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Commentaar

Defensiebeleid is tegenwoordig schaars goed. Het woord ‘strate-
gie’, toch bij uitstek een begrip dat is gekoppeld aan het militaire 
domein, lijkt bovendien verbannen naar het etymologisch woor-
denboek. ‘Bezuinigen’ is tegenwoordig de term voor maatregelen 
op het gebied van defensie en veiligheid.
Zijn we dan de inhoudelijke draad helemaal kwijt? Gelukkig niet. 
Er worden pogingen ondernomen om op termijn weer enig ver-
band aan te kunnen brengen tussen doel en middelen. Dat lijkt 
althans de bedoeling van minister Hillen1 met zijn toespraak
tijdens de Security & Defence Agenda conferentie in Brussel, april 
dit jaar. Die toespraak haalde het nieuws omdat hij gezegd zou 
hebben dat hij van de beroemde ‘3D-aanpak’ af wilde. Aan wat 
hij werkelijk zei, werd verder weinig aandacht besteed. Dat is 
overigens illustratief voor het publieke debat over Defensie: dat is 
vrijwel afwezig.

Terug naar de kern
Met Defensie win je geen stemmen en dus verliest de krijgsmacht 
de slag om de prioriteiten. Dat moet anders, vindt de minister.
De situatie in de wereld rechtvaardigt zonder meer een behoor-
lijke krijgsmacht, maar de ‘businesscase’ moet sterker. Dat bereik 
je niet door soldaten in te zetten als ontwikkelingswerker. Solda-
ten moeten soldatenwerk doen en de twee andere ‘D-s’ overlaten 
aan de daarvoor meest geëigende organisaties. Bovendien moet 
er een duidelijk veiligheidsbelang in het geding zijn dat niet zon-
der militaire inzet kan worden geborgd. Die militaire inzet moet 
dan wel leiden tot de oplossing van het probleem. Met alleen
piraten bestrijden voor de kust van Somalië, los je de piraterij niet 
op. Dat wist Michiel de ruyter overigens ook al. 
De NAvO kan bij dit alles niet gemist worden, maar er moet ruim-
te zijn voor ‘coalitions of the willing’ onder de NAvO-paraplu. 
Niet iedereen hoeft altijd mee te doen en mee te beslissen.

Europese samenwerking
Hillens tweede kernboodschap betreft de Europese samenwerking 
bij de instandhouding van de krijgsmacht. ‘Pooling and sharing’ 
en ‘cooperating and integrating’ vormen hier de trefwoorden.
Hij volgt het gedachtegoed van tomas valasek van het Centre for 
European reform in zijn rapport ‘Surviving austerity. The case for 

Haastige spoed is zelden goed
P.K. Smit

Militaire inzet kan volgens minister Hillen
alleen als er vitale belangen in het geding zijn. 
Dat is het begin van een strategie die verder mikt 
op samenwerking binnen Europa. Overhaaste 
bezuinigingen staan het bereiken van win-win-
situaties echter in de weg. 

a new approach to EU military collaboration’2.
thomas valasek stelt onder meer vast dat de tijd voor een Euro-
pees leger of een Europese verdediging rond een kerngroep nog 
lang niet is gekomen. Eilanden van samenwerking tussen krijgs-
machten die ‘elkaar liggen’, ligt meer voor de hand en kan ook 
veel bijdragen aan het gemeenschappelijk streven naar meer kos-
ten-effectiviteit. Een les uit het verleden is dat samenwerking op 
het gebied van ondersteuning (logistiek, onderhoud, opleidingen 
etc.) meer kans op succes biedt dat de formering van gemeen-
schappelijke, operationele eenheden. Landen behouden graag 
hun vrijheid van handelen bij inzet. verder is opening van de
Europese defensiemarkt een voorwaarde voor succes. 
Deze vormen van samenwerking vereisen zorgvuldige kosten-
baten analyses en een intensieve, publieke discussie. Alleen zo is 
er kans op succes en kunnen de resultaten toekomstige regerings-
wisselingen overleven.

En nu?
Deze toespraak bevat meer beleid dan de hele ‘beleidsbrief’ en 
bevat gedachten die beslist de moeite waard zijn. Hij roept ook 
vragen op.
De ‘internationale rechtsorde’ en het beginsel ‘responsibility to 
protect’ komen in dit verhaal niet voor. Natuurlijk, piraterij is ook 
een inbreuk op de internationale rechtsorde maar het heeft er 
alle schijn van dat als we er geen last van hadden, we er ook niets 
aan zouden doen. Hillen lijkt hiermee op te schuiven richting Pvv, 
een partij die alleen in nationale belangen denkt.
Internationale samenwerking bij de instandhouding van de krijgs-
macht, lijkt een begaanbare weg, een weg die bovendien het
nodige kan opleveren. Het uit veronderstelde, acute geldnood op 
de voorhand wegdoen van operationele capaciteit, maakt samen-
werking er echter niet eenvoudiger op. Nederland heeft zo de 
buit al binnen terwijl samenwerking alleen succesvol kan zijn als 
alle betrokken partijen er voordeel bij hebben. 
Zonder een publieke discussie over de te volgen nationale stra-
tegie (laat ik dit woord maar weer gebruiken), blijven de woor-
den van Hillen theorie. Het zou helpen als onze minister-president 
hierin zijn verantwoordelijkheid neemt. veiligheid, en daarmee 
de rol, omvang en samenstelling van de krijgsmacht, is tenslotte 
van nationaal belang. 

Meer bedenktijd
In zijn toespraak legde Hillen uit dat 15 miljard van de te bezuini-
gen 18 miljard euro zal worden opgesoupeerd door de verwachte 
uitgavengroei in de zorg. De zorg zal dus een deel van Defensie 
opeten; een verwachting dus. Waarom dan niet wat meer tijd
genomen om bezuinigingen te kunnen baseren op een duidelijke
strategie. Dat zou onnodig verlies aan operationele capaciteit 
kunnen voorkomen? <

1 http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/def/documenten-en-publicaties/toespraken
2 http://www.cer.org.uk/
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Zicht op riyad

Houden wat je hebt, dat lijkt het devies van de Arabische vorsten in hun antwoord op de Arabische 
Lente. Henry van Loon analyseert dat antwoord, in het bijzonder dat van Saoedi-Arabië en sluit een 
politieke crisis met de Verenigde Staten niet uit. Hij verwacht dat de vorsten niet in hun opzet zullen 
slagen.

Arabische vorsten 
op de bres
Henry van Loon

De zogenaamde Arabische Lente zorgt nog steeds voor veel 
onrust en verwarring bij de monarchen van de Golfstaten,
die steunen op en onder het gewicht van de miljarden dollars 
die zij elke dag verdienen met de olie uit hun ondergrond. 
Heel opmerkelijk is het, in het Westen nauwelijks opgemerk-
te besluit van de exclusieve club van koningen en Emirs uit de 
Golf om de straatarme ‘collega’s’ uit Jordanië en Marokko tot 
hun geledingen uit te nodigen. Het gaat hier om de koningen 

Abdullah II en Mohammed vI, ook al heeft de laatste
onlangs een aantal democratische concessies toegezegd aan 
zijn volk in de hoop daarmee de onrust in het land een halt 
toe te roepen.
De uitnodiging is opmerkelijk omdat het een diepgaande
verandering inhoudt van het politieke scenario van de club 
Golfstaten. 
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zo ver dat zij het moorddadige regiem van Bashar el-Assad in 
Syrië niet afwijzen.

Politieke crisis?
Een extra factor van onzekerheid voor het Saoedische regiem, 
is het gevoel dat de regering van Barack Obama niet meer 
volmondig achter riyad staat – het principe van ‘olie voor vei-
ligheid’ lijkt aan kracht te hebben ingeboet. De wijze waarop 
Washington de autocratische heersers in tunesië en Egypte 
aan hun lot overliet, is beangstigend voor de heersers van de 
Golfstaten die weten dat zij niet op veel steun kunnen reke-
nen bij de meerderheid van de Arabische bevolking. Hoewel 
de Golfstaten slechts één tiende van de gezamenlijke Arabi-
sche bevolking uitmaken, hebben zij ruim de helft van de rijk-
dom in handen. Het toetreden van Jordanië en Marokko tot 
de club moet die cijfers zowel demografisch als economisch 
iets normaler maken.
Een voordeel voor riyad is tevens dat het, in ruil voor grote
financiële hulp, op de onvoorwaardelijke steun van de beide 
nieuwkomers zal kunnen rekenen als het om de machtsver-
houding binnen de Golfraad gaat. Het verhoogt daarmee zijn 
politieke invloed ten koste van zijn rivaal Qatar – dat, klein
als het is op twee na het rijkste land op aarde is. Qatar houdt 
er bovendien een zeer eigenzinnige politiek op na: zo finan-
ciert het de populaire tv-zender Al Jazeira en neemt het met 
een aantal straaljagers deel aan de geallieerde veldtocht
tegen kolonel Gaddafi.
In ruil voor welkome financiële en politieke steun zullen
Jordanië en Marokko zich onvoorwaardelijk achter de Golf-
monarchen scharen en hen onder alle omstandigheden terzij-
de staan. Dit zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat
Jordaanse troepen (waarvan de elite-eenheden goed getraind 
zijn door Britse voormalige commando’s) worden ingezet om 
de orde te handhaven in Bahrein of dat de Marokkaanse
geheime dienst samen werkt met haar tegenspeler in Oman.
Daarentegen zullen de koningen van Jordanië en Marokko
de democratische hervormingen moeten temperen die zij van 
plan waren door te voeren, teneinde de bevolking van de 
Golfstaten geen aantrekkelijk precedent te bieden. 

Samen sterk
De Golfraad, oorspronkelijk bestaand uit Saoedi-Arabië,
Koeweit, Bahrein, Qatar, de verenigde Arabische Emiraten
en Oman en 30 jaar geleden opgericht om een garantie te 
vormen tegen een militaire dreiging uit Iran, is van agenda 
veranderd en geworden tot een club van Arabische vorsten-
dommen.

Het nieuwe doel is simpel: het, ten koste van alles, verdedigen 
van de nu acht regionale vorstenhuizen. De vrees is dat de
val van één monarchie onherroepelijke gevolgen zal hebben
voor de anderen. Ook dat het ondermijnen van een regeren-
de familie de deur zal openen voor al diegenen in de Arabi-
sche wereld die uitkijken naar meer vrijheid, gelijkheid en
gerechtigheid.
Dat maakt duidelijk waarom Saoedi-Arabië ervoor heeft ge-
kozen in Bahrein militair in te grijpen teneinde een volksop-
stand daar neer te slaan. thans zijn het Jordanië en Marokko 
die worden beschouwd als de zwakke schakels in de keten – 
begrijpelijk gezien de steeds vaker voorkomende rellen tegen 
het gezag vooral in rabat, maar ook in Amman. De vorsten 
van beide landen zitten diep in de schulden en worden met 
sociale onrust geconfronteerd. Dat is dan ook de reden dat de 
Golfstaten de helpende hand naar hen uitsteken.
Het is ook een duidelijk teken van de paniek die zich van de 
vorstenhuizen meester maakt – vooral van dat in riyad. Het 
Saoedische koningshuis moet rekening houden met de kracht 
van de Arabische Lente die de stoutste verwachtingen over-
treft en tot een gevaarlijk niveau kan oplopen in de Golf-
regio – zie wat zich in Jemen afspeelt. De Saoedis gaan zelfs 

Het nieuwe doel is simpel:

het, ten koste van alles, verdedigen van 

de nu acht regionale vorstenhuizen 

Koning Abdullah II van Jordanië

Koning Mohammed vI van Marokko 
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De vraag kan worden gesteld of dit initiatief van de Golf-
staten wel overeenkomt met de loop van de geschiedenis. 
President Obama heeft zich immers wederom duidelijk uitge-
sproken voor het vredesproces in het Midden-Oosten en voor 
verdere democratisering in de Arabische wereld. Een politie-
ke crisis tussen de verenigde Staten en Saoedi-Arabië behoort 
dus tot de mogelijkheden, met nu nog onoverzichtelijke con-
sequenties.
 
Riyad
Het is dan ook van belang een indruk te krijgen van wat er in 
beide landen speelt.
Zo zet Saoedi-Arabië zijn financiële en diplomatieke kracht
in teneinde de golf van verandering in het Midden-Oosten 
in te dammen, mede vorstenhuizen te beschermen tegen de 
ontevredenheid van het volk en het afzetten van nog meer 
staatshoofden te voorkomen.
toen er voor het eerst overal in de regio sprake was van pro-
testerende burgers, maakte riyad zich aanvankelijk zorgen 
over de eigen stabiliteit die de weegschaal kon laten door-
slaan in het voordeel van zijn vijanden, vooral Iran. Inmiddels 
lijken de Saoedis een zeker evenwicht te hebben hervonden 
en streven nu naar het handhaven van wat er over is van de 
status-quo.
teneinde zijn eigen belangen zoveel mogelijk veilig te stel-

len, intervenieert riyad op een dergelijke schaal dat sommige 
commentatoren van een ‘contrarevolutie’ spreken, hetgeen 
echter wel erg zwaar is aangezet.
Wel staat vast dat de Saoedis ernstig geschrokken zijn van de 
revolutionaire sfeer die de afgelopen maanden het Midden-
Oosten beheerst. De Arabische Lente luidde voor riyad het 
einde in van een alliantie van gematigde Arabische staten
onder leiding van Saoedi-Arabië en Egypte. Beide landen
waren bereid tot nauwe samenwerking met Washington en 
zich in te zetten voor vrede met Israël. 
De grootste zorg van het Sunnimoslim vorstendom is echter 
dat de huidige onrust het sjiitische Iran in staat zal stellen
zich te mengen in Arabische aangelegenheden. Ook is het 
vorstendom ernstig bevreesd dat dan iedere afwijking van het 
autoritaire regiem van de afgelopen 60 jaar aanleiding zou 
kunnen zijn voor ongemakkelijke vragen over de ontbre-
kende politieke en sociale veranderingen in eigen land. 
Opvallend is in dit verband dat de Saoedis geen standaard 
antwoord hebben op de problemen die zich in de regio voor-
doen. 
Het vorstendom stuurde troepen naar Bahrein om een ein-
de te maken aan een opstand van sjiitische moslims uit angst 
voor de vorming van een sjiitische enclave op 30 km afstand 
van zijn belangrijkste olievelden. In dit kleine vorstendom is 
de Arabische Lente veranderd in een Arabische Winter van 

Oproer in Bahrein. Bron: Gregg Carlstrom/Al Jazeera
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Waar het Syrië betreft is er, na een aanvankelijke verzeke-
ring van steun voor president Assad, een diepe stilte opgetre-
den naast sommige oproepen in het vrijdaggebed om Allah’s 
steun voor de opstandige bevolking. De Saoedis wantrouwen 
Assad vanwege zijn nauwe banden met Iran, maar zijn tevens 
bevreesd dat zijn aftreden tot sektarisch geweld zal leiden. 
ten aanzien van Washington is er sprake van een gemengde 
reactie van Saoedi-Arabië. Enerzijds wordt de verenigde
Staten als een ‘onbetrouwbare partner’ gezien, anderzijds 
zal aan de bescherming die het vorstendom al 60 jaar geniet, 
waarschijnlijk geen einde komen. De Saoedis staan bovendien 
op het punt een order van $60 miljard voor geavanceerd wa-
pentuig in Amerika te plaatsen en president Obama heeft,
in een toespraak waarin hij Arabische autocraten opriep te 
luisteren naar het volk als het om democratie vraagt, riyad 
nadrukkelijk niet genoemd. 

Washington 
Ook Amerika behandelt de Arabische staten op verschillende 
manieren.
Het Amerikaanse, particulier beveiligingsbedrijf Blackwater, 
dat ook in Irak en Afghanistan werkzaam is geweest, is mo-
menteel bezig met het formeren van een gevechtsgroep van 
een paar honderd man in het achterland van Abu Dhabi. te 
zijner tijd zal deze ingezet kunnen worden als er sprake zou 

strenge repressie. 
Het geeft er de voorkeur aan dat de Jemenitische president 
Saleh niet terug keert naar zijn land, aangezien het een
alternatief ziet dat voor stabiliteit zou kunnen zorg dragen 
aan zijn zuidelijke grens.
ten aanzien van Libië heeft het vorstendom zich eerst achter
het verzoek van de Arabische Liga geschaard voor internatio-
nale interventie. vervolgens stond het zijn buren, Qatar en 
de verenigde Arabische Emiraten (Abu Dhabi, Dubai, Sharsha 
e.a.) toe om zich aan te sluiten bij de westerse militaire
alliantie die steun verleent aan de rebellen.
Het heeft zich publiekelijk niet bemoeid met de volksopstand 
in tunesië maar heeft wel onderdak verleend aan de verdre-
ven president Zine Ben Ali. In eigen land is de dictator inmid-
dels tot 35 jaar gevangenis veroordeeld o.a. wegens diefstal 
van staatseigendommen en tevens tot het betalen van een 
boete van 50 miljoen euro.
Waar het Egypte betreft is riyad bevreesd voor een wijziging 
in de buitenlandse politiek van dat land, dat de hand uit-
steekt naar de terreurgroep Hamas en zich heeft uitgespro-
ken voor banden met Iran. Desondanks heeft riyad hulp ter 
waarde van $4 miljard aangeboden teneinde het militaire
regiem van veldmaarschalk Mohamed tentawi te versterken 
en de harde woorden te doen vergeten die koning Abdulah 
uitte aan het adres van de betogers op het tahrir Plein.

NAvO bijeenkomst in Bahrein. Bron: NAvO

President Obama heeft zich wederom duidelijk uitgesproken voor het vredesproces

in het Midden-Oosten en voor verdere democratisering in de Arabische wereld.
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zijn van onrust in één van de Arabische Emiraten. Opdracht-
gever is de kroonprins van Abu Dhabi en de manschappen be-
staan uit Colombiaanse en Hondurese huurlingen die enkele 
maanden geleden in alle stilte met twee 747’s zijn overgevlo-
gen en elk een paar duizend dollar per maand kunnen ver-
dienen. Blackwater heeft zijn werkzaamheden in 2009 in Irak 
moeten staken vanwege het excessieve gebruik van geweld 
door zijn zwaarbewapende agenten bij het beveiligen van 
westerse diplomaten en ambassades. Daarbij vielen tientallen 
doden onder de Irakese burgerbevolking.
In Libië behoorden Amerikaanse gevechtsvliegtuigen tot de 
eersten die steun verleenden aan de rebellen tegen kolonel 
Gaddafi. Inmiddels zijn ook CIA-agenten ter plaatse om de
rebellen van inlichtingen en training te voorzien en doelen 
aan te wijzen voor geallieerde straaljagers.
Washington was er snel bij om sancties af te kondigen tegen 
Bashar al-Assad van Syrië en steunde Saoedi-Arabië in zijn 
pogingen om de gewonde president Ali Abdullah Saleh niet 
naar Jemen te laten terugkeren.
In het geval van Bahrein heeft de verenigde Staten alle regis-
ters open getrokken om leden van de koninklijke familie
ertoe te bewegen een einde te maken aan de onderdrukking 
van een deel van de sjiitische bevolking die democratische 
veranderingen opeist. In het bijzonder probeert Washington 
kroonprins Salman bin Hamad te overreden, die 41 is, afge-
studeerd aan een Amerikaanse universiteit en Engels spreekt 

als een Amerikaan. Hij wordt gezien als het meest gematigde 
lid van de koninklijke familie en heeft de opdracht de dialoog 
aan te gaan met de oppositie.

Naderend einde
Inmiddels doen analisten hun best om de revoluties te
begrijpen die in dit jaar 2011 het Midden-Oosten beheersen. 
Zij zien opvallende overeenkomsten met het communistische 
Oost-Europa van 1980 toen een corrupt politiek systeem tot 
de val leidde van eens machtige regiems.
De huidige revoluties zijn gericht tegen de dictatuur van
zogenaamde sultans. Achter de schermen weten die enorme 
vermogens te vergaren, dat zij gebruiken om zich van de
loyaliteit te verzekeren van supporters en om tegenstanders 
te straffen. Een overgroot deel van de buit gaat echter naar 
de sultan zelf en diens entourage.
typerend is ook dat sultans nalaten mogelijke opvolgers te 
benoemen. Door verkiezingen strikt te controleren zorgen 
zij ervoor dat de massa’s gedepolitiseerd en ongeorganiseerd 
blijven. 
De opstanden die thans in het Midden-Oosten woeden,
betekenen het naderend einde van de, in toenemende mate 
corrupte, regiems van de zgn. sultans. Desondanks is een
revolutie pas het begin van een langdurig proces en duurt het 
in de regel nog jaren voordat vervolgens een stabiel regiem 
tot stand komt. < 

Groepsportret Blackwatermedewerkers

Dit artikel werd begin juli geschreven. Sindsdien kan er sprake zijn van nieuwe ontwikkelingen
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De chaos was niet te over zien. Overal puin. Het plafond
was bijna overal naar beneden gekomen en op sommige
plaatsen zelfs het dak. 
De brandweer was enkele uren bezig geweest om de 
brand onder controle te krijgen, vele liters water zijn naar 
binnen gepompt.
Door de brand lag er overal roet, zelfs in de kleinste 
hoekjes zagen we nog roet en bluswater. 

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

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

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

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

NUMMER 5.indb   2 09-05-11   13:45
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Fennek Patria viking rupsvoertuigen

De missie in Uruzgan is voorbij. De nasleep ervan zal tot eind dit jaar duren. Dit betreft het vervoer 
van materieel terug naar Nederland en het schoonmaken en eventueel repareren ervan. Dit gebeurt 
voor een deel bij de 320 Herstelcompagnie in Coevorden.

Materieel uit Afghanistan 
gaat eerst naar Coevorden
Jan van den Berg

320 Herstelcompagnie heeft er voorlopig een flinke klus bij. 
Het overgrote deel van het materieel dat Nederlandse
troepen in Afghanistan hebben gebruikt, komt eerst hier
terecht voor een grondige schoonmaakbeurt. Het gaat om 
materieel van alle krijgsmachtonderdelen. Zo staan de viking 
rupsvoertuigen van het Korps Mariniers in Coevorden broe-
derlijk naast de Patria’s en Fenneks van de Koninklijke Land-
macht. Er zijn ook enkele gepantserde SUv’s van het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken in Coevorden aangekomen.
De werkzaamheden van de compagnie maken deel uit van 
het logistieke proces om alle materieel uit Uruzgan op de
volgende bestemming te krijgen. Dat is in de meeste gevallen 
in Nederland. Een deel zal echter naar Kunduz gaan voor de 
volgende Afghanistan-missie.

Afghanistan
Om het materieel te transporteren, is de redeployment task 
Force (rDtF) gevormd. Op 25 juni vorig jaar is de eerste lich-
ting van de hoofdmacht rDtF in tarin Kowt van start gegaan 
met het inpakken en verzendgereed maken van het Neder-
landse materieel. Achtereenvolgens zijn de vooruitgeschoven 
posten, de bases Camp Hadrian in Deh rawod en Kamp
Holland in tarin Kowt, overgedragen aan de opvolgende een-
heden van Australië en de verenigde Staten. Na twee grote 
konvooien van Deh rawod naar tarin Kowt en acht van tarin 
Kowt naar Kandahar, was vrijwel al het materieel in Kanda-
har of in een haven in Pakistan om vervoerd te worden naar 
Nederland. 

Een deel van de rDtF heeft de transportbehoefte geïnventa-
riseerd en een nadere schatting gemaakt van het noodzake-
lijke onderhoud na terugkomst in Nederland. Dit zogenoem-
de Materiel Inventory Diagnostic Quartermaster Team heeft 
logistieke verzamelpunten opgebouwd. Hier is al het mate-
rieel bij elkaar gebracht en gereedgemaakt voor transport.
De rDtF is inmiddels klaar in Afghanistan1.
Niet al het materieel keert terug via Coevorden. Een uit-
zondering vormen bijvoorbeeld de Cougar helikopters, die 
direct naar het Defensie Helikopter Commando gaan. Ook 
munitie zal niet via Coevorden naar Nederlandse eenheden 
of opslagplaatsen reizen. Het gaat direct naar het depot in 
veenhuizen.

Coevorden centraal
320 Herstelcompagnie zal in totaal ongeveer 450 voertuigen 
en 4.000 containers van 20 voet uit Afghanistan in ontvangst 
nemen. De Mercedes-Benz terreinvoertuigen worden overi-
gens in containers getransporteerd.
Coevorden speelt een centrale rol in de ware zin van het 
woord. Materieel komt hier langs diverse wegen naar toe. 
vervolgens gaat het via nog veel meer wegen het land in 
voor opslag of naar parate eenheden.
Er zijn grofweg drie wegen naar Coevorden. Het zogeheten
essentiële materieel wordt vanaf Kandahar Airfield direct 

1 Aan de redeployment is eerder aandacht besteed in Armex 95-2 en   
  Armex 95-3
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deel van uitmaken.
Een deel van het materieel is bestemd voor de nieuwe Neder-
landse missie in de noordelijk gelegen provincie Kunduz. In 
de planning was al met dit scenario rekening gehouden. Ma-
terieel dat voor een vervolgmissie nodig is, heeft van begin af 
aan als laatste op de rol gestaan voor vervoer naar Nederland.

Uitbesteed
320 Herstelcompagnie maakt alle materieel schoon. De com-
pagnie telt dertig medewerkers. Dit is niet voldoende om al 
het aan Afghanistan gerelateerde werk te doen. Het meeste 
schoonmaakwerk wordt gedaan door medewerkers van het 
particuliere bedrijf recontec (onderdeel van de Belfor Group), 
dat is gespecialiseerd in reconditionering van elektronische, 
elektrische en mechanische apparatuur. Dit betekent vooral 
de verwijdering van zand, dat overal op en in zit. Dit is soms 
behoorlijk hardnekkig. tweemaal reinigen is vaak noodzake-
lijk.
De voertuigen worden ontdaan van apparatuur die er speci-
aal is ingezet voor de inzet in Afghanistan. Het betreft voor-
al verbindingsmiddelen en bescherming tegen beschietingen 
en bomaanslagen. Onderhoud wordt er verder niet gepleegd. 
Dit wordt uitbesteed aan eenheden van de krijgsmacht of aan 
particuliere herstelbedrijven. Zo gaan de Mercedes-Benz ter-
reinwagens naar een bedrijf. Aan bijvoorbeeld pantservoer-
tuigen zal de Koninklijke Landmacht zelf onderhoud plegen.

Tot eind 2011
voor zover in Coevorden valt te beoordelen, is de conditie 
van voertuigen en ander materieel behoorlijk goed. Dat komt 
vooral doordat er in Afghanistan goed voor gezorgd is. Naar 
verwachting heeft 320 Herstelcompagnie tot eind 2011 werk 
om alle materieel uit Afghanistan te verwerken. <

naar Eindhoven gevlogen. Hiervoor worden onder andere de 
KDC-10’s van de Koninklijke Luchtmacht ingezet. Een alter-
natief is transport per particuliere Antonov An-124 naar de 
vliegbasis Eindhoven. Ook Gilze-rijen en de Duitse vliegbasis 
ramstein kunnen voor dit soort transporten gebruikt worden.
Semi-essentieel materieel wordt vanaf Kandahar overgevlo-
gen naar Fujajrah; een van de verenigde Arabische Emiraten. 
van daar gaat het per boot naar rotterdam of Eemshaven. 
De rest gaat over de weg naar de Pakistaanse haven Karachi 
en vervolgens per boot. Zeetransport gebeurt met bestaande 
vrachtvaartverbindingen.

Stand van zaken
De terugtrekking van het materieel uit Afghanistan verloopt 
voorspoedig. Het eerste grote konvooi van Nederlands mate-
rieel vond begin september 2010 plaats van tarin Kowt naar 
Kandahar; een afstand van 180 kilometer. Medio september 
dat jaar bracht een Antonov An-124 vrachtvliegtuig vijf Fen-
nek bewakings- en verkenningsvoertuigen naar de vliegbasis
Woensdrecht. Het eerste schip met militaire voertuigen uit
Afghanistan is begin december 2010 aangekomen in Eems-
haven. Het materieel is over de weg naar Coevorden ver-
voerd. Het wegtransport voert Defensie zelf uit. Het beschikt 
over voldoende diepladers en andere soorten vrachtwagens 
om dit te kunnen doen.
Medio januari dit jaar was ongeveer de helft van het verbin-
dingsmaterieel en bijna een derde van de voertuigen weer in 
Nederland. van het overige materieel was dit ook een derde. 
De terugkeer is inmiddels voltooid.

Een deel blijft
Niet alles komt overigens terug. Sommige terreinvoertuigen 
zijn zo versleten, dat men heeft besloten deze achter te laten.
Ze worden ter plekke verkocht. Ook de gepantserde contai-
ners waarin de militairen verbleven, blijven achter. Inclusief 
het toebehoren zoals de watervoorziening en andere nuts-
voorzieningen. Dit is overgedaan aan de Combined Task
Force Uruzgan, waar Amerikaanse en Australische troepen 

Een Antonov An-124, hier op Kennedy Space Center

“Nat schoonmaken” door recontec. Bron: Defensie

“Droog schoonmaken” door recontec. Bron: Defensie
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Een crashtender van de luchtmacht.
Bron: Jack Bergman, Officier veiligheidsregio bij veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Bij grote calamiteiten hebben politie, brandweer en andere hulpdiensten niet altijd voldoende 
mensen en middelen. De krijgsmacht kan dan bijspringen. Afspraken daarover zijn vastgelegd onder 
de naam ‘Intensivering van de Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS)’. Deze samenwerking krijgt 
steeds beter vorm.

Krijgsmacht helpt 
civiele hulpdiensten
Jan van den Berg

De krijgsmacht beschikt over veel mensen en middelen, die 
ook uitstekend van pas kunnen komen als zich in Nederland 
een calamiteit voordoet. Bij grote branden, (dreigende) over-
stromingen en evacuaties kunnen militairen onmisbare steun 
verlenen. Maar ook in minder in het oog springende situaties 
kan defensie een rol spelen. Dan kunnen we denken aan
observaties door verkenners en onbemande vliegtuigjes en
de analyse van de verkregen gegevens.
Hoe de krijgsmacht kan helpen, is bij veel verantwoordelijken
in het civiele apparaat niet voldoende bekend. Er bestaat
weliswaar een catalogus van de gegarandeerde capaciteiten 
en reactietijden van de krijgsmacht bij nationale veiligheid en 

crisis beheersing, maar een nadere toelichting hierop blijkt 
geen overbodige luxe. Daarom houden de drie regionale
Militaire Commando’s (rMC), die het aanspreekpunt zijn
voor de civiele bestuurders, regelmatig bijeenkomsten om 
voorlichting te geven en contacten te leggen.
tijdens een symposium voor civiele bestuurders op 16 febru-
ari jl. werden drie voorbeelden van militaire ondersteuning 
besproken. “Burgers weten maar weinig van wat de krijgs-
macht allemaal doet”, zegt kolonel Bas van Hoof, comman-
dant van het rMC West. “Ze weten ook weinig van wat we 
kunnen doen. Helaas geldt dit ook nog steeds voor burge-
meesters en commandanten van politie en brandweer. We 
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veroordeeld. Weer was rob vos verantwoordelijk voor de
opsporing van de verdachte(n).
Naast verkenners van IStAr is ditmaal ook het onbemande 
verkenningsvliegtuigje raven ingezet. Hiermee konden
observaties gedaan worden, zonder dat iemand in veendam 
dat in de gaten had. Behalve dan dat het toestel een keer on-
bedoeld terechtkwam in een bedrijventerrein. “Dat hebben 
we gelukkig zonder publiciteit kunnen oplossen”, zegt vos.

Wiersma onderstreept het wederzijdse belang van de inzet 
van IStAr. “Het is natuurlijk mooi dat we een bijdrage kun-
nen leveren aan het opsporen van pyromanen. Anderzijds 
vormde de inzet in ‘t Zandt en veendam een goede oefening 
voor de militairen. vergeet niet dat wat IStAr hier heeft
gedaan precies hetzelfde is als wat ze in Afghanistan deden, 
namelijk het opsporen van in dit geval functionarissen van
de taliban.”

Heidebrand
In de tweede lezing werd een bos- en heidebrand op de Stra-
brechtse Heide in de gemeente Heeze-Leende, zuidelijk van 
Eindhoven, behandeld door burgemeester Paul verhoeven en 
Ben van Otterdijk, brandweercommandant van de gemeente 
Eersel. “Het werd vrijwel meteen duidelijk dat deze brand het 
vermogen van onze gemeente te boven ging”, zegt de eerste. 
Dit blijkt wel uit de omvang: 150 hectare ging in vlammen op.
De eerste melding van de brand was om 14:10 op 2 juli 2010. 
vier uur later was een Cougar helikopter al bezig met blus-
sen. Deze kan 2,5 kubieke meter water per keer laten vallen. 
“Dit was vooral van belang om het kroonvuur te bestrijden”, 
legt van Otterdijk uit. Hiermee bedoelt hij het hoog oplaai-
end vuur dat ontstaat als een groepje bomen ontvlamt.
Een ander aspect was dat het vuur via de halve meter dikke 
laag humus voortkroop. van Otterdijk: “Dit kun je alleen blus-
sen door de humuslaag op te scheppen en de vuurhaarden 

werken er hard aan om dit te veranderen. Bijvoorbeeld door 
concrete gevallen te bespreken op dit symposium.”
Het thema was ditmaal brandbestrijding.

Pyromaan
De eerste voordracht betrof gevallen van brandstichting in
de provincie Groningen. In 2007 was in het dorpje ‘t Zandt 
een pyromaan actief, die negentien branden stichtte. Hierbij 
vielen geen slachtoffers. Maar dat de onrust in het dorp het 
toppunt bereikte, mag duidelijk zijn. De pyromaan is na lang 
zoeken gepakt en veroordeeld.
rob vos, chef van de recherche van de regiopolitie Gronin-
gen, leidde het onderzoek. “Het werd ons snel duidelijk er 
een pyromaan actief was en dat deze de omstandigheden 
goed kende. Daarmee werd ook duidelijk dat het veel moeite 
zou kunnen gaan kosten om hem op te pakken. Onze obser-
vatieteams waren daar niet tegen opgewassen. Ook hebben 
we het dorp vol gehangen met camera’s. Desondanks konden 
we geen pyromaan ontdekken.”
vos zocht contact met luitenant-kolonel Ernest Wiersma, 
hoofd operatiën van het rMC Noord. “Ik heb aangeboden 
dat we eens meekeken met hoe de politie het aanpakte. 
Daaruit kwam al snel ons advies voort om het verzamelen
en verwerken van inlichtingen te verbeteren.”

Peloton verkenners
De oplossing zat in een peloton verkenners van het 103
Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & Reconnais-
sance (IStAr) bataljon. Het bataljon houdt zich bezig met
onder andere verkenning, het maken van terreinanalyses en 
het afluisteren van communicatie. Een peloton verkenners 
heeft uiteindelijk acht weken lang het dorp permanent
geobserveerd vanuit de omgeving. “En daar heeft niemand 
iets van gemerkt”, zegt vos.
Gegevens verzamelen is één ding, de juiste analyse er van
maken is een andere kwestie. “Wat dit betreft kunnen we als 
politie veel leren van hoe IStAr dat aanpakt. Wat mij betreft 
gaat de hele Nederlandse politie gebruik maken van soort-
gelijke methodes. Op het gebied van analyse is er lange tijd
te weinig innovatie geweest.”
In 2010 was veendam het toneel van brandstichtingen. Bij het 
blussen van een brand kwam een brandweerman te overlij-
den. Er zijn wel verdachten aangehouden, maar er is niemand 

“Wat dit betreft kunnen we

 als politie veel leren

van hoe ISTAR dat aanpakt”

De raven in de lucht. Bron: Defensie

De snelweg als brandgang. Bron: Hans van de heuvel
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met water te doven. Daar heb je handjes voor nodig. Onge-
veer honderd militairen hebben ons hierbij geholpen.”

Crashtenders
van grote waarde waren ook de crashtenders. Dit zijn grote 
brandweerwagens die veel blusmiddel kunnen meenemen.
Ze vormen een vast onderdeel van de uitrusting van de 
brandweer op vliegvelden. De civiele brandweer kon één
zo’n voertuig inzetten. De Koninklijke Luchtmacht stelde
er drie beschikbaar, afkomstig van de vliegbases Eindhoven,
volkel en Woensdrecht. Zij konden voorkomen dat de brand 
de A67 over zou steken. Hiertoe reden ze voortdurend op de 
snelweg heen en weer om de bosrand nat te houden.
Het zal duidelijk zijn, dat de brand op de Strabrechtse Heide 
zonder de inzet van militairen en hun materieel veel moeilijk 
geblust had kunnen worden. Er zou bovendien een veel
groter gebied verloren zijn gegaan.
Over de kosten is achteraf nog veel te doen geweest, zegt 
verhoeven. “Een uur vliegen kost 8.000 euro. Gelukkig heeft 
het ministerie van Binnenlandse Zaken deze inzet betaald. 
voor een kleine gemeente zijn dit soort bedragen nauwelijks 
te dragen.”

10.000 liter
In de derde voordracht ging Hetty Hafkamp in op de bestrij-
ding van een grote duinbrand in het Noord-Hollandse dorp 
Schoorl in augustus 2009. Zij is burgemeester van Bergen-
Schoorl. Ook hier waren blushelikopters onmisbaar. Naast een 
Cougar was er ook een Chinook in de lucht. Deze kan 10.000 
liter per keer op het vuur laten vallen.
“Helaas kon dat niet altijd”, vertelt Hafkamp. “We hebben 
het getroffen gebied per noodverordening tot verboden zone 
verklaard. Ik wilde natuurlijk niet dat er onnodige slachtoffers 
zouden vallen. toch zijn er mensen die het gebied in gingen. 
En ja, als de vliegers mensen zien in de buurt waar ze water 
willen droppen, dan zullen ze dat niet doen. Je overleeft het 
niet als je een paar ton water over je heen krijgt.”
In het duingebied van Bergen en Schoorl zijn in 2009 en 2010 
verschillende grote branden geweest. toch heeft Hafkamp 
geen steun van de krijgsmacht gevraagd bij het blussen op de 
grond. “We zouden dat in het vervolg wel eens kunnen doen. 
Misschien niet alleen om te blussen, maar ook om mensen uit 
het gebied te houden.”

Gewoon de lucht in
In 2010 is er overigens wel gebruik gemaakt van de raven om 
de branden te observeren. “Dat leidde eenmaal tot een merk-
waardige situatie”, vult van Hoof aan. “Het was in de tijd dat 
de IJslandse vulkaan Eyjafjallajökull as uitbraakte en het vlieg-
verkeer verstoord was. Op een zeker moment wilde de brand-
weercommandant luchtobservatie laten uitvoeren. De politie 
wilde niet met hun helikopter de lucht in wegens het vul-
kaanas, dat schadelijk zou kunnen zijn voor het toestel.
toen heb ik de raven laten inzetten. Luchtobservatie was
essentieel. Over de vraag of vliegen op dat moment nu wel
of niet kon, kunnen we het later altijd nog eens hebben.”

Boodschap
tijdens de afsluiting van het symposium wees van Hoof er
op dat de contacten tussen de rMC’s en de veiligheidsregio’s 
(zie kader) nu goed zijn. “Maar de relatie met afzonderlijke 
gemeenten moeten we verder verbeteren. De boodschap die 
ik burgemeesters wil meegeven, is dat wij in iedere situatie 
bereid zijn om mee te denken en advies te geven. Of zij van 
onze diensten gebruikmaken, is uiteraard aan hen.” <

Een Chinook kan 10.000 liter per keer op het vuur laten vallen.
Bron: Defensie

Veiligheidsregio

In een veiligheidsregio werken de brandweer, 
de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongeval-
len en rampen (GHOr), de politie en gemeen-
ten samen voor een effectieve voorbereiding 
op en bestrijding van crises en rampen.
Er zijn 25 regio’s die de aanpak regelen van 
grote ongelukken, rampen en crises zoals 
overstromingen, uitbraak van besmettelijke 
ziektes en terrorisme. Defensie is in de staven 
van deze veiligheidsregio’s vertegenwoordigd.
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Column

Geen strategische cultuur en onvoldoende militaire middelen
werden tijdens een onlangs in Den Haag gehouden seminar
als belangrijkste obstakels genoemd om te komen tot een 
strategisch concept voor de Europese Unie. De crisis in Libië
heeft het eerst genoemde obstakel nog eens bevestigd. 
Frankrijk en het verenigd Koninkrijk intervenieerden toen 
met militaire middelen, zonder de EU te consulteren. Dat was 
nog geen achttien maanden nadat het ‘verdrag van Lissabon’ 
van kracht werd. Onderdeel daarvan is het ambitieuze
‘Gemeenschappelijk veiligheid en Defensie Beleid’ (GvDB), 
opvolger van het Europees veiligheid en Defensie Beleid 
(EvDB). De latere EU-beslissing op 1 april 2011 om alsnog een 
militaire missie goed te keuren voor humanitaire assistentie in 
Libië, leek vooral ingegeven om gezichtsverlies te besparen. 

Strategie
De EU ziet zich in de internationale politiek weliswaar voor-
al de rol spelen van een normatief ingestelde, civiele macht 
maar de ‘Europese veiligheidsstrategie’ (EvS) van 2003 biedt 
aanknopingspunten voor een analyse van de strategische
cultuur. Belangrijke thema hier is een geïntegreerde aanpak 
van veiligheidsdreigingen zoals die van falende staten,
terrorisme en de proliferatie van massavernietigingswapens. 
Het document bepleit een effectief multilateralisme. Het ont-
breekt echter aan een definiëring van de vitale belangen van 
de EU, een analyse van de bedreigingen en uitdagingen voor 
deze belangen en aan politieke doelstellingen en prioriteiten 

EU-Battle groups
Use them, or lose them

Mr. drs. C. Homan

Het ambitieuze EU-Battle group concept lijkt in een politiek-militair moeras te zijn geraakt, en roept 
om een fundamentele herbezinning!

van de EU op het gebied van buitenlandsbeleid.
Niet alle EU-lidstaten denken overigens hetzelfde over de
rol van de EU op het wereldtoneel. Dat betreft behalve de 
strategische doelstellingen, ook het gebruik van geweld.
Zo beschouwt bijvoorbeeld Frankrijk, in tegenstelling tot 
Duitsland, militaire interventie als een belangrijk element van 
haar veiligheidsbeleid. Daarom maakten Frankrijk en Duits-
land in Afghanistan geen gebruik van hun binationale bri-
gade. Ze konden geen overeenstemming bereiken over waar 
deze strijdmacht zou worden ingezet, en over de caveats
(beperkingen over de types operaties) die zouden gelden.
toch heeft de EU tot op heden 21 civiele en acht militaire
missies ondernomen. Deze zijn kleinschalig, terughoudend 
voor wat betreft de inzet van geweld en bij voorkeur ingebed 
in een geïntegreerde, lange termijn strategie. 

Militaire middelen
Ook het gebrek aan militaire middelen speelt het GvDB par-
ten. In 1999 keurde de Europese raad de fameuze Helsinki 
Headline Goal goed. Die hield in dat de EU in 2003 over een 
snel inzetbare reactiemacht bestaande uit 60.000 militairen 
zou beschikken, die binnen zestig dagen voor een periode 
van een jaar ingezet kon worden. Deze doelstelling bleek
in 2003 niet gehaald door belangrijke kwalitatieve tekort-
komingen, onder meer op de gebieden transport, force
protection en operationele mobiliteit. 
Frankrijk, het verenigd Koninkrijk en Duitsland namen hierop 
het initiatief om de minder ambitieuze, snel inzetbare battle 
groups te ontwikkelen. Deze vormen de kern van de nieuwe, 
in 2004 goedgekeurde, militaire Headline Goal 2010. De EU-
lidstaten hadden hiermee twee doelen voor ogen. In de eer-
ste plaats moest de EU met deze eenheden op snelle wijze au-
tonome militaire operaties kunnen uitvoeren, onafhankelijk 
van de NAvO. Daarnaast was deelname aan de battle groups 
bedoeld om EU-lidstaten aan te moedigen hun strijdkrachten 
te hervormen naar een hogere graad van paraatheid en
geschiktheid voor inzet in internationaal crisismanagement.

Battle groups
De eerste battle group kreeg in 2005 de operationele status
en sinds 2007 staan ieder half jaar twee battle groups be-
schikbaar voor inzet. Alle EU-lidstaten behalve Denemarken 
en Malta nemen deel aan het ‘battle group rooster’. turkije, 
Noorwegen, Macedonië en Kroatië doen ook mee. Nederland 
neemt deel aan twee battle groups, één met de Britten en 

1 In 2010 oefende een EU-Battlegroup onder leiding van
C-13 Mechbrig. Ook Oostenrijk deed hieraan mee.

Brigadegeneraal van der Laan bezoekt een oefening van Oostenrijkse 
militairen. Bron: Oostenrijkse Landmacht/Franz Hart 1
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één met de Duitsers.
De kern van een battle group bestaat uit een infanterie-
bataljon, versterkt met gevechtssteun (artillerie etc.) en
gevechtsverzorgingssteun (transport etc.). Afhankelijk van
de missie kunnen schepen, vliegtuigen, logistiek of andere 
middelen worden toegevoegd. De battle groups zijn bedoeld 
om na een besluit van de Europese raad binnen 5-10 dagen 
ontplooid te zijn, voor een periode van 30 dagen, welke
verlengd kan worden tot 120 dagen. Daarvoor is wel herbe-
voorrading nodig. 
Overigens twijfelen waarnemers over de effectiviteit en
interoperabiliteit van sommige battle groups, waar onder 
de tsechisch-Slowaakse battle group en de HELBrOC battle 
group (Griekenland, Bulgarije, roemenië en Cyprus). De deel-
name van deze landen aan de battle groups wordt vooral
gezien als een politieke verklaring van verbondenheid met 
het GvDB, maar de bijdragen van deze landen voldoen niet 
aan de militaire criteria.

Geen inzet
tot op heden is geen enkele battle group ingezet. Hiervoor 
bestaan verschillende verklaringen. EU-lidstaten hebben
onder meer verplichtingen aan ISAF en aan de NATO
Response Force. Daarnaast vormen de kosten voor opwerking, 
training en eventuele inzet van een battle group een belang-
rijke, beperkende factor. voor de inzet geldt immers het
principe ‘costs lie where they fall’: elk land dat deelneemt
aan de inzet draait zelf voor de eigen kosten op.

In het verleden is wel overwogen een EU-battle group in
te zetten. Dat was bijvoorbeeld voor het monitoren van het
verkiezingsproces in de Democratische republiek Congo, het 
monitoren van de wapenstilstand tussen Hezbollah en Israël 
in Libanon in 2006, het indammen van het uitbreken van het 
geweld in het oosten van de Democratische republiek Congo 
en als overbrugging om de opbouw van een vN-presentie in 
tsjaad te steunen. trage besluitvorming verhinderde snelle
inzet waardoor werd overgegaan op het routinematig
genereren van eenheden.
Het concept is overigens niet gebaat bij geen inzet. ‘Use 
them, or lose them’, is een veelgehoorde uitspraak binnen
de EU geworden. Het gevolg is dat het battle group rooster 
voor 2012 en 2013 nog lege plekken vertoont.

En Libië?
Er is ook overwogen om een battle group in te zetten
voor humanitaire assistentie in Libië. Nederland was op dat 
moment lead nation van een battle group waaraan ook
Duitsland, Finland, Oostenrijk en Litouwen deelnamen. In
de buitenlandse pers viel te lezen, dat ons land op voorhand 
al terughoudend was vanwege de forse bezuinigingen op
Defensie. Duitsland stelde deelname afhankelijk van een ver-
zoek van de UN Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs (OCHA). Sommige waarnemers voorspelden onmiddel-
lijk dat dit niet te verwachten was, omdat de vN verklaarden 
humanitaire hulp niet te willen militariseren. tot op heden is 
er dan ook nog geen verzoek. <

Op 20 en 21 oktober 2011
organiseren het Duitse 
Fraunhofer INt instituut 
en het Nederlandse WISEr
Consultancy de European
Defence Conference (EDC) 
in Warschau - Polen. 
Hoofddoel van deze con-

ferentie is het verbeteren van Europese samenwerking. 
Met name op het gebied van ontwikkeling van defensie-
technologie en systemen. 

De conferentie start met een bijdrage van Europese
autoriteiten die hun visie geven over de grote lijnen van 
toekomstige samenwerking. Onder meer vice voorzitter 
van het subcomité defensie en veiligheid (SEDE) van het 
Europese parlement Krzysztof Lisek en de directeur
generaal van de militaire staf van de Europese Unie,
LtG en ton van Osch.

Om kennisuitwisseling en dialoog te verbeteren is er 
daarna veel aandacht voor discussie en debat met de 
deelnemers. 
Onderwerpen van debat zijn onder meer het beleid 
en de methodieken van het European Defence Agency 
(EDA), de gevolgen van het verdrag van Lissabon en de 
toekomst van samenwerking in bilaterale of multilate-
rale verbanden. verder wordt ingegaan op de toenemen-
de integratie tussen defensie- en veiligheidstechnologie,
het nieuwe beleid van de Europese Commissie voor FP7 
en toekomstige Kaderprogramma’s van de EU.
Er is ook aandacht voor de technologie zelf. Onder meer 
in sessies over de toekomst van defensietechnologie
en over de resultaten van het EDA “Joint Investment
Programme on Force Protection” (JIP FP). 

Deelnemers komen uit alle landen van de Europese Unie: 
zowel vertegenwoordigers van de industrie als technisch-
wetenschappelijk onderzoekers, behoeftestellers en
beleidsambtenaren.

European Defence Conference
20 - 21 oktober 2011

voor meer informatie: www.defenceconference.eu
Leden van de KNvOL krijgen 10% korting op de toegangsprijs. Neem daarvoor contact op met jw@wisernl.com.
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Op 12 mei waren de ministers van Defensie van de vier
visegrád landen (v4) Polen, Hongarije, Slowakije en tsjechië 
in Slowakije bijeen. Hier maakten zij bekend dat ze een
bataljonstaakgroep (battle group) gaan opzetten die in 2016 
gevechtsklaar moet zijn. Deze bataljonstaakgroep zal onder 
Pools commando komen te staan. De v4 hebben niet toeval-
lig gekozen voor een commando uit eigen gelederen, in dit
geval een Pools commando, ook al zijn deze landen lid van
de NAvO. Als voorbereiding zullen de v4 al in 2013 samen 
een militaire oefening houden, dan nog onder auspiciën van 
de NAVO Response Force.
voor de v4 is deze beslissing om een eigen bataljonstaak-
groep op te zetten een enorme omwenteling in hun strate-
gisch denken. In deze bijdrage een analyse van de achter-
gronden. 

Visegrád landen
De visegrádsamenwerking werd in 1991 opgericht in het 
Hongaarse stadje visegrád, om de toetreding van de Midden-
Europese landen, Polen, Hongarije en tsjecho-Slowakije (later 
tsjechië en Slowakije) tot de Europese Unie beter te stroom-
lijnen en te voorkomen dat ze tegen elkaar zouden worden 
uitgespeeld tijdens de toetredingsonderhandelingen.
De v4 leidde in de jaren voor toetreding tot de NAvO in 1999 
en de EU in 2004 echter een sluimerend bestaan. De topont-
moetingen van de v4 waren eigenlijk theekransjes in een 
mooi Midden-Europees kasteel waar de presidenten, die in 
deze landen vooral een ceremoniële functie hebben, een 
weekeindje keuvelden over wereldpolitiek. Zij slaagden er 
niet goed in om hun agenda’s op elkaar af te stemmen. Ook 
ondernamen zij geen pogingen om de v4-samenwerking te 
institutionaliseren. 

Een nieuwe militaire rol
voor Visegrád landen
Dr. László Marácz

Polen, Hongarije, Slowakije en Tsjechië zochten na de val van de muur hun ‘strategisch heil’ bij de 
NAVO en de EU. Het is hen inmiddels duidelijk dat zij ook samen sterk moeten zijn. 

Nieuw elan
Sinds de zomer van 2010 heeft de visegrádsamenwerking 
nieuw elan gekregen. tijdens de v4-top in Boedapest op
20 juli besloten de premiers, de tsjech Petr Necas, de Pool
Donald tusk, de Hongaar viktor Orban en de Slowaakse
Iveta radicova om de agenda’s op elkaar af te stemmen,
vooral op het terrein van de financiële stabiliteit en de
energiediversificatie.
De wereldwijde, financiële crisis heeft een grote invloed op 
de economische ontwikkelingen in de v4-landen. Daarom
besloten ze om een bankenbelasting in te voeren. Men rede-
neerde dat het immers de banken waren geweest die voor 
een groot deel de financieel-economische crisis veroorzaakt 
hadden. Zij moesten dus meebetalen aan het herstel.
Ook de afhankelijkheid van russische energielevering baart 
de v4 zorgen. voor wat betreft russisch gas is dat in sommi-
ge Midden-Europese landen bijna 100 procent. Om die afhan-
kelijkheid van rusland te verminderen, heeft men besloten 
haaks op de huidige Oost-West verbindingen een systeem van 
gaspijplijnen aan te leggen dat van noord naar zuid loopt en 
zo de v4-landen onderling verbindt.
Na een gemeenschappelijke financiële en energiestrategie,
is het ook de beurt aan een gemeenschappelijke militaire 
strategie.

Tussen hamer en aambeeld
Natuurlijk wordt het geopolitieke handelen van de Midden-
Europese landen bepaald door hun geografische ligging en 
hun historische ervaringen. Ze zijn immers in de loop van de 
geschiedenis vaak de speelbal van Duits-russische onderonsjes 
geweest. vooral voor Polen, dat vier keer van de kaart is ge-
veegd door russisch-Duitse delingen, legt deze historie extra 

Donald tusk, Polen viktor Orban, Hongarije Iveta radicova, Slowakije Petr Necas, tsjechië

Column
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Een nieuwe militaire rol
voor Visegrád landen

Actie ‘Hart onder de riem’:
burgers steunen Defensiemedewerkers en hun families

druk op haar buitenlandse en defensiebeleid.
Maar er is meer aan de hand dan de traditionele angst voor 
Duitsland en rusland. Meerdere ontwikkelingen in de laat-
ste jaren hebben de v4-leiders doen beseffen dat zij voor hun 
veiligheid niet echt op de NAvO en de EU kunnen rekenen, 
ook al zijn zij lid van die organisaties. 

NAVO en Rusland
De verenigde Staten onder leiding van president Obama, 
maakten terugtrekkende bewegingen uit Europa. verder 
heeft Amerika onder druk van rusland afgezien van de instal-
lering van het raketschild waarover door de regering Bush jr. 
met Polen in 2008 afspraken zijn gemaakt. Polen werd zich
er zo van bewust dat het niet blind kan vertrouwen op de 
verenigde Staten en de belangrijkste militaire organisatie, de 
NAvO. De NAvO bleek bovendien kwetsbaar bij de recente 
opstanden in de Arabische wereld. Er was geen eensgezinde 
strategie, noch waren en zijn er genoeg hulpbronnen voor-
handen om effectief een strijd te voeren tegen een militaire
dwerg als Libië. In Midden-Europa moet men dat ook met 
lede ogen hebben aangezien.
rusland is de afgelopen jaren met geopolitieke en militaire
drukmiddelen, zoals de aanval op Georgië in 2008, in de weer 
geweest om de verloren invloedssfeer van de oude Sovjet-
Unie te herstellen. vooral het russische wapengekletter in 
Georgië en de afwachtende reactie van het Westen in deze 
kwestie, heeft de Midden-Europeanen onzeker gemaakt. 

Woensdagmorgen 6 juli jl. overhandigde directeur
Cor Louwerse van Koninklijke PIT Pro Rege symbolisch 
ruim 2.300 steunbetuigingen voor militairen, burgerperso-
neel en hun verwanten aan minister Hans Hillen van Defensie. 
Onder de actienaam ‘Hart onder de riem’ mobiliseerde de 
welzijnsorganisatie de samenleving om via een e-mailbericht 
hun dank en steun uit te spreken voor militairen en hun ver-
wanten in deze onzekere tijd van bezuinigingen. Onder meer 
door middel van een paginagrote advertentie in dagblad
‘De Telegraaf’, die door bedrijven en vakbonden werd
gesponsord.

Uit de reacties die Koninklijke PIT Pro Rege ontving, sprak 
dankbaarheid ten aanzien van militairen voor hun grote inzet 
in binnen- en buitenland in de afgelopen jaren en steun voor 
hen en hun families.
Enkele citaten. “Ik ben trots op jullie.” “Jullie verdienen het 
beslist niet om zo terzijde geschoven te worden.” “We zijn 
langzaam maar zeker onze veiligheid aan het afbreken.” 
“Het land is jullie dank verschuldigd. Sterkte in de komende 
tijd!”

Met de overhandiging van de steunbetuigingen heeft
Koninklijke PIT Pro Rege de actie ‘Hart onder de riem’ 
succesvol afgesloten, door samen met andere organisaties

de aandacht van de samenleving en van politici te richten op 
erkenning, waardering en zorg voor Defensiemedewerkers
en hun families.

Minister Hillen sprak zijn waardering uit voor de actie en
benadrukte dat het welzijn van de mensen die door de
bezuinigingen getroffen zullen worden, zijn bijzondere
aandacht heeft.

EU
Dan is er wantrouwen over de oriëntatie en de Europese
betrokkenheid van Duitsland. Dat land heeft immers naast 
energiecontracten ook politieke en economische afspraken 
gemaakt met rusland. De zorgen over veiligheid in Midden-
Europa worden blijkbaar niet gedeeld door Duitsland. In
Midden-Europa wordt de Europese veiligheid althans anders 
gezien.
Er is sinds de toetreding van de v4-landen geen discussie
geweest over hun toekomst in de EU maar nu de EU meege-
zogen dreigt te worden in de financiële crisis van zwakkere 
eurolidstaten als Griekenland, vraagt men zich in Midden-
Europa ernstig af of de EU niet blijvend instabiel zal worden.

Ommezwaai
De v4-landen zien daarom geen andere mogelijkheid dan de 
militarisering van Midden-Europa, om zo hun eigen veiligheid 
zeker te stellen. Een aantal jaren geleden zouden de mees-
te landen in de regio zich daartegen fel verzet hebben. In 
de huidige, geopolitieke en militaire constellatie is er echter 
geen andere optie.
Het voornemen om een eigen bataljonstaakgroep op te rich-
ten onder Pools commando, is daarmee een spectaculaire ont-
wikkeling in Europa. Aan het overgangstijdperk na de val van 
de Berlijnse muur, is nu definitief een einde gekomen. <
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Demontabel bouwen
De gebouwen van Neptunus zijn snel leverbaar, binnen no-time te bouwen en volledig demontabel. Tijdelijk dus.
De uitstraling, eigenschappen en levensduur zijn echter vergelijkbaar met vaste, permanente bouw. 
De demontabele gebouwen worden volledig volgens de norm van het Bouwbesluit gebouwd. Voor u betekent dit 
de ideale mix tussen tijdelijke en vaste bouw.
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De inpassing in de omgeving en de 
duurzaamheid vormen naast het directe 
gebruiksgemak belangrijke ontwerpcriteria
voor operationele infrastructuur.
Verder moet het voorziene gebruik na de missie, 
mede de uitkomst van het ontwerpproces 
bepalen. Al deze aspecten komen aan de orde
in het project Compounds 2015.

Compounds 2015
Toekomstgericht ontwerpen van operationele infrastructuur

Luitenant-kolonel der Genie P.M. van der Heul

Het begint met tenten, hier in Kunduz. Bron: Defensie

Betere accommodatie als de missie langer duurt.
Slaapcontainers in Uruzgan. Bron: Defensie

Sinds de oudheid treden legers tijdens hun campagnes op 
vanuit versterkte bolwerken, forten, stellingen, en kampe-
menten. Door de eeuwen heen zijn er speciale eenheden op-
gericht om deze te bouwen (militaire constructeurs) en om 
deze weer te ondermijnen (mineurs). tot op de dag van van-
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Om deze uitgangspunten te verwezenlijken, is integraal
denken en kijken naar een base noodzakelijk.

NAVO-doctrine
Uiteraard wordt ook uitgegaan van de doctrine van en de
afspraken binnen de NAvO. De algemene lijn hierin is dat er 
een duidelijk onderscheid is tussen een initieel kamp en een 
hoofdkamp. Het initiële kamp, de verwachte gebruikstijd 
ligt rond de 6 maanden, moet eenvoudig en snel op te bou-
wen zijn. Logistieke en genie-eenheden bouwen het initiële 
kamp maar er wordt ook gebruik gemaakt van de organieke 
middelen die de eenheden zelf hebben. Omdat de waarschu-
wingstijd meestal kort is, dient de krijgsmacht voor het initië-
le kamp de middelen beschikbaar te hebben.
Als duidelijk is dat er een hoofdkamp moet komen, ontwerpt 
Geniewerken een base en kan met de bouw ervan worden 
begonnen. Of dit kamp tijdelijk of (semi-)permanent is, hangt 
af van vele factoren die buiten het bestek van dit artikel val-
len. De middelen van het initiële kamp kunnen na het in ge-
bruik nemen van het hoofdkamp weer voor andere doelen 
worden ingezet, bijvoorbeeld voor de bouw van voorposten.

‘Operationeel ontwerpen’
Kampen worden al jaren ontworpen. Dat moet dus relatief 
eenvoudig zijn. Oppervlakkig gezien is dit ook zo, maar schijn 
bedriegt. In de eerste plaats staat er op de realisatie meestal 
een enorme tijdsdruk omdat de missie zo snel mogelijk moet 
kunnen beginnen. Dit vereist aanpassing van een normaal 

bouwproces, zeker als ook de aan-
voerlijnen lang zijn en relatief mo-
derne middelen ontbreken in het 
operatiegebied. van de creativiteit 
en flexibiliteit van zowel de ont-
werper als van de logistieke zal dan 
het uiterste gevergd worden.

In de tweede plaats moet er vooraf antwoord zijn op de 
vraag wat ermee moet gebeuren als de missie eindigt. Dit is 
een van de eerder genoemde uitgangspunten. Enkele jaren 
geleden was dit nog geen issue maar met de huidige inzet 
van militaire middelen komen er toch enkele kampementen 
per jaar bij. vele daarvan zijn gebouwd met hoogwaardige 
materialen en het is uiteraard vreemd om deze na het einde 
van de missie niet meer te gebruiken. De plaatselijke overhe-
den blijven dan zitten met hoogwaardig infrastructuur waar 
zij geen bestemming voor hebben. Bovendien zullen zij niet 
in staat zijn onderhoud aan deze infrastructuur te plegen. Het 
is duidelijk dat dit een buitengewoon lastig te beantwoorden 
vraag is; de missie is vaak nog niet eens begonnen. toch is 
het van belang om hier op tijd bij stil te staan om een goede 
overdracht en een juist ontwerp van het kamp te bevorderen.
In de derde plaats moet rekening worden gehouden met de 
betekenis van een kamp voor de plaatselijke bevolking? Als 
het in het midden van een woestijn ligt, betekent het waar-
schijnlijk niets. Naast een dorp of stad echter, kan een kamp 
van vele honderden bewoners met een vreemde cultuur en 
vreemde gewoontes echt wel impact hebben. In Nederland 
wordt ten slotte een hesco wall naast het huis ook niet op 
prijs gesteld. En iedereen die wel eens naar de rijdende rech-
ter kijkt, weet dat het om een vierkante meter al fout kan 
gaan. Natuurlijk hoeft het beveiligingsniveau niet naar bene-
den te worden bijgesteld, maar er moet wel wat anders wor-
den gekeken naar het effect van een base op de omgeving.
Deze drie redenen dwingen tot aanzienlijke veranderingen 

daag bestaan er eenheden die zich toeleggen op het bouwen 
van bolwerken, kampementen en forten voor hedendaagse 
missies in den vreemde. 
Binnen de Nederlandse krijgsmacht is dat het Bureau Genie-
werken te Wezep. Bureau Geniewerken is de centrale plaats 
voor de krijgsmacht waar operationele infrastructuur wordt 
ontworpen en waar de bouw en het onderhoud ervan wor-
den gepland. Het hoofd van het bureau, de Commandant van 
Geniewerken, is tevens de speciale stafadviseur van de Direc-
teur Operatiën van de Commandant der Strijdkrachten.
Het bureau volgt nationaal en internationaal zowel de doctri-
naire als de technische ontwikkelingen op het gebied van
expeditionaire infrastructuur en werkt met meerdere partijen 
samen. Met de NAvO doctrine als uitgangspunt zijn kennis-
centra van de Koninklijke Landmacht en kenniscentra uit
het buitenland samenwerkingspartners op doctrinair gebied.
Met de Dienst vastgoed Defensie wordt onder meer tech-
nische expertise en personeel uitgewisseld.
Daarnaast onderhoudt het bureau ook contacten met het be-
drijfsleven en andere niet-militaire organisaties. veel van de 
technologieën die van belang kunnen zijn voor de bouw van 
expeditionaire infrastructuur, zijn immers civiel ontwikkeld.

Compound 2015
In Afghanistan hebben Nederlandse eenheden 4 jaar geleefd 
en geopereerd uit diverse bases die, dat is de algemene in-
druk, van hoge kwaliteit waren. De Nederlandse krijgsmacht 
heeft dan ook grote stappen voorwaarts gezet, vergeleken 
met bases die voor vorige missies 
zijn gebouwd en vergeleken met 
bases gebouwd door andere lan-
den.
toch is al enige tijd geleden een 
project gestart om toekomstige 
compounds nog verder te verbe-
teren. Deze niet geringe uitdaging draagt de naam ‘Com-
pounds 2015’. In dit project wordt samengewerkt met de ken-
niscentra van de genie, de logistiek, de verbindingen en de 
manoeuvre. Het doel is om omstreeks het einde van dit jaar te 
komen met een concept dat hanteerbaar is voor de komende 
jaren. Naast de doctrine gaat het concept ook over de moge-
lijke betrokkenheid van het bedrijfsleven. Daartoe werkt men 
in het project samen met de Stichting Nederlandse Industrie 
voor Defensie en veiligheid (NIvD). Op dit moment is het nog 
een landmachtconcept, maar dit jaar zullen joint concepten 
volgen om zo beter op de toekomst voorbereid te zijn.

Uitgangspunten
Het concept ‘Compounds 2015’ kent meerdere uitgangspun-
ten.
Een base moet worden ontworpen als integraal deel van de 
lokale infrastructuur. De functie ervan na het beëindigen van 
de missie, moet dus vooraf bekend zijn. verder moet de ‘base’ 
uiteraard bijdragen aan het beoogd effect van de missie 
(door technische en maatschappelijke innovatie). 
Andere uitgangspunten zijn nog onderwerp van verder on-
derzoek. Zo is er de duurzaamheid, in de betekenis van de 
vermindering van gebruik van energie, water en uitstoot van 
afval. Daarnaast moet een base eenvoudig te onderhouden 
en te beveiligen (personeelextensief) zijn, want hoe minder 
personeel er nodig is om de base in gebruik te houden, hoe 
meer militairen er aan de missie buiten de poort kunnen deel-
nemen.

Integraal denken en kijken

naar een base is noodzakelijk.
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ten opzichte van het bouwproces zoals dit vroeger werd toe-
gepast, maar zo kan een base wel een goede bijdrage leveren 
aan het succes van de missie.

Duurzaam
Een andere, voornamelijk internationale, ontwikkeling bij het 
ontwerpen van een kamp is het duurzaam gebruik maken van 
grondstoffen, energie en water en het terugdringen van af-
valstromen. Op het moment dat milieu en duurzaamheid op 
de agenda staan, is de gemiddelde militair niet echt geïnte-
resseerd. Het ligt buiten de comfortzone en is eigenlijk een 
‘geitenwollen sokken’ onderwerp.
Er zijn echter verschillende redenen om deze thema’s wel seri-
eus te onderzoeken. Landen als de verenigde Staten en Zwe-
den, en ook de verenigde Naties, doen niet voor niets veel 
onderzoek naar het duurzamer maken van hun kampemen-
ten. De kosten die gemoeid zijn met energie- en waterver-
bruik, vormen in dit verband een belangrijke overweging. 
Hoe meer afgelegen een opstelling of kampement ligt, hoe 
meer beveiliging en eenheden er nodig zijn om een liter die-
sel op te voeren. De kosten daarvan kunnen dan oplopen tot 
tientallen euro’s per liter. Op een kampement, bijvoorbeeld 
Kamp Holland in Uruzgan, werd het merendeel van de die-
sel gebruikt om elektriciteit op te wekken. Het merendeel van 
deze elektriciteit werd gebruikt voor koeling.
voor water geldt iets dergelijks. veel missies vinden plaats in 
gebieden waar relatief weinig schoon water is. Door water 

aan de bodem te onttrekken, wordt het toch al schaarse,
lokaal beschikbare water alleen maar schaarser. Het water-
verbruik leidt bovendien tot veel afvalwater. De zuivering 
hiervan kost ook veel energie.
Door slimmer en duurzamer met water en energie om te 
gaan, gaat het verbruik van grondstoffen omlaag, is er
minder afval en is er minder indirect personeel nodig. 
 
Bedrijfsleven
vooral bij deze laatste ontwikkeling is een goede samenwer-
king met het bedrijfsleven belangrijk. veel van de technolo-
gieën die de krijgsmacht kan gebruiken, zijn al ontwikkeld
of zijn in een ontwikkelfase. voor Defensie is dat interessant 
omdat een base slechts een tijdelijk karakter heeft waardoor 
de terugverdientijd van de hoge kosten voor energie, water 
en afvalverwerking, relatief kort is.
voor bedrijven kan dit interessant zijn omdat een base veelal 
van de grond wordt opgebouwd. Om nieuwe technologieën 
toe te passen, hoeven er meestal geen ingrijpende infrastruc-
turele veranderingen doorgevoerd te worden. Zo is een schei-
ding van waterstromen in bestaande bouw zeer ingrijpend, 
maar bij een nieuw te bouwen base relatief eenvoudig.
Nauwe samenwerking kan ertoe leiden dat de krijgsmacht in 
de toekomst nieuwe technologieën kan toepassen, met als
resultaat minder kosten, terwijl bedrijven zo de mogelijkheid 
krijgen om technologieën en concepten toe te passen zonder 
grote infrastructurele veranderingen. <

Lkol Van der Heul is Commandant Geniewewerken 

Moderne ‘waterfabriek’. Bron: De auteur

Hier de Duitse oplossing in Kunduz. Bron: Auteur

Lokale compounds (White Compound in Chora). Bron: Defensie
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Stikgas, mosterdgas, 
zenuwgas
Nederland en chemische oorlogvoering in de twintigste eeuw

Herman roozenbeek
Foto’s: NIMH, tNO, Geniemuseum

Een van de eerste Nederlandse gasmaskers
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Chemische oorlogvoering blijkt gedurende een groot deel van de twintigste eeuw een niet 
onbelangrijke plek op de Nederlandse defensieagenda te hebben gehad. Dat beperkte zich niet tot de 
voor velen nog bekende voorbereiding op operationele inzet onder ‘chemische dreiging’, maar betrof 
ook de mogelijk eigen inzet en de betrokkenheid bij internationale beproevingen.

Op 23 oktober 1951 vertrokken enkele Nederlandse militairen 
en wetenschappers per auto via Parijs naar de Algerijnse
Sahara. Het einddoel was een Frans proefterrein in de woes-
tijn, B2-Namous geheten, waar het Franse leger geheime 
proefnemingen met zenuwgassen uitvoerde. De Nederlanders
zouden hieraan voor de eerste keer deelnemen. De labora-
toriumuitrusting, meetapparatuur en chemicaliën waren al 
vooruitgezonden. Aan boord van de auto’s was alleen het 
hoognodige, waaronder de levende have: een groot aantal 
bananenvliegjes. Die zouden als proefdieren dienen.

Langs de zijlijn
De Nederlandse deelname aan de Saharaproeven, die pas
in 2008 in de openbaarheid kwam, was geen geïsoleerd ver-
schijnsel. De belangstelling van de krijgsmacht voor chemische 
oorlogvoering ging terug tot de Eerste Wereldoorlog. tijdens 
dit conflict, waarin Nederland letterlijk en figuurlijk langs de 
zijlijn stond, ging veel aandacht uit naar de inzet van chemi-
sche wapens. Gifgassen werden al eeuwenlang incidenteel
voor militaire doeleinden gebruikt, maar pas door de op-
komst van de chemische industrie in de negentiende eeuw 
was het gebruik ervan op grote schaal mogelijk. Het was
echter niet vanzelfsprekend. Chemische strijdmiddelen riepen 
associaties met gifmengers op, en velen vonden het gebruik 
ervan onethisch. Dat leidde ertoe dat de inzet van gifgassen 
in diverse internationale verdragen werd verboden.
Deze afspraken bleken weinig waard toen de Eerste Wereld-
oorlog al na enkele maanden in een uitzichtloze stellingoor-
log verzandde. voor het doorbreken van de vijandelijke linies 

leken gifgassen een bruikbaar instrument. Het was niet toe-
vallig Duitsland – waar de chemische industrie het verst was 
ontwikkeld – dat hiervan als eerste gebruik maakte. Op 22 
april 1915 zette het Duitse leger bij Ieper een grootschalige 
aanval in met een dodelijk strijdgas, chloor. Het hek was
daarmee van de dam.
Deze ontwikkeling ging ook in het neutrale Nederland niet 
onopgemerkt voorbij. Binnen een maand na de gasaanval bij 
Ieper stak het hoofd van het Scheikundig Laboratorium van 
de Artillerie-Inrichtingen, J.D. Berkhout, zijn licht op bij de 
chemische industrie. De Artillerie-Inrichtingen in Hembrug 
waren een staatsbedrijf dat munitie voor de Nederlandse 
krijgsmacht produceerde en dat in de mobilisatiejaren
nauw was betrokken bij de inschakeling van de industrie
voor de ‘oorlogsproductie’. De gesprekken leidden tot proef-
nemingen met twee stoffen, dimethylsulfaat en fosgeen, die 
voor gebruik als strijdgas geschikt leken te zijn. De resultaten 
vielen echter tegen, als gevolg waarvan een andere stof in 
beeld kwam: zwavel-dioxide, ofwel “stikgas”.
Op 16 mei 1916 – een vol jaar na het eerste overleg! – stelde
minister van Oorlog N. Bosboom 400.000 gulden ter beschik-
king om “met den meesten spoed te doen aanschaffen de 
voorraden die (…) worden noodig geacht tot organisatie van 
den strijd door middel van verstikkende gassen”. Snel ging 
het nog steeds niet: terwijl de oorlogvoerende landen in een 
hoog tempo nieuwe strijdgassen, verbeterde inzetmethoden
én steeds betere beschermingsmiddelen invoerden, duurde
het in Nederland nóg een jaar voordat de gemobiliseerde 
krijgsmacht met stikgas kon oefenen. Het gevolg was dat het 

Uitleg van het gebruik van de loopgraafketel in het Voorschrift Stikgassen, 1917.
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onderzoek naar strijdgassen onverminderd voort. De
stuwende kracht hierachter was A.J. der Weduwen, die vanaf 
circa 1923 leiding gaf aan het Scheikundig Laboratorium
in Hembrug. De meeste aandacht ging uit naar mosterdgas, 
aangezien dit strijdmiddel zich bij uitstek voor defensieve
doeleinden leende. Nederland was hierbij vooral op zichzelf 
aangewezen. Het was in principe mogelijk strijdgassen,
fabriekinstallaties of kennis uit het buitenland te betrekken, 
maar dat was niet eenvoudig. Dit bleek in de jaren 1925-1928 
nadat minister van Oorlog J.J.C. van Dijk had besloten een 
proefopdracht voor 10.000 kg mosterdgas te plaatsen.
De grote chemische industrieën in Duitsland, Frankrijk en
Engeland weigerden hieraan mee te werken.
Wel kregen de Artillerie-Inrichtingen ondershands offertes 
van enkele schimmige Duitse aanbieders. Daarbij zat een
addertje onder het gras. “Es besteht jedoch eine Schwierig-
keit in der Lieferung und zwar durch die Bestimmungen des 
versailler Friedensvertrages”, staat er in de briefwisseling.
In het verdrag van versailles van 1919 was namelijk bepaald 
dat Duitsland niet over chemische strijdmiddelen mocht be-
schikken of erin mocht handelen. De Duitse bedrijfjes hadden 
echter niet de minste scrupules om deze bepalingen te ont-
duiken. Dit gesjoemel was overigens geen reden voor de
Artillerie-Inrichtingen de onderhandelingen af te breken.
Dat de contacten (althans voorlopig) niets opleverden, had
te maken met een besluit van minister van Oorlog J.M.J.H. 
Lambooy. Hij bepaalde in 1928, onder invloed van voortgaan-
de onderhandelingen in Genève, dat Nederland niet al in
vredestijd chemische wapens hoefde te hebben. Het was
voldoende als er beschermingsmiddelen (lees: gasmaskers) 
waren en er voorbereidingen waren getroffen om zo nodig
strijdgassen aan te kunnen maken. Over de vraag hoever die 
voorbereidingen mochten gaan, verschilden de meningen. 
Minister van Defensie L.N. Deckers oordeelde in 1931 dat de 
bouw van proefinstallaties en het subsidiëren van de chemi-
sche industrie niet aan de orde waren. Der Weduwen had 
hierop aangedrongen aangezien de industrie absoluut niet in 
staat was op afroep strijdgassen te produceren. Daarmee was 
het programma “op een dood punt” gekomen, zoals Der
Weduwen het uitdrukte.

‘Kaneelolie’
Eind 1937 bleek de opgedane kennis toch van pas te komen. 
Het Scheikundig Laboratorium kreeg vanuit Nederlands-Indië 
een verzoek voor de levering van “een proefinstallatie voor 

Nederlandse gaswapen al bij de invoering in tactisch opzicht 
volledig was verouderd. Opperbevelhebber generaal C.J.
Snijders en zijn staf onderkenden dit, maar waren bij gebrek 
aan alternatieven toch op de ingeslagen weg voortgegaan. 
verouderd of niet, het stikgas was onmisbaar.
Weliswaar begon in 1917 ook de ontwikkeling van moder-
ne gasgranaten, maar dat leverde niet voor het einde van de 
oorlog resultaat op. voor het moeizame verloop waren diver-
se redenen aan te voeren: het gebrek aan praktische (oorlogs)
ervaring, de geringe ontwikkeling van de Nederlandse
chemische industrie, de tegenzin van diezelfde industrie om 
strijdgassen te produceren, het tekort aan grondstoffen en 
het gebrek aan financiële middelen.

Gesjoemel
De chemische strijdmiddelen voldeden tijdens de Eerste We-
reldoorlog niet aan de hooggespannen verwachtingen. Om 
tal van redenen – zoals de weerafhankelijkheid, de ontwikke-
ling van beschermingsmiddelen, enzovoort – bleken zij niet 
effectiever, en vaak zelfs minder effectief, dan andere (oude 
en nieuwe) militaire middelen. toch bleven in de periode tus-
sen de beide wereldoorlogen chemische wapens hoog op de 
militaire agenda staan, vooral in combinatie met een ander 
nieuw wapen: de (strategische) luchtstrijdkrachten. Men sprak 
in dat verband van de ‘aërochemische’ oorlogvoering.
tegelijkertijd waren de verschrikkingen van de gasoorlog aan-
leiding opnieuw een verbod op het gebruik van strijdgassen 
in te stellen. Dit verbod – het Protocol van Genève van 17 juni 
1925 – was echter geenszins waterdicht. Bovendien was het 
maar de vraag – zeker gezien de ervaring van de Eerste
Wereldoorlog – of de verdraglanden zich er in het heetst van 
de strijd aan zouden houden. De Nederlandse krijgsmacht 
hield ernstig rekening met een “opgedrongen” gasoorlog en 
moest zich daar dus ook op voorbereiden. In 1927 concludeer-
de de chef van de Generale Staf, luitenant-generaal P.J.H. van 
der Palm, dat er “maar één besluit” mogelijk was: “verbieden 
den gasoorlog, maar zich zelf volledig voorbereiden”. Dat 
kon niet beperkt blijven tot de aanschaf van beschermings-
middelen. Het door grote industriële landen omringde Neder-
land moest over een eigen chemisch wapenarsenaal kunnen 
beschikken. toen Nederland het Protocol van Genève in 1930 
ratificeerde, voorzag het dit daarom, in navolging van andere 
landen, van een voorbehoud dat inzet van gifgassen als ver-
gelding van een vijandelijke gasaanval toestond.
Gedurende de jaren twintig en dertig ging in Nederland het 

De Militaire Gasschool te Utrecht.
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de bereiding van mosterdgas”. Dat was een nieuwe en onver-
wachte ontwikkeling. Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 
(KNIL) deed al sinds 1927 verwoede pogingen toestemming 
voor een chemisch wapenarsenaal te krijgen, maar had altijd 
nul op het rekest gekregen. Eind 1935 nog beschouwde minis-
ter van Koloniën H. Colijn het als “vooralsnog niet wensche-
lijk”. De koerswijziging in 1937 hield ongetwijfeld verband 
met de dreiging van Japan, dat niet aan het Protocol van
Genève gebonden was en in China chemische wapens inzette.
Der Weduwen benaderde vervolgens een van de Duitse
mosterdgasspecialisten met wie eind jaren twintig was onder-
handeld, A. Cmentek uit Hamburg. Deze bleek voor 40.000 
gulden de bouwplannen te kunnen leveren voor een comple-
te mosterdgasfabriek. De installatie – uit een oogpunt van
geheimhouding stelselmatig als ‘kaneelolieinstallatie’ aange-
duid – werd in de tweede helft van 1938 op het terrein van de 
Artillerie-Inrichtingen in Hembrug onder persoonlijke leiding 
van Cmentek opgebouwd en (succesvol) beproefd.
Eind 1938 verscheepte het KNIL de mosterdgasinstallatie naar 
Nederlands-Indië en bouwde haar in de omgeving van Ban-
dung op Java weer op. Hier startte de productie, met het re-
sultaat dat het KNIL aan de vooravond van de Japanse aanval 
over een voorraad van bijna 100 ton (75.000 liter) mosterdgas 
beschikte. Ook de inzet was voorbereid: een verkenningsafde-
ling van de Militaire Luchtvaart van het KNIL oefende zich in 
het sproeien van mosterdgas. Deze methode – vergelijkbaar 
met het besproeien van gewassen – was kort daarvoor door 
Italië bij de verovering van Abessinië (Ethiopië) toegepast.
tijdens het Japanse offensief tegen Nederlands-Indië begin
1942 kwam het niet tot een inzet van chemische wapens. 
De mosterdgasfabriek en ongeveer de helft van de voorraad 
mosterdgas vielen vervolgens in handen van het Japanse
leger, maar bleven onaangeroerd. toen het KNIL er na de oor-
log weer de beschikking over kreeg, was van een eventueel 
gebruik van mosterdgas door Nederlandse troepen geen spra-
ke meer. In 1949, kort voor de soevereiniteitsoverdracht aan 
de republiek Indonesië, liet het KNIL de fabriek ontmantelen. 
Aan de vernietiging van de mosterdgasvoorraad kwam het
Indonesische leger, dat inmiddels de verantwoordelijkheid 
had overgenomen, niet meer toe: pas in 1979 (!) is dit – in
een gezamenlijk Nederlands-Indonesisch project – rechtgezet.

Naar de Sahara
tijdens de tweede Wereldoorlog bleef het gebruik van chemi-

sche wapens niet alleen in de Pacific, maar ook in Europa
achterwege. Daarvoor waren verschillende redenen, waar-
onder de eerder aangestipte nadelen van strijdgassen, het be-
schikbaar komen van effectievere wapens en niet in de laatste 
plaats de vrees voor vergelding. De rol van chemische strijd-
middelen was echter niet uitgespeeld. Aan het eind van de 
oorlog ontdekten de geallieerden dat de Duitsers een nieuwe 
generatie, uiterst giftige strijdgassen hadden ontwikkeld: de 
zenuwgassen tabun, sarin en soman. Dit leidde tot een chemi-
sche wapenwedloop tussen de twee machtsblokken die in de 
naoorlogse jaren rond respectievelijk de verenigde Staten en 
de Sovjet-Unie ontstonden.
Nederlandse onderzoekers zaten nagenoeg op de eerste rij 
toen de ‘Duitse’ zenuwgassen werden ontdekt. Zij werkten
bij het Centraal Laboratorium dat na de mobilisatie bij het
Algemeen Hoofdkwartier was ingesteld om eventuele Duitse 
gasaanvallen te onderzoeken en dat in de meidagen van 1940 
naar Engeland was geëvacueerd. Daar had het nauwe banden 
aangeknoopt met Britse onderzoeksinstellingen. Na de terug-
keer naar Nederland ging dit laboratorium op in de nieuwe 
rijksverdedigingsorganisatie-tNO (rvO-tNO), die nauwe ban-
den onderhield met de krijgsmacht. Een van de initiatief-
nemers van deze opzet was J. van Ormondt, destijds hoofd 
van het Centraal Laboratorium en tot 1965 directeur van het 
(achtereenvolgens in Delft en rijswijk gevestigde) Chemisch 
Laboratorium van rvO-tNO. Anders dan vóór de oorlog was 
een eigen chemisch wapenarsenaal geen doelstelling meer:
Nederland richtte zich uitsluitend op de bescherming tegen 
een vijandelijke (lees: Warschaupact-)aanval met chemische 
strijdmiddelen. Dat liet onverlet dat Nederland tot in de jaren 
tachtig het chemisch wapenarsenaal van vooral de verenigde 
Staten als een noodzakelijke vorm van afschrikking zag.
van Ormondt legde sterk de nadruk op internationale samen-
werking. Eind jaren veertig knoopte hij daarom banden aan 
met militaire onderzoeksinstellingen in België en Frankrijk. 
Naast de uitwisseling van onderzoeksgegevens had het
Chemisch Laboratorium vooral behoefte aan de mogelijk-
heid om proefnemingen in het open veld uit te voeren. In
Nederland waren daarvoor nauwelijks geschikte locaties. Het 
was dan ook een buitenkans toen van Ormondt in 1950 een 
uitnodiging kreeg de Franse proefnemingen in de Algerijnse
Sahara als waarnemer bij te wonen – Algerije was toen 
nog een kolonie van Frankrijk. Hier vonden op het Centre 
d’Expérimentation Semi-Permanent – meestal B2-Namous

In 1979 wordt het mosterdgas van het KNIL eindelijk vernietigd.
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uit de nieuwe directeur van het Chemisch Laboratorium,
A.J.J. Ooms (die er als dienstplichtig vaandrig al in 1951 bij 
was geweest), zijn voorganger van Ormondt en het hoofd 
van de NBC-school van de landmacht, luitenant-kolonel
C.M. Schuddebeurs. Alle drie betreurden het stopzetten van 
de Saharaproeven.
Hoewel de Frans-Algerijnse overeenkomst toch nog werd
verlengd, was een Nederlandse aanwezigheid – in welke vorm 
dan ook – niet meer aan de orde. Ongetwijfeld speelde een 
rol dat Frankrijk zich in 1966 uit de militaire structuur van de 
NAvO had teruggetrokken.

Keerpunt
Het afscheid van de Sahara en de wisseling van de wacht bij 
het Chemisch Laboratorium markeerden een omslagpunt. 
Hoewel het onderzoek naar chemische strijdmiddelen in
Nederland voortging en op een hoog peil bleef staan, veran-
derde het karakter. Het praktisch onderzoek bleef sindsdien 
tot het laboratorium beperkt en daarnaast kwam er steeds 
meer nadruk op het gebruik van computermodellen. Deze 
modellen waren overigens gebaseerd op de meetgegevens 
die tijdens de proefnemingen in de Sahara waren vergaard.
Een volgende mijlpaal was het jaar 1993, toen het moderne 
Chemisch Wapenverdrag voor ondertekening werd openge-
steld. Daaraan waren vele jaren van moeizame onderhande-
lingen voorafgegaan, waaraan Nederland vooral in de per-
soon van Ooms een belangrijke bijdrage had geleverd. Met 
de ratificering van het Chemisch Wapenverdrag ontzegde
Nederland zich definitief het recht chemische wapens te ont-
wikkelen, te produceren, te bezitten en te gebruiken. Daar-
mee kwam er ook officieel een eind aan een tijdperk dat in 
1915 begon. <

genoemd – grootschalige proeven met buitgemaakte voor-
raden tabun plaats. Na afloop stak van Ormondt zijn oordeel 
niet onder stoelen of banken: het wetenschappelijk gehalte 
was absoluut beneden de maat. Dat leverde hem een uitno-
diging op actief aan de proefnemingen deel te nemen.
In 1951, 1952 en 1958 leverde Nederland, samen met België, 
een grote bijdrage aan de Saharaproeven. Om de proeven op 
een hoger niveau te brengen, bedong Nederland onder meer 
een langere voorbereidingstijd, wat het interval tussen 1952 
en 1958 verklaart. Als onderdeel van de voorbereiding von-
den in Europa kleinschalige ‘voorproeven’ plaats, in Frank-
rijk (Mourmelon), België (Elsenborn) en ook Nederland (Hars-
kamp, vlieland en Deelen). Naast tabun kwamen inmiddels 
ook de andere ‘Duitse’ zenuwgassen aan bod. Het benodigde 
sarin was deels uit België afkomstig, terwijl Nederland een
eigen variant van soman (‘stof X’) inbracht, die voor gebruik 
in oorlogstijd echter ongeschikt bleek te zijn.
De deelname aan de Franse proeven had de goedkeuring van 
de militaire en politieke leiding. Daarmee is niet gezegd dat 
zij geheel onomstreden was. Critici vonden dat Frankrijk te 
veel zeggenschap had over de onderzoekagenda, waardoor 
het voor Nederland belangrijke beschermingsonderzoek naar 
de achtergrond verschoof. Daar kwam nog bij dat het Franse 
onderzoek kennelijk ten doel had “een industrie te vestigen 
welke granaten en bommen zal gaan produceren, gevuld met 
zenuwgas”, zoals een Nederlandse waarnemer het uitdrukte. 
Het was de vraag of Nederland daaraan een bijdrage moest 
leveren. voorstanders van de samenwerking met de Fransen 
– van Ormondt voorop – wezen er echter op dat de Sahara-
proeven gegevens opleverden die onmisbaar waren voor de 
ontwikkeling van beschermingsmiddelen.

Afscheid
Na 1958 kwam aan de Nederlandse deelname een voortijdig
einde. Daartoe had van Ormondt besloten “gezien de (…) 
toestand in Algerije”, doelend op de Algerijnse onafhanke-
lijkheidsoorlog die in deze jaren woedde. Nederland bleef 
niettemin nauw betrokken aangezien het in de daaropvol-
gende jaren aan de voorbereidende proeven in Mourmelon 
bleef deelnemen. De Fransen zetten de Saharaproeven
intussen voort, ook na de onafhankelijkheid van Algerije
in 1962. Daarover waren geheime afspraken gemaakt.
Pas in 1965 kreeg Nederland weer een uitnodiging om naar 
de Sahara te komen, zij het alleen als waarnemer. De onder-
zoekers waren verheugd, vooral omdat de Fransen voor het 
eerst vX zouden beproeven, een nog giftiger zenuwgas. Met 
eigen ogen kon de Nederlandse delegatie vaststellen dat vX 
“een machtig antipersoneel wapen” was. Het jaar daarop was 
er sprake van een afscheidsbezoek, aangezien het akkoord 
tussen Frankrijk en Algerije over B2-Namous in 1967 zou aflo-
pen. voor de gelegenheid bestond de Nederlandse delegatie 

De auteur is werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Militaire
Historie (NIMH). Samen met Jeoffrey van Woensel schreef hij ‘De geest 
in de fles. De omgang van de Nederlandse defensieorganisatie met 
chemische strijdmiddelen 1915-1997’ (Amsterdam 2010), waarop dit
artikel is gebaseerd.

Proefnemingen met zenuwgassen in de Sahara, 1958.

Beschermingsmaatregelen tijdens de Saharaproeven van 1966.
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Defensie heeft zich ontwikkeld van louter ‘vangnet’ naar een ‘structurele veiligheidspartner’
van politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, en gemeenten:
de zogenaamde derde hoofdtaak. Dat heeft belangrijke gevolgen voor de verdediging tegen 
chemische, biologische, radiologische en nucleaire gevaren.

Chemische, biologische, radiologische 
en nucleaire gevaren
Defensie ondersteunt civiele hulpdiensten multidisciplinair!

Majoor b.d. der Genie Jo verhoeve

Met instemming van de tweede Kamer zijn in 2006 samen-
werkingsafspraken uitgewerkt over de inzet van (specialis-
tische) defensiecapaciteit onder de naam ‘Intensivering van 
de Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS)’. Het gaat in totaal 
om circa 4.600 militairen, 3.000 voor algemene ondersteuning 
en 1.600 voor specifieke vormen van steun en bijstand met 
specifieke middelen.
In 2007 verscheen de ‘Catalogus Civiel-Militaire Samenwer-
king’, in de volksmond wel de Wehkampcatalogus van
Defensie genoemd. Hierdoor werd het voor civiele autori-
teiten en hulpdiensten veel inzichtelijker wat de krijgsmacht 
op de mat kon leggen. 
Een van de specifieke vormen van steun en bijstand is die op 
het gebied van de verdediging tegen Chemische, Biologische, 
radiologische en Nucleaire gevaren en explosieven (CBrNe). 
Dit vakgebied vindt zijn basis in de aloude NBC-verdediging: 
de verdediging tegen massavernietigingswapens. 
Het overkoepelende overheidsproject op dit gebied heet:
Project Multi-response CBrNe. Dit project staat onder de
leiding van commissaris van politie Sjoerd Bloemsma. Nog
dit jaar, in 2011, moeten de procedures zijn ontwikkeld en 

moeten de verantwoordelijkheden van de spelers zijn
beschreven. Bijna een jaar later, op 1 december 2012, moet
de CBrN-capaciteit Initial Operational Capable zijn.

Multidisciplinair
De twee hoofdrolspelers op dit gebied zijn luitenant-kolonel
der Fuseliers rené Donkers en luitenant-kolonel der Genie 
ing. Eric Sinninghe. Donkers is hoofd van het Joint Kenniscen-
trum CBrN en Sinninghe heeft onlangs Donkers opgevolgd 
als commandant van de Joint CBrN School. Beide
organisaties, gevestigd op de Lunetten-/van Brederode-
kazerne in vught, zijn ingedeeld bij het Opleidings- en
trainingscentrum Genie en opereren – zoals hun naam
aangeeft – defensiebreed.
volgens overste Donkers is multidisciplinair hét codewoord 
voor de nieuwe rol. “We werken samen met alle civiele
kolommen en entiteiten: de politie, de brandweer, de
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOr) 
en forensisch specialisten.
Defensie gaat hier in vught een trainingsfaciliteit bouwen, 
waar al deze diensten kunnen oefenen. Dat is dus multi-

Moerdijkbrand. Bron: verhoeve
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zgn. geaccrediteerd laboratorium. Monstername dient
meerdere doelen. Het kan bijvoorbeeld bijdragen aan de
bewijsvoering voor de eventuele berechting van de dader of 
opdrachtgever betrokken bij de inzet van chemische strijd-
middelen. Bij de monstername komt heel wat kijken, vooral 
wanneer het tot bewijslast moet dienen. Zo moet het monster 
worden genomen in volledig dichte, beschermende kleding, 
moeten er foto’s van de vindplaats gemaakt worden, moet 
het zodanig verpakt worden dat het niet blootgesteld kan 
worden aan invloeden van buitenaf en moet het bij lucht-
transport voldoen aan de IAtA-regels. Bovendien is er een 
waaier van begeleidende documenten, die in de gehele chain 
of custody moeten garanderen dat er niet geknoeid kan zijn.”

CBRN loopbaan
Als je commandant bent van een school die – in deze tijden 
van forse bezuinigingen – in omvang verviervoudigt, heb je 

disciplinair in de ware zin van het woord.”
Beide hoofdofficieren plaatsen direct een relativerende kant-
tekening bij hun enthousiaste verhaal. “De civiele diensten 
hoeven niet bang te zijn dat we hun werk gaan overnemen. 
We zijn alleen maar ondersteunend en aanvullend, zoals het 
ICMS-concept aangeeft.”

Joint CBRN School
De nieuwe CBrN-rol wordt het duidelijkst zichtbaar bij de 
Joint CBrN School. Deze groeit van de huidige 22 naar 90
medewerkers. Daartoe behoren ook civiele liaisons van de
politie, de brandweer en de GHOr, van elke dienst een.
Het Instructiepeloton CBrN voert de opleidingen voor de 
krijgsmacht uit. Het Instructiepeloton ICMS verzorgt vooral
de ICMS-opleidingen en trainingen. Het responspeloton 
wordt de ‘24/7 stand by’ eenheid voor nationale taken.
Sinninghe: “Die uitbreiding wordt nog een hele klus. Ik moet 
ongeveer zeventig medewerkers zien te vinden en opleiden. 
Die moeten bovendien ervaren, allround instructeur worden. 
Dat kost enkele jaren.” 
Dan is er nog de breedte van het vakgebied. Sinninghe:
“Eerder al kwam het vakgebied van de industriële, toxische 
stoffen er bij en nu moet de instructeur ook nog het hele 
ICMS-werkveld kunnen overzien. Ik denk dat onze instruc-
teurs zich na de basisopleiding zullen moeten specialiseren in 
bijvoorbeeld ontsmetting, het optreden met het verkennings-
voertuig of in monstername.”

Monstername
Het nemen van monsters is zo’n nieuwe tak van sport voor
de CBrN specialisten. Donkers: “Monstername gaat echt veel 
verder dan detectie. We gaan op een bijna forensische wijze
monsternames doen volgens NAvO-normen. Deze monsters
worden dan aangeboden aan NAvO-laboratoria of aan een 

“Multidisciplinair is hét codewoord 
voor de nieuwe rol”

De hoofdrolspelers op dit gebied: luitenant-kolonels Donkers (li) en Sinninghe. Bron: verhoeve

De Fuchs, het rijdend ‘CBrN verkenningslaboratorium’,
ingedeeld bij de CBrN-verdedigingscompagnie. Bron: Defensie
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natuurlijk niets te klagen. Maar dat betekent niet dat er in de 
aanloop naar die ‘stralende’ toekomst geen beren op de weg 
zijn. volgens overste Sinninghe draait de school de komende 
tijd op volle capaciteit, omdat iedere eenheid na de Uruzgan-
periode haar personeel weer wil bijspijkeren. Overste Donkers 
vult aan: “We hebben het afgelopen jaar natuurlijk gepro-
beerd om instructeurs binnen te houden met het oog op de 
nieuwe taken. Maar een CBrN-functie is nog steeds niet aan-
trekkelijk voor iemands carrière. Dat is een groot probleem 
voor ons: we hebben ervaring nodig om onze nieuwe mensen 
op te leiden. We zouden eigenlijk een loopbaanspoor CBrN 
moeten hebben.” 

Civiele kennismakelaars
van de drie civiele liaisons op de CBrN School, hebben die van 
de GHOr en de politie hun plaats al in vught ingenomen. De 
brandweerliaison volgt nog. Ook deze ‘civilisten’ dragen hun 
steentje bij aan opleidingsontwikkeling. Zij hebben immers 
inzicht in de opleidingsbehoefte van hun eigen organisatie. 
Zij zijn eigenlijk kennismakelaars.
Dirk de vries (GHOr): “Ik kom met mijn verpleegkundige
achtergrond uit de gezondheidszorg (spoedeisende hulp,
ambulancedienst) en heb de laatste jaren gewerkt bij de 
GHOr, vooral op het gebied van de decontaminatie. Ik zie 
mijn taak zo: wat zijn de ontwikkelingen in de GHOr, bij de 
politie, de brandweer en Defensie en waar kunnen we linken 
leggen? voor Defensie leveren we kennis op het gebied van 
het optreden bij rampen en calamiteiten. En ik kijk natuurlijk 
ook naar de geneeskundige kennis die bij Defensie voorhan-
den is. Daar kunnen we vast en zeker ook weer goede combi-
naties uithalen. En verder probeer ik de geneeskundige ken-
nis in de diverse veiligheidsregio’s met elkaar te verbinden: 
welke regio is op dit moment met welk project bezig?”
Het GHOr is een relatief onbekende organisatie omdat ze al-
leen op de achtergrond opereert. De vries: “De GHOr is geen 
organisatie met een hiërarchieke structuur. Ze coördineert 
tijdens rampen en crises vooral de inzet van onder meer de 
GGD, ambulancediensten, ziekenhuizen en huisartsen. Dat 
ligt anders bij mijn collega-kennismakelaars van de politie en 
brandweer. Zij kunnen spreken met en namens hun hiërarchi-
sche organisaties. Ik niet; ik moet overleggen met tal van ge-
neeskundige koepels.”

Joint Kenniscentrum 
volgens rené Donkers past het nieuwe beleid ook in de 
NAvO-strategie aangaande CBrN. “De algemene trend is dat 
we veel meer gaan kijken naar de voorzijde van een incident. 
Internationaal spreekt men over ‘prevent – protect – recover’. 
Aan prevent deden we tot nu toe niet zoveel. Dat gaat dus 
veranderen. Daarom moeten we aan de slag met CBrN-
intelligence en CBrN-forensics. Informatie uit dit laatste is 
niet alleen van belang voor de bewijsvoering, maar dient ook 
als terugkoppeling op of input voor de intelligence.”
“En we gaan ook meer aandacht schenken aan de combinatie 
van CBrN en explosieven, de CBrNe. De politie kent nu al een 
bomdatasysteem. Dat gaan we uitbreiden tot een CBrNe-
datasysteem, waarin ook de data van de EOD en van search 
(het opsporen van Improvised Explosive Devices) worden
opgenomen. Eigenlijk proberen we dus vooral de bestaande 
capaciteiten van deze en gene aan elkaar te koppelen.”
Al deze schone voornemens moeten uiteraard in duidelijke
instructies en procedures worden beschreven en dat vormt 
voor de functionarissen van het joint kenniscentrum de min 

of meer dagelijkse praktijk. Men is doende de eisen te be-
schrijven waaraan het nieuwe ICMS-materieel moet voldoen. 
voorbeelden zijn een civiel voertuig met wettelijke striping 
en blauw zwaailicht voor de A&A-teams of een detectievoer-
tuig voor de responsteams, ook met een striping en zwaailicht 
en bovendien barstensvol detectieapparatuur. 

Trainingsfaciliteit
Op oefenterrein ‘De Kamp-1’, direct achter de van Brederode-
kazerne, komt een trainingsfaciliteit: een groot terrein met 
enkele gebouwen waar zowel mono- als multidisciplinair kan 
worden geoefend. Er komen een ontsmettingsstraat, een op-
leidings- en trainingshuis en trainingsvelden voor eenheden. 
En natuurlijk ook een ‘multidisciplinaire’ koffie- en sanitaire 
ruimte. In het trainingshuis kan men overal met CS-gas oefe-
nen en er zijn aparte observatieruimtes. Hoog in een zijgevel 
komt zelfs een vliegtuigdeur met binnenin een stukje cabine-
interieur. Momenteel zit dit nog in de tekentafel- en vergun-
ningenfase, maar het is een interessant onderwerp voor een 
artikel in Armex volgend jaar.

CBRN verdedigingscompagnieën
De ICMS-ontwikkelingen hebben ook een uitbreiding van de 
operationele CBrN capaciteit tot gevolg. Naast de bestaande
101 CBrN-verdedigingscompagnie in Wezep wordt een twee-
de operationele eenheid opgericht: 414 CBrN-verdedigings-
compagnie in Oirschot. Zodra het nieuw aan te schaffen 
ICMS-materieel beschikbaar komt, wordt het over beide
compagnieën verdeeld, waarna de helft van het ‘groene’
ontsmettings- en verkenningsmaterieel van de bestaande 
compagnie naar de nieuwe compagnie gaat. Hierdoor kun-
nen beide compagnieën ingezet worden voor alle taken. <

Op 5 januari jl. woedde er een grote brand bij het 
chemisch bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk. De steun 
van Defensie bleef toen beperkt tot twee crash-
tenders van de luchtmacht die snel veel blusmiddel
op de vuurhaard kunnen spuiten. Wat had Defensie
kunnen doen indien de nieuwe CBrN-capaciteit al 
operationeel zou zijn geweest? Overste Donkers:
“Als we de nieuwe middelen hadden gehad, zouden 
we veel hebben kunnen betekenen: detectie door
het nieuwe responspeloton en eventueel ook mon-
stername. We hadden de mannen van het Landelijk 
team Forensisch Onderzoek (LtFO) kunnen onder-
steunen en aflossen. Nu moesten ze een volle week
in hun beschermende kleding doorwerken.” 
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De kernthema’s voor ruslands hervorming zijn: het vermin-
deren van de personele sterkte naar een miljoen en het omvor-
men naar een beroepsleger, het verminderen van het officiers-
bestand met 200.000, het opheffen van eenheden die onder 
de sterkte zijn ten gunste van eenheden die volledig bemand 
zijn en permanent inzetbaar, het stroomlijnen van de comman-
dostructuur met een accent op versterkte flexibele brigades en 
het verzekeren van voortdurende modernisering van wapen-
systemen.
De kern van de strategische raketstrijdkrachten zal worden ge-
vormd door de SS-27 topol en de MIrv versie rS-24 Yars. De 6 
Delta Iv klasse onderzeeboten met Sineva raketten zullen tot 
2025 operationeel blijven en de typhoon klasse zal mogelijk 
toch de Bulava raketten gaan dragen. verder worden de Fran-
se Mistralklasse helikoptercarriers opgenomen in de slagorde.
Bij de landmacht wordt het AN-94 geweer ingevoerd voor alle 
eenheden, de t-62’s en t-72 tanks worden vervangen door
de t-90 en men concentreert zich op het doorontwikkelen
van deze t-90 tank i.p.v. de ontwikkeling van de t-95 tank. 
Daarnaast is men geïnteresseerd in de verwerving van 1100 
M65 LMv’s van IvECO.
Bij de luchtverdediging zullen meer Almaz-Antey tor-M2E
(SA-15) en Pantsir S1 systemen worden ingevoerd en op
strategisch niveau de S-400.
tot 2020 zal de luchtmacht 350 nieuwe toestellen aanschaffen 
en 500 toestellen moderniseren. Zo wordt de helft van de
Su-25 Frogfoot vloot gemoderniseerd, maar is nog steeds geen 
beslissing genomen over de modificatie van de MiG-29 Fulcrum 
en verloopt de vervanging van 400 Su-24 door de nieuwe
Su-34 traag.
Het hervormingsplan is zeer ambitieus, en wordt gefinancierd 
met een defensiebudget van ruim 2,5 procent van het bnp, ge-
koppeld aan de stijgende inkomsten van de olie- en gasexport. 

Bron: Jane’s Defence Weekly

Foto: t-90

Rusland hervormt zijn defensie 
ingrijpend

Defensienieuws

Het was te verwachten. Ongeveer 50 russische piloten 
worden opgeleid op de I-View Mk 150 close range
tactical unmanned aerial vehicle (UAv) en de Searcher II 
long-endurance multirole UAv bij Israeli Aerospace
Industries (IAI). In totaal zijn 36 UAv’s door rusland
aangeschaft. De russen zijn ook zeer geïnteresseerd in 
de Heron medium altitude long endurance (MALE) en
de Heron TP high-altitude long endurance (HALE) UAv’s. 
Israël is echter bezorgd dat de techniek in handen van 
Syrië en Iran zal vallen.

Bron: Jane’s Defence Weekly

Foto: I-view Mk 150 van IAI 

Russisch-Israelische
UAV-samenwerking
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Defensienieuws

De aanvullende order van Su-30MKI Flanker-H gevechtsvlieg-
tuigen brengt het totaal van dit type binnen de Indiase
luchtmacht op 272 toestellen. De toestellen zullen worden
gebouwd onder licentie door Hindustan Aeronautics Limited 
en in de periode 2016-2017 worden afgeleverd. Deze order 
komt op een moment dat men volop bezig is met het proces 
voor de verwerving van 200 Medium Multi-Role Combat
Aircraft’s waarvoor twee Amerikaanse, drie Europese en een 
russische firma in de race zijn.

Bron: Jane’s Defence Weekly

Foto: De Su-30 MKI van de Indiase luchtmacht 

India schaft 42 extra Su-30MKI’s aan

Het zijn minder vliegtuigen, 18 F-16C/D Block 52, maar wel al
afgeleverd aan de Pakistan Air Force (PAF). Officieel vliegen bij 
de PAF 45 F-16A/B’s. Daarnaast wordt er door Pakistan gelobbyd 
voor nog eens 18 F-16A/B’s. Alle F-16 A/B’s zullen een midlife
update programma ondergaan. De missie is: “to maintain peace 
with honour” en deze vliegtuigen zullen er voor gebruikt wor-
den. toch worden de banden met China steeds nauwer door het 
gemis aan vertrouwen in de verenigde Staten. Zo worden door 
Pakistan ook twee squadrons Chinese J-10’s gekocht.

Bron: Jane’s Defence Weekly

Foto: F-16C/D van de PAF

Pakistan ontving de eerste
F-16C/D gevechtsvliegtuigen

Hongarije verlaagt zijn defensiebudget naar 0,8 procent
van zijn bnp. Daarom zijn nieuwe prioriteiten gesteld: 
de ontwikkeling van communicatie- en informatie-
systemen, verhoging van de mobiliteit, vuurkracht en 
bescherming van gevechtseenheden, het modernise-
ren van de helikoptervloot, het verhogen van de strate-
gische luchttransportcapaciteit, het moderniseren van 
de gevechtsuitrusting van soldaten en de inzet van ver-
kenningsuitrusting, met name UAv’s. De eerste reductie 
is die van het vrijwillig reservebestand van 17000 naar 
4000 man in 2015. Ook het leasecontract van de JAS 39 
Gripen, dat meer dan de helft van het investerings-
budget kost en in 2014 afloopt, wordt bezien in dit licht. 
Wel wordt de versterking van het Strategic Airlift
Capability project met twee Airbus A400M ondersteund.

Bron: Jane’s Defence Weekly

Foto: Airbus A400M van Airbus

Hongarije heroverweegt 
defensieprioriteiten als gevolg 
van budgetverlaging
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Defensienieuws

Als Counter Rocket, Artillery and Mortar wapensysteem heeft 
Israel het Iron Dome systeem ontwikkeld dat anders dan het 
Amerikaanse en Duitse systeem een raket gebruikt in plaats
van een kanon. De radar van Israel Aerospace Industries (IAI) 
kan honderd doelen gelijktijdig detecteren, identificeren en
volgen. De gegevens gaan naar een battle management and 
control eenheid die bepaalt welke lanceereenheid met tamil 
geleideraketten het best de dreiging kan onderscheppen. Bij dit 
alles wordt ook rekening gehouden met onderschepping in een 
gebied met zo min mogelijk bijkomende schade. Het systeem 
kan een gebied van 100 km2 beschermen. Ondanks een aantal 
testproblemen zal het systeem dit jaar operationeel zijn, naast 
het Arrow-2 en het Arrow-3 systeem (dat nog in een testfase 
zit). Het zal constant upgrades ondergaan op het gebied van 
command and control en daarom de verdere invoering niet ver-
tragen, aldus een Israëlische woordvoerder. De schijnbaar over-
haaste invoering wordt ook ondersteund door inschattingen 
van de eigen inlichtingendiensten, dat Hezbollah ruim 40000 ra-
ketten bezit, waaronder Iranese, die tel Aviv kunnen bereiken. 

Bron: Diverse

Foto: rafael van IAI

Het Iron Dome systeem van Israel
wordt toch operationeel

Ondanks alle berichten gaat de training en opwerking van Afghaanse troepen aan het front, gestaag door. Zo werkt de Afghan 
National Army Air Force (ANAAF) nauw samen met de USAF. De Afghaanse Hindbemanningen werden voornamelijk opgeleid door 

tsjechen en Hongaren. Beide landen hebben dit toestel operationeel. Naast de Mil Mi-17 Hip opereert de ANAAF met negen
Mi-35’s, de exportvariant van Mi-24, die zijn overgenomen van de tsjechen. De missies worden samen uitgevoerd met AH-64D

Apaches van de Amerikanen. De Afghanen mogen zelf aangeven wanneer zij onafhankelijk en autonoom willen gaan optreden. 
Dat moment is dicht bij.

Bron: US Army

Foto: Een two-ship Mi-35 ANAAF ISAF 

Afghaanse Hinds ingezet bij gevechtsacties

Japan heeft een wezenlijke bijdrage in het systeem
SM-3Block IIA antiballistische raketten. Het land levert 
namelijk de communicatie- en besturingselementen voor 
dit systeem. De verenigde Staten dringen nu aan op
toestemming om dit systeem ook te kunnen verkopen 
op de Europese markt. De SM-3 Block IIA is een raket-
systeem tegen vliegtuigen, schepen, ballistische en kruis-
raketten en in zekere zin vergelijkbaar met de Patriot 
PAC III. Het grote verschil zit in de afstanden: de SM-3 
heeft een bereik van meer dan 500 km en een vlieg-
hoogte tot 160 km, de Patriot gaat tot 50 km en een 
vlieghoogte tot 15 km. Onze Nederlandse Marinesche-
pen hebben de accommodatie en de betere elektronica 
voor dit systeem.

Bron: Jane’s Defence Weekly

Foto: SM-3 Block IIA raytheon

Japan overweegt toestemming 
tot verkoop van de SM-3 Block IIA 
anti-ballistische raketten
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Anders dan de heer Beelaerts van Blokland ziet Peter-Paul 
Greup wel degelijk dreiging en gevaar. Hij wijst op de handels-
routes en op de ontwikkelingen in Noord-Afrika, Egypte en
China en omgeving. Nederland kan zich niet permitteren om 
zich terug te trekken nu de vS in toenemende mate vooral het 
eigen belangen laten prevaleren. Het doen uitgaan van een 
brief zoals voorgesteld lijkt hem prima, maar daarin zouden wij 
dan wel met alternatieven moeten komen. De vraag is, willen 
wij als vereniging zo ver gaan?

1 Dit betoog was een weergave van het artikel van de voorzitter in
  Armex 95-3 met als titel ‘Defensie werkt altijd met beperkt zicht’
2 Bedoeld wordt Armex 95-3

Bezoek aan de kromhoutkazerne

De regiovertegenwoordiger Midden-Nederland organiseert
samen met zijn opvolger een rondleiding op de geheel
vernieuwde Kromhoutkazerne in Utrecht op:

Vrijdag 18 november 2011

Programma
vanaf 14.00 uur:  ontvangst in gebouw v4
vanaf 14.30 uur:  start van de rondleiding
De rondleiding gaat onder meer langs de vele historische
elementen en de kunstwerken op het terrein en wordt onder-
broken door een theepauze in het “à la carte” restaurant. De 
rondleiding eindigt rond 16.30 uur in de bar boven de sporthal.
Let op: de rondleiding vraagt enig loopwerk. Ook moet op
enkele plaatsen een trap worden bestegen.

voor dit bezoek dient u zich aan te melden door overmaking 
van e 5 per persoon op rekeningnummer 17 00 55 t.n.v. P.r. 
Klop te voorschoten met de vermelding ‘Kromhout’. vermeld 
bij uw betaling ook uw adresgegevens zodat u bereikbaar bent 
voor eventuele nadere mededelingen en de bevestigingsbrief. 

Verenigingsnieuws

Uit de Algemene Vergadering

Donderdag 26 mei is de Algemene vergadering gehouden in
de Dumoulinkazerne te Soesterberg. Het Opleidings- en
trainingscentrum Logistiek (OtCLog) trad daarvoor als gastheer 
op. Inclusief de leden van het hoofdbestuur waren er 40 deel-
nemers. 
tijdens de rondvraag is uitgebreid stilgestaan bij de bezuini-
gingen op Defensie. Om de weergave van die gedachtewisse-
ling beter tot haar recht te laten komen, is ze losgekoppeld van 
de rest van het verslag. Het meer formele deel van het verslag 
volgt in het oktobernummer.

Rondvraag
De heer Goudsmits vraagt zich naar aanleiding van het betoog 
van de voorzitter 1 af  of er, om een signaal af te geven, geen
generaals zouden moeten opstappen. De voorzitter wijst erop, 
dat in het verleden gebleken is dat dit niet helpt. Zij worden 
gewoon vervangen door een williger collega. Cees Janssen 
vraagt zich af of het voor de voorzitter niet mogelijk is uit de 
anonimiteit van de vereniging te stappen door het geven van 
een interview o.i.d. De voorzitter antwoordt dat zijn toespraak 
tijdens de vorige Algemene vergadering als persbericht werd 
verspreid en toen geen enkele respons heeft opgeleverd. ver-
der wijst hij erop, dat Armex ook door politici wordt gelezen.
Uit de zaal komt vervolgens de vraag naar voren of de KNvOL 
als steunorganisatie voor de krijgsmacht niet een signaal zou 
moeten afgeven dat de vereniging meeleeft met het defensie-
personeel en met deze mensen bezorgd is over hun toekomst. 
De voorzitter wijst erop dat in het over twee weken verschij-
nende nummer van Armex 2 hieraan aandacht wordt besteed 
en dat deze uitgave wordt toegezonden aan de defensie-
specialisten van alle politieke partijen. De heer Goudsmits 
meent dat een formele brief op dit moment meer impact
zal hebben en doet een beroep op het hoofdbestuur om een
dergelijke brief op te stellen en behalve aan de defensie-
specialisten in het parlement óók te doen toekomen aan de
landelijke media. De heer Beelaerts van Blokland benadrukt 
dat het bij een dergelijk initiatief in de eerste plaats van belang 
is precies te weten wat je wilt. verder zou de brief aan de vaste 
Kamercommissies moeten worden gezonden en niet alleen aan 
de individuele leden daarvan. In de derde plaats dient nooit
te worden volstaan met het versturen van een brief maar zal 
ook een gesprek moeten volgen. Aandacht besteden aan de
sociale kant, ‘meeleven’, lijkt hem prima nu ontslagen onver-
mijdelijk zijn.
toen bij de oprichting van de KNvOL in 1912 de vlam van waak-
zaamheid werd ontstoken, was er sprake van dreiging. Met de 
Europese Unie is de reden van toen vervallen. Inhoudelijk moet 
nu naar voren worden gebracht dat Defensie een functie heeft 
om te komen tot een betere wereld en dat het rijke Nederland, 
gezien zijn plaats in de wereld, ook op defensiegebied zijn ver-
antwoordelijkheid heeft te nemen. De vragen zijn (1) willen wij 
dat blijven doen en (2) met welke middelen? Operaties met
alleen de KL of alleen de KLu zijn gedoemd te mislukken. Het 
gaat erom, welke krijgsmacht nodig is voor orde en veiligheid. 
De heer Beelaerts van Blokland acht de discussies tot nu toe 
over de toekomst van Defensie in relatie tot de toekomst van 
Nederland te schraal. De inhoudelijke kant werd in Nederland 
nog niet zo sterk belicht. Europese samenwerking is nodig.
Niet alleen inhoudelijk ligt er een taak voor de vereniging, 
maar ook om een signaal af te geven. ten slotte wijst de heer 
Beelaerts van Blokland op het belang van ontwikkelings-
samenwerking en breekt hij een lans voor een geïntegreerde 
aanpak: water en elektriciteit zijn belangrijk en op veel plaat-
sen wordt nu de prijs betaald voor de verwaarlozing van het 
onderwijs. Met een verwijzing naar “verkenningen” benadrukt 
de voor-zitter de noodzaak voor onszelf om te investeren in 
vrede en veiligheid elders. 

Wie wil Regiovertegenwoordiger 
Noord worden?
In de regio Noord is onze regiovertegenwoordiger door 
privéomstandigheden gedwongen zijn functie neer te 
leggen.
Wij zoeken in die regio, die de provincies Friesland,
Groningen en Drenthe omvat, een nieuwe regio-
vertegenwoordiger die bij voorkeur een (vroegere)
binding heeft met Defensie.

De taken van de regiovertegenwoordiger zijn de
volgende.
• Vertegenwoordigen van het hoofdbestuur bij
   belangrijke evenementen in de regio.
• Ten minste één keer per jaar organiseren van een
   excursie voor de leden in de regio.
• Adviseren van het hoofdbestuur (gevraagd en
   ongevraagd) over zaken in de regio.
• Leggen en onderhouden van contacten met andere  
   defensiegerichte verenigingen in de regio.

Nadere informatie kan worden opgevraagd bij de
secretaris (pdijkgraaf@gemini-ziekenhuis.nl) van het 
hoofdbestuur. Daar kunt u ook uw belangstelling voor 
de functie melden.
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Ons Leger
Doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel bij de Nederlandse samenleving de overtuiging ingang te doen vinden dat voor het behoud van vrede, veiligheid en vrijheid een 
deugdelijke en goed toegeruste krijgsmacht noodzakelijk is. Om dat te bereiken wordt ons blad behalve aan onze leden, abonnees en begunstigers toegezonden 
aan onder meer politici, diverse maatschappelijke instellingen en redacties van dag-, week- en maandbladen.

Uw betaling moet uiterlijk 11 november a.s. op de genoemde 
rekening zijn bijgeschreven. Houdt u rekening met een verwer-
kingstijd bij de bank van circa 3 dagen.
Circa één week voor het bezoek krijgt u een bevestiging met
de nadere gegevens toegestuurd zoals adres kazerne en route.
Om de kazerne te kunnen betreden dient u naast een geldig
legitimatie bewijs ook onze bevestigingsbrief te kunnen tonen.

Deze uitnodiging is gericht aan de leden en jeugdleden van de 
vereniging, aan onze zusterverenigingen Onze vloot en Onze 
Luchtmacht, aan de KvNrO, aan de Bond van Wapenbroeders 
en aan de leden van de vrienden van de Hojel.

Open dagen kazernes Ede
Op initiatief van de werkgroep veteranen verbindingsdienst 
heeft de gemeente Ede besloten om de door Defensie afgesto-
ten kazernes, de Elias Beeckman en de Simon Stevin, nog een 
keer voor publiek open te stellen. 
Op 10 en 11 september 2011 is het nog één keer mogelijk 
om op de beide kazernes te gaan kijken en rond te lopen,
voordat eind van dit jaar de sloopwerkzaamheden starten.
Zowel voor oud-militairen (beroeps en dienstplichtigen) die
hier gelegerd zijn geweest, als ook voor de inwoners van de
gemeente Ede, is de toegang vrij op de dagen van het Open 
Monumenten weekend.
Laat deze laatste kans niet aan u voorbij gaan, het kan een
reüniegevoel opleveren. Eventuele nadere inlichtingen bij:
Simon.stevinkazerne@upcmail.nl.

Rectificatie
Het vorige nummer vermeldde Floris Berkhof als fotograaf
van de foto bij het ‘In memoriam’ van A. Kok. Dat moet zijn: 
Jan van Alphen.

Zuid-Nederland 67 jaar bevrijd!
Op 17 en 18 september 2011 viert Museumpark Bevrijdende 
vleugels dat Zuid-Nederland 67 jaar geleden bevrijd is met de 
Operatie Market Garden. 
Samen met vele andere organisaties hebben we een program-
ma samengesteld voor jong en oud. reis met ons mee terug in 
de tijd naar WOII en de Bevrijding van Zuid-Nederland.

Maar er is nog veel meer te beleven
• Simulatie vliegen op de pc of groot scherm.
• Demonstraties van tank-battles met militaire voertuigen
   op schaal.
• Static show Engelse / Duitse / Amerikaanse militaire
   voertuigen.
• WOII kampementen (re-enacters)
• Modelbouw van WOII modellen en demonstraties
• Restauratiewerkplaats is te bezichtigen
• Nieuwe spannende speurtocht.
• Eten en drinken bij Brasserie ’t Boshuys
• Zet uw kind op de foto in een originele WOII GMC
• Speeltuin
• Rondritten in een militair voertuig naar de droppingzone van  
  17 september 1944 (tegen vergoeding) met een bezoek aan 
  WOII Communicatiecentrum op de Paulushoef

Museum by Night
Op Zaterdag 17 september 2011 hebben we Museum by Night. 
Het museum blijft dan open tot 24:00 uur. Een unieke kans om 
onze collectie te kunnen bezichtigen by Night. U kunt bij goed 
weer onder de sterrenhemel originele authentieke bevrijdings-
beelden bekijken.

Kijk voor het actuele programma op www.wingsofliberation.nl

Sonseweg 39, 5681 BH Best, 0499 - 329722,
info@wingsofliberation.nl

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

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

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

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

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

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

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

Regiovertegenwoordigers

Zuid-Holland
vacature

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

Noord
vacature

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

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

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



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

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

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

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

Voor een krijgsmacht die ertoe doet!


