 

Het merendeel van het budget, te weten 2,8 miljard euro is  
bestemd voor de financiering van de langdurige inzet van 
7.000 militairen belast met beveiligingstaken op het nationaal 
grondgebied. Verwacht wordt dat Frankrijk in de loop van 2015 
zal beslissen of het de vier extra C-130’s zal kopen of leasen. 
Twee van deze toestellen zullen worden uitgerust als tankers. 
Daarnaast zal Frankrijk twee C-130H toestellen uit het huidige 
bestand bewapenen voor speciale operaties. 

Het extra investeringsbudget zal daarnaast worden gebruikt 
voor de aanschaf van zeven Tigre gevechtshelikopters (wat 
het totaal brengt op 67) en zes NH-90’s. Bovendien zal het 
aanschafprogramma van de Airbus A330 multirole tanker 
transport (MRTT) vliegtuigen worden versneld. 

De twaalf toestellen zullen worden afgeleverd tussen 2018 
en 2025. Voor de Franse marine zullen extra schepen worden 
aangeschaft, waaronder een vierde B2M multimissieschip. Ook 
zal een deel van het lopende aanschafprogramma versneld 
worden uitgevoerd. 

Bron: Jane’s

China bouwt een, mogelijk nucleair aangedreven,
nieuw vliegdekschip 
China heeft bevestigd dat de bouw van een nieuw vliegdekschip 
is gestart en dat het schip een nucleaire aandrijving zou kunnen 
krijgen. Op donderdag 30 juli jl. publiceerde huanqiu.com, de 
Chinese website van de lokale krant Global Times, een intern 
document van de China Scheepsbouwindustrie Corporatie. Het 
rapport stelt dat dit bedrijf met prioriteit bouwt aan nucleaire 
onderzeeërs en een vliegdekschip en dat beide projecten 
voortgang boeken. Berichten uit Taiwan suggereren dat China’s 
eerste in eigen land gebouwde vliegdekschip van een nucleaire 
voortstuwingsinstallatie zou kunnen worden voorzien. 
In een beoordeling van het Chinese militaire vermogen stelt 
het Amerikaanse Ministerie van Defensie dat China een project 
van in eigen land gebouwde vliegdekschepen blijft nastreven 
en dat het land verschillende vliegdekschepen zou kunnen 
bouwen in de komende 15 jaar. Het Pentagon stelt verder  
dat de nieuwe door China geproduceerde vliegdekschepen  
een grotere actieradius hebben en in staat zijn verschillende  

types vliegtuigen te vervoeren en te lanceren, waar- 
onder elektronische oorlogvoering-, radar- en onderzeeboot- 
bestrijdingstoestellen. 
Volgens diverse media worden hierdoor de mogelijkheden van 
een Chinese carrier battle group om de nationale belangen 
ook buiten de directe kustwateren veilig te stellen, aanzienlijk 
vergroot. 

Bron: Sputnik

Het aantal militairen neemt de komende jaren met tienduizenden af 
Foto: Flickr

Het nieuwe vliegdekschip is een verbetering ten opzichte van de 
Liaoning, hier getoond voor de verbouwing

Een C-130H Hercules van de Franse Luchtmacht
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Doelstelling
De KNVOL streeft naar een krijgsmacht die in evenwicht is met de ambities van de Nederlandse regering; een krijgsmacht 
die de belangen van ons land moet dienen, zoals handhaving van de internationale rechtsorde en de integriteit van ons 
grondgebied. Ook streeft de vereniging naar een breed draagvlak voor onze krijgsmacht in de samenleving. Om dat te 
bereiken wordt ons blad behalve aan onze leden, abonnees en begunstigers toegezonden aan onder meer politici, diverse 
maatschappelijke instellingen en redacties van dag-, week- en maandbladen.
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Om verscheidene redenen behoeft het Hoofdbestuur momen- 
teel personele aanvulling c.q. versterking. Zo wordt nog 
gezocht naar tenminste één militaire collega in actieve dienst 
en één student-lid. Laatstgenoemde zal verantwoordelijk zijn 
voor het onderhouden van contacten met de academische 
wereld. Daartoe treedt hij onder meer op als bestuurslid van 
de stichting die de themadagen Vrede en Vrijheid organiseert. 
Dit vindt doorgaans plaats in samenwerking met de plaatselijke 
Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen. Verder 

wordt gezocht naar iemand die geen militaire achtergrond 
hoeft te hebben maar affiniteit heeft met ICT (en eventueel 
maar niet per se ook bereid zou zijn om als “webmaster” te 
fungeren), een militaire achtergrond is hierbij niet noodzakelijk.  
Ten slotte zoeken we iemand die onze regiovertegenwoordigers 
aanspoort tot en ondersteunt bij de organisatie van excursies 
en andere activiteiten en deze activiteiten ook coördineert.
Belangstellenden wordt verzocht contact op te nemen met de 
secretaris of één van de andere leden van het Hoofdbestuur!

Het bezoek dat op 13 oktober a.s. zou worden gebracht aan 
JISTARC kan vanwege wijzigingen in het oefenprogramma van 
Defensie helaas op die datum géén doorgang vinden. 
De excursie is verschoven naar 19 februari 2016; de plaats blijft 
dezelfde (Generaal Winkelmankazerne in Harskamp), terwijl 
ook het programma (reeds vermeld in het vorige nummer van 

ARMEX) ongewijzigd blijft. Zij die zich hebben opgegeven, 
blijven in principe op de lijst van deelnemers staan. 

De organisator van deze excursie is onze regiovertegenwoor- 
diger Oost, de Heer drs. Tijme J. Bouwers (tjbouwers@hetnet.nl 
of telefonisch: 0543-471761).

Verenigingsnieuws



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


