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Op de korrel

Hebt u het ook gelezen? Ook in de toekomst heeft Nederland 

een krijgsmacht nodig inzetbaar op alle geweldsniveaus en 

voor alle strategische functies. Nederland is immers een open 

samenleving en sterk afhankelijk van de wereld om zich heen. 

Dit vraagt om een alerte houding. Mooie woorden, goed ge-

zegd ook. In hetzelfde document staan meer ware woorden, 

zoals “Europa, en daarmee Nederland, zal zijn belangen in 

toenemende mate zelfstandig moeten behartigen. Dichtbij en 

ver weg.” En “De proliferatie van hoogwaardige civiele en mi-

litaire technologie naar niet-westerse staten en niet-statelijke 

actoren is en blijft een bron van grote zorg.”

Als je dan beseft dat dit niet door zomaar iemand is geschre-

ven, maar door onze Minister van Defensie zelf in de Hoofd-

lijnenbrief die zij met haar collega van Financiën afgelopen 

juni aan de tweede Kamer heeft gestuurd, dan krijg je, als ie-

mand die de krijgsmacht een warm hart toe draagt, toch wel 

een heel goed gevoel. Jammer genoeg blijft dit goede gevoel 

niet lang hangen, want de Minister van Financiën is niet voor 

niets medeondertekenaar van de brief. Er wordt opnieuw een 

structurele bezuiniging aangekondigd in deze brief. Deze keer 

is het bedrag 333 miljoen Euro per jaar. Overigens is de in juli 

door de regering aangekondigde nieuwe bezuinigingsronde 

van zes miljard Euro nog niet verwerkt in dit bedrag. Dus uit-

eindelijk zal het nog wel (iets) hoger uitvallen. 

Zou men mij vragen of ik verbaasd ben dat er weer bezuinigd 

moet worden op Defensie, dan zou ik met “Nee” antwoor-

den. Zoals ook generaal-majoor b.d. Homan in zijn column in 

dit nummer meldt, vindt de gemiddelde Nederlander Defen-

sie gewoon niet belangrijk en staat het op nummer één als er 

moet worden bezuinigd. C’est la triste réalité! Wat ook triest 

is, is dat we ons ondanks alweer een bezuinigingsronde ge-

woon laten vertellen door de Minister dat we in de toekomst 

over een robuuste krijgsmacht blijven beschikken met de capa-

citeiten om zo goed mogelijk om te gaan met diffuse dreigin-

Bezuinigen zonder visie
Kolonel b.d. drs. A.E. de rooij

gen en risico’s. Deze stelling is in mijn ogen behoorlijk onge-

loofwaardig, tenzij het woord “diffuus” hier wordt gebruikt 

om een waas te creëren die nodig is zolang een visie op de 

krijgsmacht ontbreekt. Zodoende wordt het tweede uitgangs-

punt van de Hoofdlijnenbrief, dat de krijgsmacht betaalbaar 

moet zijn, leidend. En dan geldt een variant op het gezegde 

“Als men niet weet waar men heen wil, kan men nooit ver-

dwalen”. 

Genoeg over de bezuinigingen. Ik wil in deze column namelijk 

nog een opmerking uit de hoofdlijnenbrief aan de orde stel-

len. Dat betreft het feit dat de krijgsmacht doorlopend bijna 

een derde van de militaire capaciteit inzet ter ondersteuning 

en aanvulling van de Nederlandse civiele autoriteiten. tegelij-

kertijd zien we dat bij de expeditionaire missies delen van de 

krijgsmacht worden ingezet tegen irreguliere tegenstanders 

waarbij de scheidslijn tussen strijders en misdadigers heel dun 

is. Daarbij nemen steeds meer andere (overheids)diensten deel 

aan deze missies in de zogenaamde 3D-benadering. Bij de po-

litietrainingsmissie in Kunduz was de klassieke capaciteit van 

de krijgsmacht ondersteunend ingezet. Alleen omdat Neder-

landse politiemensen niet gedwongen kunnen worden uitge-

zonden, had de Marechaussee hier een hoofdtaak. 

In het nieuwe domein cyber is de scheidslijn tussen politie- en 

defensietaken ook heel moeilijk te trekken. Misschien daarom 

is de commandant van het US Cyber Command dezelfde als de 

directeur van de NSA. 

Kortom, de trend dat de taken van de krijgsmacht en die van 

andere overheidsdiensten steeds verder verweven raken, te-

kent zich duidelijk af. Dit maakt de noodzaak om te komen 

met een visie waarin duidelijk staat wat Nederland met zijn 

krijgsmacht wil, alleen maar groter. Misschien moet zo’n visie 

zich zelfs niet beperken tot de krijgsmacht, maar waarschijn-

lijk is deze laatste gedachte te visionair voor de Nederlandse 

politiek. <
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100 jaar militaire luchtvaart 
groots gevierd
tekst en foto’s: Gertjan van der Wal (WPA)

veld en voerden gesimuleerde aanvallen op de ‘vijand’ uit.
De daarmee gepaard gaande harde explosies gaven de actie 
een realistisch tintje. Na de straaljagers was het de beurt
aan de Apache-gevechts- en Chinook-transportheli’s van
het Defensie Helikopter Commando.

Onder het wakend oog van de twee AH-64D’s zetten twee 
CH-47D’s de rode baretten van A-Compagnie (Java) 12 Infan-
teriebataljon, regiment van Heutsz uit Schaarsbergen aan de 
grond. Deze militairen namen direct hun posities in om daar-
na de bemanning van een ‘vijandig voertuig’ te overmeeste-
ren.

Die strijders waren even daarvoor al tot stoppen gedwon-
gen door een Apache die voor de MB-jeep ging hangen. Met 
het 30 millimeterkanon gericht op de inzittenden hoefden 
die daar slechts kort over na te denken. Extra troepen werden 

De Open Dagen op 14 en 15 juni vielen gelijktijdig met het 
bericht dat de regering waarschijnlijk zal besluiten tot aan-
schaf van de Joint Strike Fighter (JSF). Het exacte aantal Lock-
heed Martin F-35 Lightning II’s is vanwege de uiteindelijke 
kostprijs nog onbekend. voor veel van de geschatte 220.000 
bezoekers was het een uitgelezen mogelijkheid de aanwezige 
mock-up eens goed te aanschouwen.

Waar dit houten model alleen op de grond was te bewonde-
ren, liet de F-16 nadrukkelijk van zich horen. Dat gebeurde 
niet alleen tijdens de strak gevlogen show van kapiteinvlieger 
Stefan ‘Stitch’ Hutten van 312 squadron. tijdens de Air Power-

demonstratie trokken tien Fighting Falcons van de op volkel 
gestationeerde 312 en 313 Squadrons alle registers open. 

Naverbranders
Met bulderende naverbranders scheerden de kisten over het 

Formatie van tien F-16’s en een Boeing 737 van de KLM

De vliegshow tijdens de Open Dagen van de Koninklijke Luchtmacht vormde het hoogtepunt van 
100 jaar militaire luchtvaart in ons land. Heden, verleden en toekomst waren in het luchtruim boven 
vliegbasis Volkel vertegenwoordigd.

De harde explosies gaven de actie een realistisch tintje

Armex_nr. 4-2013.indd   6 02-08-13   12:38



Armex | augustus 2013 | nummer 4

7

Armex | augustus 2013 | nummer 4

6

Het team van de Italiaanse Frecce Tricolori

van oude vijand het Warschaupact hun opwachting. Poolse
Su-22 Fitters, alsmede een Mig-15 Fagot en een tsjechische 
MI-24/35 toonden hun kunsten. 

Duitse F-4F Phantom II
Op de static line stal de Duitse F-4F Phantom II 37/01 van JG 
71 ‘richthofen’ uit Wittmund de show. Gehesen in kleurrijk 
afscheidsjasje maakte deze oudgediende naar ons land één 
van zijn laatste operationele vluchten. Na veertig jaar ging hij 

eind juni definitief met pensioen. Zijn opvolger stond even-
eens op taxibaan: de Eurofighter.  Daar was ook een plek-
je ingeruimd voor een Hongaarse Saab JAS-39D Gripen. Die 
Zweedse jet vormde één van de, zoals het nu lijkt, afgevallen 
F-16 opvolgingskandidaten.

Op de vliegbasis was naast de Phantom volop aandacht voor 
het verleden. Niet alleen in de lucht, maar ook op de grond. 
Legendarische toestellen uit de tweede Wereldoorlog als 
de  Spitfire en C-47 Dakota van de Battle of Britain Memorial 
Flight mochten niet ontbreken. Net als de B-25J (1944)
bommenwerper en Supermarine Spitfire Mk.IX (1943) in
Nederlandse kleuren van de Koninklijke Luchtmacht Histo-
rische vlucht.

ondertussen met de C-130H-30 Hercules G-275 ‘Joop Mulder’ 
aangevoerd. Een MB290GD 10 Kn van het zware wapenpelo-
ton bood de collega’s met de .50-mitrailleur extra vuurkracht.

Strakke formatie
Met de opdracht volbracht stegen de rode baretten weer in 
en werd het ‘vijandelijke voertuig’ als underslung onder een 
Chinook gehangen. Na een laatste afscheidsgroet van de he-
li’s en vliegtuigen hergroepeerden de F-16’s zich buiten het 

zicht van het publiek. Een Boeing 737 van de KLM sloot zich 
daar bij de kisten aan. In strakke formatie vloog het geheel 
vervolgens over de start- en landingsbaan.

Dat gold ook de gezamenlijke fly-by van de straaljager en 
Apache demo. De Q-17 van 301 squadron werd gevlogen 
door majoor roland ‘Wally’ Blankenspoor en kapitein Harm 
‘Kaas’ Cazemier. Hun gevechtshelikopter vliegend op vol ver-
mogen en de F-16 op minimum snelheid, en met de neus om-
hoog voor extra lift, resulteerde in een bijzonder schouwspel. 

Waar een kwart eeuw geleden tijdens 75 jaar Nederland-
se luchtmacht, op toen nog vliegbasis Deelen, deze Westerse 
toestellen al present waren, maakten nu ook afgevaardigden 

322 Squadron behaalde eeuwige roem met het neerhalen van

128 Duitse V1-raketten
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vliegers door met hun vleugeltip het vergeldingswapen uit 
balans te brengen, waardoor dat neerstortte. Minder krijgs-
haftig, maar even cruciaal in de eindzege was  het gele tiger 
Moth-lesvliegtuig. Dat gaf boven Brabant een blijk van zijn 
kunnen.

Dat was ook Fokker Four, die over S-11 Instructors beschikt, 
toevertrouwd. Dit waren de eerste toestellen die Fokker na 
de oorlog in 1948 aan de luchtmacht leverde en die tot 1973 
actief waren. vliegend te bewonderen was tevens de Gloster 
Meteor WA591 van Air Atlantic Ltd. uit Groot-Brittannië. Het 
eerste type straaljager waarmee de krijgsmacht van 1948 tot 
1959 onder meer vanaf Woensdrecht vloog. Zo’n zeshonderd 
luchtmachtpiloten klokten uren in deze kist.

Een ander stuk luchtmachtgeschiedenis werd met de Hawker 
Hunter F.6A N-294 (1956) van de Dutch Hawker Hunter Foun-
dation getoond. Ofschoon het een overgeschilderde royal Air 
Force-machine betreft, geeft die een goed beeld van Neder-
landse jets die in de jaren vijftig en zestig dienst deden bij zes 
squadrons, waaronder 322. Dat opereerde er tot 1963 mee 
vanaf vliegveld Biak in Nederlands-Nieuw Guinea. 

Dat en meer staat in jubileumboek ‘Een eeuw militaire lucht-
vaart in Nederland 1913-2013’ van het Nederlands Instituut 
voor Militaire Historie. Het naslagwerk - ISBN 9789461058713 
-  is verrijkt met Layar. Daarmee zijn met behulp van smart-
phone of tablet bijna honderd historische filmfragmenten
te bekijken en beluisteren.

F-104G Starfighter
Helaas geen onderdeel van de airshow, maar wel met een 
prominente plek in het boek en aanwezig op de static line:
de F-104G Starfighter. Het vliegtuig domineerde tijdens de 
Koude Oorlog van 1962 tot 1983 het Nederlandse luchtruim. 

De ‘Hollandse’ Spitfire droeg de markering van het oudste 
luchtmachtsquadron: 322. Deze royal Air Force-eenheid werd 
tijdens de oorlog in 1943 in Engeland opgericht en bestond 
geheel uit Nederlandse vrijwilligers. De mascotte van 322 is 
Polly Grey. Die roodstaartpapegaai nam vlieger N.W. Sluyter 
mee naar thuisbasis Woodvale Airbase. recent keerde deze 
vogel opgezet na een intensieve zoektocht terug naar zijn 
oude baasje op vliegbasis Leeuwarden.

V1-raketten
Het squadron behaalde eeuwige roem met het neerhalen van 
128 Duitse v1-raketten boven Groot-Brittannië. Dat deden de 

Bij de KLu vliegen nog vier Alouette III-helikopters. De bijna vijftig jaar oude toestellen worden gebruikt voor Royal Flight/VIP Flight

Mock-up van de JSF
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De Starfighter speelde een hoofdrol tijdens de treinkaping

in 1977 bij De Punt 

gebruikt voor onder meer het opleiden van piloten. Niet al-
leen de aanwezigen op volkel genoten beide dagen van hun
kwaliteiten. Het visitekaartje van the royal Air Force vertrok 
zaterdag al vroeg in de middag. Ze moesten later die dag nog 
voor de verjaardag van de Britse koningin aantreden.

Dat tijdens de displays van deze demonstratieteams het niet 
alleen draait om de prestaties in de lucht, maakte de com-
mentator van de Italiaanse Frecce tricolori duidelijk. Waar 

de tien Aermacchi MB339A/PAN de mooiste capriolen uit-
voerden, vermaakte de majoor het publiek verbaal. Als ware 
hij kapitein Alberto Bertorelli uit de televisieserie Allo ‘Allo! 
deed hij vol passie het spetterende optreden uit de doeken.

Wat ingetogener was de uitleg bij de show van Patrouille 
de France in hun acht Alfa Jets. Dit verband viert in 2013 het 
zestigjarig bestaan. Met een groot hart bedankte zij de toe-
schouwers voor hun aandacht. Die veerden daarna nog een 
keer op voor het indrukwekkende slotakkoord. Een F-16 sa-
men met de Gloster Meteor en Hawker Hunter in formatie. 
Meer dan zestig jaar militaire luchtvaart samengepakt in één 
vlucht. Een fraaie afsluiting van een zeer geslaagde Open 
Dag. <

De Staven, zoals hun bijnaam vanwege de vorm luidt, werden 
nooit ingezet bij buitenlandse conflicten. 

Wel speelde de Starfighter een hoofdrol tijdens de treinka-
ping in 1977 bij De Punt in Drenthe.  Zes F-104G’s, afkomstig 
van vliegbasis Leeuwarden, vlogen toen laag en met after-
burner over de stoptrein. Mariniers van de Bijzondere Bij-
stand Eenheid (BBE) openden gelijktijdig het vuur, waarna ze 
de hondenkoptrein bestormden en de gijzelaars bevrijdden. 

Onder de vliegers de latere Bevelhebber der Luchtstrijdkrach-
ten en Chef Defensiestaf Dick Berlijn.

Andere oude bekenden waren de F-5E tiger II’s van de Pa-
trouille Suisse. Ondanks dat de Koninklijke Luchtmacht met 
de door Canadair Ltd in Montreal in licentie gebouwde NF-5 
vloog, maakte het vooral bij de wat oudere toeschouwer veel 
herinneringen los. Deze tweemotorige jachtbommenwerpers 
en trainers stonden van 1969 tot 1991 paraat. De Zwitsers le-
verden een puike performance, toch boden de Frecce tricolo-
ri, Patrouille de France en de red Arrows meer spektakel. 

Red Arrows
Dit Britse team vliegt met negen Hawker Hawks, normaal

MQ-9 Reaper Medium Altitude Long Endurance UAV. KLu overweegt aanschaf van drones, maar welk type is nog helemaal open
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PEROCC provides a single platform solution to 
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whilst maintaining a high level of self-protection.
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Defeat the device!
Search met digitale ogen

Majoor b.d. Jo verhoeve

C-IED: een breed werkterrein
Counter-IED start lang voordat de genist met zijn mijnenveger 
loopt te ‘searchen’. Het begint met het verzamelen van in-
lichtingen en met training en het eindigt pas lang na de ont-
dekking van een explosief, namelijk wanneer de dader opge-
spoord en berecht is en zijn eventuele organisatie is opgerold. 
Military search is een grote life saver en alles wat hierbij kan 
helpen dient dan ook te worden gebruikt, vandaar de grote 
belangstelling voor wat de techniek en de wetenschap hier-
aan kunnen bijdragen.

veiligheid voor snelheid dus. Een relatieve veiligheid ech-
ter, want ondanks de zorgvuldige search zijn er in Afghani-
stan toch ongelukken met IED’s voorgekomen. Het is natuur-
lijk een illusie te denken dat we ooit met absolute zekerheid 
ongelukken zouden kunnen voorkomen. Dat wil niet zeggen 
dat er niets ontwikkeld wordt, integendeel. veel landen zoe-
ken naar technieken om beter, sneller en veiliger te kunnen 
‘searchen’. Want wat ook de missie voor een militaire eenheid 
is, voorbereid zijn op confrontatie met explosieven is van le-
vensbelang. 

Het gebruikelijke beeld bij het zoeken naar een IED (Improvised Explosive Device), in de volksmond 
bermbom genoemd, is de genist die voorop loopt met een metaaldetector, dat er in volgende 
voertuigen wellicht ook nog een jammer aan staan om te verhinderen dat een bom van afstand kan 
worden geactiveerd en vooral dat de hele colonne maar tergend langzaam vooruit komt.

Een ‘bermbom’ explodeert
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Dit voorjaar presenteerde een onderzoeksconsortium naar 
Counter-IED een tussentijdse technische doorbraak. Dat ge-
beurde in de Amersfoortse Bernhardkazerne, de thuisbasis 
van de Joint Task Force Counter-IED (JtF C-IED) van kolonel 
Bernard Wulfse. Defensie is - onder de noemer Change De-
tection - op zoek naar een techniek om gemotoriseerd en van 

grotere afstand IED’s te kunnen detecteren. Eerder hadden al 
enkele experimenten plaatsgevonden, zoals een 360 graden-
camera en de interrogation arm op de Bushmaster. Ook expe-
rimenteerde tNO met een camera die schakelde tussen een 
historisch en een actueel beeld van een stukje terrein. Het 
bleek echter te moeilijk en vooral te vermoeiend voor de ope-
rator om hier mee te werken. Maar volgens projectleider Alle 
de Jong bleef Defensie zoeken naar een voertuig met een 
sensor die automatisch historische en live beelden kan analy-
seren. Na een veelbelovend experiment met een 3D-camera 
werd dr. Bart Beers van Cyclomedia technology ingeschakeld 
– u weet wel: de evenknie van Google Streetview voor profes-
sioneel gebruik – om met hun high tech materiaal te helpen. 

Prototype
Sylvester de Bruin van Defensie Research & Development 
brengt de benodigde spelers bij elkaar. Bij tNO en Cyclomedia 
zijn vooral hun geavanceerde camera’s interessant, terwijl

viNotion wordt ingeschakeld wegens hun kennis van
video processing architectuur. vanuit de tU Eindhoven zorgt 
Peter de Wit, hoogleraar Electric Engineering, voor de weten-
schappelijke begeleiding van het project. Video tracking van 
een route is volgens deze wetenschapper in potentie een
bewezen techniek. Hij geeft als voorbeeld de radioloog, die 
per dag 1.800 beelden bekijkt en dat uiteraard alleen maar 
kan doen met behulp van software die de opvallende details 
presenteert. Momenteel is deze software met een minimale 
score van 98% robuust te noemen.

Met het gebundelde technische vernuft van deze bedrijven is 
een prototype van het Change Detection systeem gebouwd. 
De hoofdcomponenten hiervan zijn video-opname, positiebe-
paling en videosignaalbewerking. Het werkt als volgt: beel-
den van een eerdere rit zijn opgeslagen in een database. Bij 
een volgende rit op dezelfde route maakt het systeem nieuwe 
beelden, terwijl het gelijktijdig zoekt naar de bestaande beel-
den van de huidige GPS-locatie. Deze worden met elkaar ver-
geleken, nadat ze eerst zijn uitgelijnd om precies op elkaar te 
passen. Een vergelijking van deze uitgelijnde beelden laat de 
duidelijke veranderingen in de directe omgeving zien. Deze 
worden grafisch gemarkeerd op een aanraakscherm. Een ope-
rator beoordeelt de veranderingen en bepaalt de dreiging er 
van. Eitje toch?

Simpele uitleg; ingewikkelde techniek
Het lijkt eenvoudig en dat moet het natuurlijk ook zijn voor 
de operator. Maar technisch komt er heel wat bij kijken. Om 

Military search is een grote life saver

‘Searchen’ gaat heel langzaam, niet meer dan 1 km per uur
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te beginnen de GPS-positionering. Om te bereiken dat de lo-
catie van het voertuig tot op 10 cm nauwkeurig is gegaran-
deerd, registreert een module elke beweging, zodat versto-
ringen van het GPS-signaal kunnen worden opgevangen. Dan 
de camera. Die heeft een resolutie van maar liefst 20 Mega-
pixels, een grote 12 bit-kleurensensor en een sluitertijd van 
slechts 1 milliseconde. Daardoor maakt hij altijd scherpe beel-
den, zelfs bij grote schokken van het voertuig en kan hij met 
weinig licht toch beelden van hoge kwaliteit maken. 
In de database worden de beelden opgeslagen met daarbij 
de nauwkeurige GPS-locatie en de rijrichting. tijdens het rij-
den zoekt het systeem volledig automatisch zeer snel de eer-
dere beelden van die locatie op. ten slotte de beeldverwer-

king. De twee beelden worden correct uitgelijnd, waardoor 
de onderlinge verschillen zichtbaar worden. Dit zou voor een 
mens relatief eenvoudig te doen zijn, maar voor een compu-
ter is het een complexe taak, bij ieder nieuw beeld weer op-

nieuw. Daarvoor zijn zeer geavanceerde beeldverwerkingsal-
goritmen ontwikkeld, die veel rekenkracht vereisen. De meest 
duidelijke veranderingen in het terrein worden geselecteerd 
en in een opvallende kleur weergegeven op het scherm. De 
operator kan ook een uitvergroting van bepaalde veranderin-
gen oproepen.

Test
Op de vlasakkers en in een meer stedelijke omgeving is het 
prototype uitgetest. Na een eerste rit (referentierit) werden 
er testobjecten, kubussen met zijden van 10 cm, geplaatst op 
het maaiveld, tot 12 meter ver in de berm. Bij de testritten, 
met een snelheid van 20 km/u, werden alle objecten op een 
afstand van 30 m gedetecteerd. 
Het Nederlandse Change Detection systeem heeft vorig najaar 
ook deelgenomen aan een NAtO trial voor Route Threat De-
tection and Clearance Technology. Hier werden de potentie 
en de mogelijke beperkingen van state-of-the-art technologie 
in kaart gebracht. Nederland was hierbij de enige van de vijf 
deelnemers met een real time presentatie van de beelden; de 
anderen moesten het doen met een bepaalde tijdvertraging 
van de beelden. 
Al met al kan worden geconcludeerd dat het Nederlandse 
prototype goed functioneert. Dit is te danken aan een goede 
camera, een effectief positioneringsysteem, real time proces-
sing en een interactieve presentatie op een LCD-scherm.

De teams die vorig najaar meededen aan de NATO trial

De zeer geavanceerde 

beeldverwerkingsalgoritmen

vereisen veel rekenkracht 
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MB-jeep met camerasysteem

Het effect van een ‘bermbom’. Bron: US DoD

Wensen en mogelijkheden
Het functioneert, maar dat betekent niet dat de onderzoekers 
achterover kunnen gaan leunen, want er zijn nog voldoende 
andere wensen en te ontwikkelen mogelijkheden:
- verder onderzoek moet ertoe leiden dat de volledige
  capaciteit van de camera kan worden benut en dat hij een 
  grotere viewing angle van 80 graden bestrijkt;
- het filteren van hoog verdachte veranderingen, bijvoorbeeld 
  rijsporen die dwars op de rijrichting lopen;
- het kunnen volgen van bewegende objecten, vooral in
  stedelijk gebied;
- intelligent filtering door bijvoorbeeld schaduw en de groei 
  van vegetatie uit te schakelen;
- toepassen van 3D-techniek en hiermee bewegende
  objecten volgen door ze te scheiden van de context. Of een 
  andere mogelijkheid: pixels omzetten in frames, waardoor 
  de cameracapaciteit flink wordt vergroot;
- inzet van een tweede multispectrale camera, om bijvoor-
  beeld infrarood beelden op de bestaande beelden te leggen. 

Er liggen dus nog voldoende uitdagingen en mogelijkheden 
voor de JtF C-IED om verdere technische toepassingen te
ontwikkelen voor een veiligere en ook snellere manier van 
‘searchen’. <

Interview kpl-1 Wim,

medewerker bij JTF C-IED

Wim heeft veel ervaring als ‘searcher’. Hij zat in Kan-

dahar en Uruzgan. ‘Searchen’ gebeurt met de mine 

lab en ook visueel. Route search was daar het belang-

rijkste aspect. verder stonden ook vehicle search en 

rummage search (op een beperkt stukje terrein) en 

house search in quala´s op het programma. “We zul-

len vast niet alles gevonden hebben, want wat in een 

cache (verborgen opslagplaats) ligt, weet je natuurlijk 

niet. Maar we hebben geen ongelukken gehad door 

IED’s die we met ‘searchen’ gemist zouden hebben.” 

Hoe lang je geconcentreerd kunt ‘searchen’ hangt af 

van het signaal dat je krijgt: “Bij pressure plates, grote 

zaagbladen van zo’n 15 x 30 cm, krijg je een duidelijk 

signaal, maar bijvoorbeeld bij low metal of non

metal explosieven krijg je maar een zwakke piep,

of helemaal geen; en dan ben je na 20 minuten wel 

uitgeconcentreerd. Het gaat in ieder geval zeer lang-

zaam, niet meer dan 1 km per uur.” 

De vondst van een IED is voor een ‘searcher’ een 

enorm spannend moment; hij staat er dan ook bijna 

bovenop. Maar bij Wim overheerste een andere emo-

tie: “Een find gaf mij vooral een fijn gevoel. Je weet 

dat je de rest van je club een ongeluk bespaard hebt. 

Geen schade, geen gewonden, geen doden.”

Het nieuwe systeem vindt hij een mooie ontwikkeling. 

“Het ontlast de mens. Het systeem blijft scherp, ook 

na die 20 minuten.” Zijn grote praktijkervaring komt 

bij de task force goed van pas: “Ik kan hier allerlei

adviezen geven: hoe worden IED’s ingezet; hoe klein 

kunnen ze zijn? In Afghanistan waren ze altijd mini-

maal 10 cm in doorsnee en dus is het nieuwe systeem 

er op gemaakt om verstoringen in het terrein vanaf

10 cm te kunnen signaleren.” 
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Ook op de Faculteit van de NLDA wordt onderzocht verricht

1 Deze citaten zijn uit het voorwoord van Minister Hillen van de SKIA 2011-2015.

Op de toekomst voorbereid
Een overzicht van het onderzoek dat door de “externe 
kennisbasis” wordt uitgevoerd voor de krijgsmacht

Kol b.d. drs. A.E. de rooij

Door de verschillende bezuinigingsronden van de afgelopen decennia is onze krijgsmacht steeds 
verder gekrompen. De kleine Nederlandse krijgsmacht kan alleen relevant blijven als zij de modernste 
technieken en middelen gebruikt. Onderzoek door kennisinstituten als TNO, maar ook door de 
Nederlandse industrie, vormt daarbij een belangrijk instrument. Hoe komt een en ander echter tot 
stand? 

in kennis wordt ontwikkeld. Denkt u alleen maar aan de
Warfare Centres die nu worden opgericht en natuurlijk aan 
de NLDA. Naast deze interne kennisbasis kan Defensie echter 
ook een beroep doen op de zogenaamde externe kennis-
basis. Dit zijn onderzoeksinstituten die defensiespecifiek
wetenschappelijk onderzoek verrichten. Bovendien wordt de 
(Nederlandse) industrie ingeschakeld, bijv. op het gebied van 

technologieontwikkeling. In dit artikel zal ik u een kort over-
zicht geven van het onderzoek dat voor de krijgsmacht wordt 
uitgevoerd. Ik heb overigens niet de illusie dat een dergelijk 
overzicht compleet kan zijn, omdat onderzoek voor de

In het voorjaar van 2011 publiceerde toenmalig Minister van 
Defensie Hillen, vrijwel gelijktijdig met zijn Beleidsbrief, de 
Strategische Kennis- en Innovatieagenda (SKIA) 2011-2015.
De SKIA kreeg als titel “Anticiperen en innoveren in een ver-
anderende wereld” en had (en heeft) als doel “richting te ge-
ven aan de defensiespecifieke kennisontwikkeling en de in-
novatie van en voor Defensie te stimuleren.” Het is immers 

belangrijk ruimte te blijven bieden aan nieuwe ideeën en ini-
tiatieven. “Defensie moet niet in de schuttersput kruipen.”1 
Ook na de reorganisatie die momenteel plaatsvindt, beschikt 
de krijgsmacht over een aanzienlijk aantal elementen waar-

Defensie moet niet in de schuttersput kruipen

Armex_nr. 4-2013.indd   15 02-08-13   12:38



Armex | augustus 2013 | nummer 4

17

Armex | augustus 2013 | nummer 4

16

Nederlandse krijgsmacht niet wordt uitgevoerd in splendid 
isolation. vele andere nationale en internationale spelers
bewegen zich op dit veld.

De instituten 
Het belangrijkste externe onderzoeksinstituut is tNO en meer 
specifiek het thema Integrale veiligheid2 van deze organisa-
tie. tNO is in 1932 bij wet opgericht en werkt al meer dan 65 
jaar samen met Defensie. In 1946 werd daarvoor de rijksver-
dedigingsorganisatie tNO in het leven geroepen, die zich in 
de loop van de tijd heeft ontwikkeld tot het thema Integrale 
veiligheid. vanaf dat tijdstip is de interne wetenschappelijke 
kennisbasis van Defensie stapsgewijs overgedragen aan tNO 
en andere onderzoeksinstituten. In 1985 is dit proces voltooid 
en is de wetenschappelijke kennisbasis voor Defensie geheel 
extern belegd. (Een uitzondering vormt de Faculteit van de 
NLDA waar ook – op relatief kleine schaal – wetenschappelijk 
onderzoek wordt uitgevoerd.) De belangrijkste locaties van 
tNO Integrale veiligheid zijn Den Haag (het voormalig Fy-
sisch en Elektronisch Laboratorium), rijswijk (voormalig Prins 
Maurits Laboratorium) en Soesterberg (voorheen technische 
Menskunde). 
Naast tNO verricht het Nationaal Lucht- en ruimtevaartlabo-
ratorium (NLr) onderzoek voor Defensie, zij het dat de om-
vang van het onderzoekspakket veel kleiner is. Het NLr richt 

zich hierbij voornamelijk op haar kerngebied, maar ook op 
een terrein als simulatie heeft het NLr expertise. NLr is geves-
tigd in Amsterdam en heeft ook een onderzoeksfaciliteit in 
de Noordoostpolder, waar onder meer de Duits-Nederlandse 
Windtunnel is gesitueerd. 
Het derde instituut dat onderzoek voor Defensie verricht, is 
het Maritiem research Instituut Nederland (MArIN) te Wage-
ningen. Het MArIN verricht als “onderaannemer” van tNO 
specifiek scheepsbouwkundig onderzoek, vooral in de bassins 
waarover dit instituut beschikt.

Invloedsfactoren
Het merendeel van de subsidie voor wetenschappelijk onder-
zoek binnen Nederland wordt verleend vanuit het Ministerie 
van Economische Zaken. Defensie vormt hier een belangrijke 
uitzondering: het grootste deel van het defensieonderzoek 
betaalt Defensie zelf. Een belangrijke reden hiervoor is de 
aansturing. Het onderzoek moet in een behoefte van Defen-
sie voorzien, anders vindt geen financiering plaats. De raad 
voor Defensieonderzoek (rDO) waarin zowel functionarissen 
van Defensie als van tNO zitting hebben, is het hoogste or-
gaan dat beslist over defensiegerelateerd onderzoek. 

SKIA
Hoe stuurt Defensie nu het wetenschappelijk onderzoek? 
Daarvoor beschikt men over een aantal instrumenten. Een be-
langrijk richtinggevend document hierbij is de hierboven al 
genoemde SKIA 2011-2015. De SKIA is verschenen in het voor-
jaar van 2011 en geeft een viertal kennisprioriteiten aan, als-
mede vier innovatiedoelen. tot de kennisprioriteiten behoren 
cyberoperaties en het gebruik van de ruimte. Informatiege-
stuurd optreden in netwerken en een energiebewuste krijgs-
macht zijn twee innovatiedoelen. De SKIA heeft echter als 
nadeel dat er heel veel onderwerpen in worden genoemd. 
Hierdoor is hij te weinig agenderend. Iedereen kan in de SKIA 
wel een haakje vinden om zijn/haar onderwerp aan op te 
hangen.

Kopen van de plank
In zijn beleidsbrief van april 2011 kondigde toenmalig mi-
nister Hillen aan dat Defensie voortaan in principe “van de 
plank” zou gaan kopen. Nieuw materieel diende commer-
cial off the shelf of military of the shelf (COtS/MOtS) te wor-
den verworven. Dit heeft consequenties voor het onderzoek. 
De SKIA gaat hier nader op in en stelt dat Defensie in de toe-
komst in staat moet zijn te beoordelen welke technologie-
en voldoende levensvatbaar, robuust en betaalbaar zijn om 
voor militaire toepassing gebruikt te kunnen worden. Het in-
novatieve vermogen van Defensie moet zich uiten in het slim 
combineren, gebruiken en onderhouden van “van de plank” 
verworven materieel (smart user) en het snel toepassen van 
nieuwe technologieën (early adapter). Overigens zal niet alle 
materieel “van de plank” kunnen worden gekocht. Het ziet 
er naar uit dat bijv. de marinebouw een belangrijke uitzon-
dering blijft. Dergelijke uitzonderingen zijn noodzakelijk om 
het technisch hoogwaardige karakter van de krijgsmacht te 
behouden. Bij het uitsluitend COtS/MOtS verwerven zal men 
nooit het modernste en meest geavanceerde materieel kun-
nen aanschaffen. Zoals Jane’s in 2012 al schreef, is er één 

De Taliban is het enige ‘leger’ dat alles van de plank koopt; Bron: NATO

2 TNO heeft haar activiteiten verdeeld over zeven thema’s. Integrale Veiligheid is er één van. Binnen dit thema vindt onderzoek plaats
  ter ondersteuning van de Ministeries van Defensie en van Veiligheid en Justitie.
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voorbeeld van een “leger”dat uitsluitend COtS/MOtS ver-
werft en dat is de taliban. Ik denk niet dat een zichzelf res-
pecterende krijgsmacht met deze organisatie vergeleken wil 
worden.

Herijking
In 2010 werd de subsidie van Defensie voor tNO-onderzoek 
met een derde teruggebracht van 50 miljoen naar 33 miljoen 
Euro per jaar. Deze bezuiniging vormde de aanleiding tot een 
Herijking van de kennisgebieden waarop tNO haar Defensie-
onderzoek moet richten, daarbij inbegrepen de omvang van 
die inspanning. In totaal zijn negen kennisgebieden met daar-
onder 40 expertisegebieden geïdentificeerd. Per expertisege-
bied is vastgesteld of het onderzoek gestopt, verminderd of 
gehandhaafd moest worden. Een belangrijk criterium daar-
bij was uniciteit, zowel van de vraag- als van de aanbodszij-
de. Dit betekende dat tNO op een aantal gebieden niet lan-
ger onderzoek voor defensie zal verrichten. Het belangrijkste 
slachtoffer van de Herijking is het kennisgebied Operatione-
le Analyse. Omdat Defensie onderzoek op dit terrein in princi-
pe binnenshuis kan uitvoeren, worden alle tNO-inspanningen 
op dit terrein geleidelijk aan gestopt. vervolgens verscheen 
in 2011 echter de Beleidsbrief van minister Hillen. Hierdoor 
zijn de mogelijkheden voor onderzoek binnenshuis enorm be-
perkt. Als op korte termijn geen maatregelen worden geno-
men, is de Operationele Analyse het kind van de rekening.

Interdepartementale en
internationale samenwerking
De laatste factor van invloed die ik hier behandel, is de om-
geving waarin Defensie zijn onderzoek laat uitvoeren. Dit be-
treft op de eerste plaats de nationale omgeving. Het kabinet 
rutte I heeft om het wetenschappelijk onderzoek te richten 
het topsectorenbeleid geformuleerd. Het onderzoek in ne-
gen topsectoren krijgt prioriteit. In deze sectoren wordt sa-
mengewerkt in de zgn. Gouden Driehoek: overheid, onder-
zoeksinstellingen en industrie. Defensie participeert in twee 
topsectoren, te weten water (“het slimme schip”) en high 
tech systemen en materialen (sensoren, cyber en system of 
systems). Dit gebeurt overigens met gebruik van bestaan-
de fondsen en middelen. Daarnaast werkt Defensie meer 
en meer bilateraal samen met het Ministerie van veiligheid 
en Justitie. Dit alles natuurlijk in het kader van de intensive-
ring van de civiel militaire samenwerking. Deze samenwer-
king loopt overigens niet altijd even soepel. Een belangrijke 
reden is dat de beschikbare fondsen voor safety and security 
research3 slechts ongeveer een kwart bedragen van die voor 
defensieonderzoek. Het gevolg hiervan is dat Defensie vaak 
onevenredig veel bijdraagt aan gemeenschappelijk onder-
zoek.
Internationaal wordt eveneens meer en meer samengewerkt, 
ook onder druk van de in alle landen slinkende onderzoeks-
budgetten. Dit gebeurt in de eerste plaats binnen NAtO, wel-

ke organisatie hiervoor beschikt over de Science & Technology 
Organization (StO). Daarnaast vindt steeds meer onderzoek 
plaats in Europees verband. Het European Defence Agency 
(EDA) speelt hierin een belangrijke en groeiende rol. Jammer 

is wel dat de stroperige besluitvorming in Europees verband 
tot veel vertraging leidt. ten slotte heeft de krijgsmacht met 
diverse landen bi- en trinationale samenwerkingsverbanden. 
Dit betreft o.a. de vS en het vK, Frankrijk, Duitsland, Canada, 
België, Frankrijk, Australië, Noorwegen en Zweden.

Onderzoeksprogramma’s en –projecten
Als ik wil beschrijven hoe onderzoek voor Defensie plaats-
vindt, ontkom ik er niet aan eerst in te gaan op de Technolo-
gy Readiness Levels (trL). Dit is een methode – voor het eerst 
gebruikt door NASA –om de volwassenheid van technologie 
(materialen, sofware, werkprocessen, etc.) weer te geven ge-
durende het ontwikkelingstraject en soms ook bij het eer-
ste daadwerkelijke gebruik. Diverse instanties beschrijven de 
trL’s ieder op een iets afwijkende manier. Een voorbeeld van 
zo’n beschrijving treft u aan in Figuur 1.

Onderzoeksprogramma’s
Eerder heb ik al gezegd dat Defensie momenteel jaarlijks 
structureel ongeveer 33 miljoen Euro subsidie voor onderzoek 
door tNO in de begroting opneemt. Hiervoor verricht tNO 
onderzoek in de lagere trL’s. Het merendeel van deze pro-
gramma’s vloeit voort uit een defensiebehoefte (Kennis voor 
Beleid). Binnen Defensie worden jaarlijks zogenaamde con-
touren opgesteld. Omdat de behoefte ook hier altijd groter is 
dan het beschikbare budget, vindt een interne selectie plaats. 
Daarbij wordt rekening gehouden met een evenwichtige ver-
deling van het onderzoek over de diverse kennisgebieden. 
Een onderzoeksprogramma duurt op dit moment in de regel 
vier jaar en per jaar is meestal een half miljoen Euro per pro-
gramma beschikbaar4. Elk jaar loopt ongeveer een kwart van 

Figuur 1: TRL’s (www.spaceoffice.nl)

De Operationele Analyse is het kind van de rekening

3 Dit is de TNO-term voor onderzoek voor Veiligheid en Justitie.
4 Er zijn uitzonderingen naar boven en beneden in duur en financiële omvang. Het huidige CBRN-onderzoeksprogramma beschikt bijvoorbeeld 
  over een jaarlijks budget van ongeveer 2,5 miljoen Euro.

Armex_nr. 4-2013.indd   17 02-08-13   12:38



Armex | augustus 2013 | nummer 4

19

Armex | augustus 2013 | nummer 4

18

de programma’s af en moeten nieuwe programma’s worden 
opgestart. Hierbij wordt de NLDA overigens actief betrokken. 
In 2013 zijn er 15 programma’s bij tNO (en het MArIN) ge-
start. De onderwerpen zijn onder andere serious gaming, 
joint fires, integrale scheepskwetsbaarheidsreductie, counter-
ing IED’s, optimaliseren overlevingsvermogen landgebonden 
platformen en C2ISr. Gemiddeld lopen gelijktijdig zo’n 40 – 
45 onderzoeksprogramma’s bij tNO (en het MArIN). 
Zoals gezegd lopen programma’s gemiddeld vier jaar. Gedu-
rende de looptijd wijst Defensie een programmabegeleider 
aan. Deze zorgt er (met de programmaleider van tNO of NLr) 
voor dat het programma op koers blijft. Halverwege een pro-
gramma wordt bovendien een Mid Term Review georgani-
seerd. Zo’n Mtr is hét moment om programmadoelstelling te 
actualiseren en anderszins in te grijpen indien nodig. Een on-
derzoeksprogramma moet uitmonden in deliverables voor 
Defensie. In de regel zijn dit onderzoeksrapporten die tNO 
(en NLr) aanleveren aan de relevante defensieonderdelen. 
Ook algoritmen, bijv. voor simulatoren, behoren tot deze de-
liverables.
Daarnaast gebruikt tNO jaarlijks ongeveer vijf miljoen Euro 
voor het behoud van de kennisbasis. Deze programma’s in het 
kader van Kennis als vermogen worden door tNO geïnitieerd, 
waarbij Defensie wordt geïnformeerd. 
Ook het NLr voert onderzoekprogramma’s uit voor Defensie. 
Het budget hiervoor komt van het Ministerie van Economi-
sche Zaken. Dit stelt jaarlijks ongeveer drie miljoen euro be-
schikbaar voor vraaggestuurd Defensieonderzoek en daar-
naast ruim twee miljoen Euro voor behoud van de kennisbasis 
bij het NLr. Op beide bedragen wordt echter de komende ja-

ren gekort. De meeste programma’s bij het NLr zijn gerela-
teerd aan het luchtoptreden. Er zijn echter uitzonderingen. 
Zo is afgelopen jaar een tweejarig programma gestart voor 
het opleiden en gereed stellen van joint teams. Dit program-
ma wordt gezamenlijk door tNO en NLr uitgevoerd. 

Technologieontwikkeling
Naast het fundamentele onderzoek dat hierboven is beschre-
ven, laat Defensie technologieontwikkelingsprojecten uitvoe-
ren. Deze projecten zijn van een hoger trL, namelijk tot het 
ontwikkelen van een technology demonstrator (trL 5 à 6). 
Defensie beschikt jaarlijks over meer dan 18 miljoen Euro voor 
technologieontwikkeling. 
De procedure is hierbij omgekeerd aan die van de onder-
zoeksprogramma’s, namelijk aanbodgestuurd. De aanbieders 
komen voornamelijk uit de industrie. Bedrijven als thales en 
Fox It zijn belangrijke spelers. Ook het MKB speelt echter een 
rol. vaak vormen één of meer bedrijven een consortium waar-
van tNO of een andere kennisinstituut deel uitmaakt. Alle 
aan Defensie aangeboden voorstellen worden beoordeeld. 
Belangrijkste criterium is ook hier of het project in een defen-
siebehoefte voorziet. Omdat het aanbod de beschikbare fi-
nanciële middelen overstijgt – dikwijls met een factor twee of 
drie – vindt vervolgens een selectie plaats. Belangrijke crite-
ria hierbij zijn onder andere een eigen bijdrage vanuit de in-
dustrie aan het project, internationale samenwerking en het 
topsectorenbeleid. 
Als een project is goedgekeurd, wordt een contract opge-
steld. Zoals gezegd resulteren veel projecten in een zoge-
naamde technology demonstrator.

Een van de nieuwe onderzoeksvelden: verbeterde bescherming van landgebonden platformen
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Kennisgebruik
Onderzoeksprogramma’s en technologieontwikkelingspro-
gramma’s kunnen nog tot zoveel rapporten, algoritmen of 
demonstrators leiden. Als dit niet leidt tot het gebruik van
de opgedane kennis, is het nut voor de krijgsmacht beperkt. 
De staande organisatie moet hiervoor middelen vrijmaken, of 
de kennis moet worden ingebracht in een (groot) materieel-
project. In het verleden is dit niet altijd goed gegaan. We zien 
echter verbeteringen op dit vlak. Zo heeft de Commandant 
Landstrijdkrachten in 2012 besloten een deel van zijn budget 
hiervoor vrij te maken. Ook organisatie-elementen met een 
specifieke taak, zoals de Task Force Counter IED en de Task 
Force Cyber zorgen er dikwijls voor dat voor Defensie ontwik-
kelde kennis goed wordt gebruikt.

Innovatie
Naast het reguliere research & development traject organi-
seert Defensie een drietal evenementen om (op kleine schaal) 
tot innovatieve oplossingen voor onderkende problemen te 
komen. Zo wordt jaarlijks de Defensie Innovatiecompetitie 
gehouden voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. De-
fensie kiest een thema, zoals Defensie Light en Cyber Opera-
ties 2.0, en de industrie kan op dit thema inschrijven. De bes-
te ideeën gaan door naar een tweede ronde. De uiteindelijke 
winnaar mag voor 200.000 Euro een haalbaarheidsstudie uit-
voeren. 
De Innovation Game heeft een soortgelijk resultaat. Het tra-
ject is echter totaal anders. Defensie formuleert een tiental 
problemen. tijdens een sessie van twee dagen komen verte-
genwoordigers van de industrie, de onderzoeksinstituten en 
de krijgsmacht (de cursisten die op dat moment de Hogere 
Defensievorming volgen) bij elkaar om per probleemgebied 
oplossingen te genereren. Ook hier komt na een tweede ron-
de een winnaar uit de bus die een haalbaarheidsstudie mag 
uitvoeren.
Als derde initieert Defensie small bussiness innovation re-
search (SBIr) voor de Nederlandse industrie en het midden- 
en kleinbedrijf. De SBIr is een interdepartementaal breed 
ingezet instrument. voor de SBIr formuleert Defensie een 
thema (in 2012 “veilig landoptreden”) om innovatieve oplos-
singen los te maken. De SBIr is van origine een Amerikaans 
model met drie fasen. In Nederland worden alleen de eer-
ste twee fasen uitgevoerd, respectievelijk de haalbaarheids- 
en de demonstrator fase. De eerste fase bestaat uit een korte 
haalbaarheidsstudie voor circa zes bedrijven (elk bedrijf krijgt 
hiervoor 50.000 Euro). In de tweede ronde mogen drie be-
drijven een demonstrator ontwikkelen. Hiervoor is per bedrijf 
400.000 Euro beschikbaar.5

Afsluiting
In dit artikel heb ik u een overzicht gegeven van het onder-
zoek dat door de kennis- en onderzoeksinstituten en de (Ne-
derlandse) industrie wordt uitgevoerd voor Defensie, hoe het 
is georganiseerd en welke financiële middelen hiermee ge-
moeid zijn. Ik hoop dat u als lezer tot de conclusie bent geko-

men dat Defensie op het gebied van kennis en innovatie haar 
steentje bijdraagt. Onderzoek is immers essentieel om ervoor 
te zorgen dat de Nederlandse krijgsmacht ook in de toekomst 

een belangrijke speler blijft. Dit is in de huidige situatie al 
moeilijk genoeg. <

De auteur was tot zijn functioneel leeftijdsontslag op 31 maart jl. 
werkzaam bij het Ressort Defensie R&D van de Defensie Materi-
eel Organisatie. 

Onderzoek heeft koninklijke belangstelling; de toenmalige Prins van 
Oranje op bezoek bij het NLR; Bron: NLR

5 Na het voltooien van dit artikel werd duidelijk dat de Defensie geen SBIR meer zal organiseren wegens opgelegde bezuinigingen.

Als onderzoek slechts leidt tot rapporten, is het nut voor Defensie beperkt
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Column

Het lijkt erop dat sindsdien de pijlers politiek en bevolking 
voortdurend aan verdere erosie onderhevig zijn. De recen-
te veteranendag met een overvol Malieveld en zo’n 85.000 
bezoekers doet misschien vermoeden dat het maatschappe-
lijk draagvlak voor onze krijgsmacht niets te wensen overlaat. 
Niets is minder waar. Hoewel er veel waardering bestaat voor 
onze militair en onze krijgsmacht, blijkt Defensie niet alleen 
in de politiek maar ook in de publieke opinie voortdurend als 
een zeer aantrekkelijk onderwerp voor bezuinigingen in aan-
merking te komen. 
Onder de titel “Support in Society for the Armed Forces: Per-
spectives from North America and Europe”, organiseerde de 
Atlantische Commissie een internationaal seminar in Nieuw-
spoort op 1 juli jl. Inleiders uit o.a. Canada, Denemarken, 
Duitsland en Nederland belichtten de situatie op het gebied 

De drie-eenheid van
Von Clausewitz erodeert verder

Mr. drs. C. Homan

Het is bijna zeven jaar geleden (oktober 2006) dat in deze column de verhouding tussen maatschappij 
en krijgsmacht centraal stond. Uitgangspunt was de drie-eenheid van politiek, krijgsmacht en 
bevolking, die volgens Von Clausewitz onverbrekelijk met elkaar verbonden dienen te zijn. 

van publieke steun voor de strijdkrachten in hun land. De in-
leiders uit Canada, Duitsland en Nederland constateerden in 
hun land een terughoudendheid ten aanzien van gevechts-
operaties. Dit in tegenstelling tot de verrassende inleiding van 
de Deen, Peter viggo Jakobsen, die betoogde dat het Deen-
se publiek van venus naar Mars is gegaan. Alle reden om hier 
kort bij stil te staan.
Bij de Denen heerst de overtuiging dat het Deense grondge-
bied verdedigd wordt door deelname aan internationale ope-
raties. De meerderheid van de Deense bevolking beschouwt 
geweld ook als een legitiem en noodzakelijk gereedschap van 
staatsmanschap. 
Wel moet sprake zijn van een vN-/NAvO-mandaat en de ope-
ratie moet worden uitgevoerd met belangrijke bondgenoten. 
tevens moet er een brede parlementaire steun zijn en de ope-

21

Meer zichtbaarheid in Nederland vinden velen noodzakelijk
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ratie moet deel uitmaken van een civiel-militaire strategie die 
is bedoeld een duurzame vrede te creëren (‘comprehensive 
approach’). Ook mag er geen schending van het internationa-
le recht zijn. 
De grote Deense steun voor militaire operaties is volgens Ja-
kobsen vooral mogelijk vanwege de consensus onder de elite. 
Zo is er steun voor Defensie van alle potentiële regeringspar-
tijen, van alle grote nieuwsmedia, van vrijwel alle buitenland-
se en veiligheidsexperts en van de soldaten en hun verwan-
ten. 
Jakobsen eindigde met de vraag of Denemarken op Mars zou 
blijven. Hoewel na de terugtrekking uit Afghanistan sommi-
ge politici en commentatoren terug willen naar venus, onder-
steunt de huidige regering dit wel met woorden, maar niet 
met daden. Het toekomstig Deens beleid zal vooral door de 
vN/NAvO-partners worden bepaald en als zij om gevechts-
steun vragen, zal Denemarken deze leveren. Maar als ze 
stoppen met vragen zal Denemarken zijn krijgsmacht, aldus 
Jakobsen, zo veel reduceren dat het onbewust op venus ein-
digt. 
Hij meende echter dat de verenigde Staten, het verenigd Ko-
ninkrijk en Frankrijk zullen doorgaan gevechtssteun te vragen 
omdat weinig andere landen hiertoe bereid zijn. Als aan de 
eerdergenoemde voorwaarden wordt voldaan zal Denemar-
ken, volgens Jakobsen, doorgaan met ja te zeggen. 
De inleiding van Jan van der Meulen over Nederland vorm-
de een schrille tegenstelling met die van de Deense inleider. 
Hoewel het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in de 
krijgsmacht groot is en de soldaat in 2006 werd gekozen tot 
‘Nederlander van het jaar’, komt dit beslist niet tot uiting in 
het financiële draagvlak voor Defensie en de steun voor mi-
litaire missies. De voortdurende bezuinigingen op Defensie 
hebben inmiddels de status van ‘evergreen’ verworven. In het 
laatste onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
prijken militaire missies aan de top van bezuinigingen. van de 
deelnemers aan het onderzoek vindt 59% dat er (veel) minder 
geld moet worden besteed aan militaire missies, 30% vindt 
dat het gelijk moet blijven en slechts 5% vindt dat er (veel) 
meer geld naar toe moet gaan. Het is niet verrassend, dat de 

deelnemers aan het onderzoek vinden dat er (veel) meer geld 
moet gaan naar banen (87%), onderwijs (75%) en gezond-
heidszorg (70%). 
verontrustend zijn ook de uitkomsten van een onderzoek van 
de Atlantische Commissie uit december jl., waaruit blijkt dat 
de steun voor het lidmaatschap van de NAvO sinds 2011 is ge-
daald van 79% naar 64%. Hoewel 51% van de Nederlanders 
de indruk heeft dat de strijdkrachten door de bezuinigingen 
zijn verzwakt, maakt het volgens 35% niets uit. 
Inmiddels heeft na de 1 miljard aan bezuinigingen op Defen-
sie onder het vorige kabinet de recent verschenen Hoofdlij-
nennotitie van minister Hennis nieuwe bezuinigingen van 
ruim 300 miljoen euro aangekondigd. Een paar dagen ervoor 
verscheen de Internationale veiligheidsstrategie van Neder-
land die nog ambitieus meldt: “De Nederlandse krijgsmacht 
moet ook in de toekomst de mogelijkheid behouden om aan 

de verschillende soorten interventies bij te kunnen dragen”. 
Over de vraag hoe het maatschappelijk draagvlak, vooral in 
financieel opzicht, vergroot kan worden zijn de laatste jaren 
al de nodige beschouwingen gewijd. Zo beschikt de krijgs-
macht niet over een eigen achterban, wat wel het geval is 
met Economische Zaken, Sociale Zaken en Landbouw. Ook 
staan Kamerleden na verkiezingen niet te dringen om een 
Defensieportefeuille te bemachtigen.
Meer zichtbaarheid op het gebied van de nationale taken is 
een nieuwe veel gehoorde aanbeveling. toenmalig minister 
Hillen durfde vorig jaar in Nieuwspoort zelfs te zeggen dat 
we maar met meer troepen door de straten van Nederland 
moeten gaan paraderen teneinde de zichtbaarheid te vergro-
ten. Maar met veel nadruk op nationale taken dreigt de kern-
taak van de krijgsmacht, het uitoefenen van gecontroleerd 
geweld, te verwateren. Wij kunnen een voorbeeld aan De-
nemarken nemen. Ook moeten missies met risico’s niet wor-
den voorzien van politiek acceptabele etiketten als ‘wederop-
bouwmissie’ of ‘civiele missie’. 
Kortom, het Eindrapport verkenningen uit 2010 is nog steeds 
valide wanneer het opmerkt: “Defensie slaagt er onvoldoen-
de in het wezenlijk belang van de krijgsmacht voor onze vei-
ligheid bij een breed publiek in Nederland over het voetlicht 
te brengen, ondanks de waardering die Nederlandse militai-
ren ten deelt valt en het professionele en betrouwbare imago 
van de krijgsmacht. velen zijn onvoldoende bekend met de 
bijdragen die de krijgsmacht dagelijks levert aan de belangen 
van het Koninkrijk en van individuele burgers. De Nederland-
se defensie-inspanning lijkt hierdoor in de ogen van velen 
meer een kwestie van willekeurige keuze dan van noodzaak”. 
Het is aan de politiek om deze vicieuze cirkel eindelijk eens te 
doorbreken! <
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Deense militairen in Afghanisatan; bron: MOD Denmark

De steun in Nederland voor het NAVO-

lidmaatschap is gedaald naar 64%
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Jan van den Berg

De Nederlandse staat is, zoals zoveel landen, ontstaan in een periode 
van bittere strijd. De zeven provincies in het westen en noorden van 
wat nu Nederland is, hebben tachtig jaar oorlog moeten voeren met 
Spanje om hun onafhankelijkheid te krijgen en te bevestigen.

De tachtigjarige Oorlog is beschreven in een gelijknamig boek, dat 
is geschreven onder auspiciën van het Nederlands Instituut voor
Militaire Historie. Het is het eerste in een serie over de vaderlandse 
krijgskundige geschiedenis (zie kader).

De opstandelingen hadden natuurlijk een thuisvoordeel. Dit bleek 
al bij de eerste militaire acties, die werden ondernomen door de 
Watergeuzen. Door middel van een maritieme guerrilla-oorlog 
bestreden zij in de jaren 1568 - 1572 de Spaanse troepen. voor 
de verdediging van de steden bleken de drassige bodem en de 
stadswallen van groot belang. vanaf 1574 was één van de be-
langrijkste oorlogsdoelen het beheersen de scheepvaart over
de Schelde naar Antwerpen.

tussen 1572 en 1588 werd het Staatse leger, dat onder beheer stond van de Staten-Generaal, langzaam 
maar zeker opgebouwd. Op maritiem gebied bleef de effectiviteit achter bij de potentie. Dit was het gevolg van de soms 
moeizame communicatie tussen de admiraliteiten in Holland en Zeeland.

tot 1598 vocht Nederland voor zijn voortbestaan. vanaf dit jaar verkeerde de oorlog in een patstelling. Het leger was te zwak 
om de Spaanse troepen te verslaan, ondanks belangrijke overwinningen zoals die in 1600 bij Nieuwpoort. De vloot was sterk en 
kon de troepen op het land op logistiek vlak bijstaan, maar kon uiteraard geen landoorlog beslechten. De vloot was overigens 
niet sterk genoeg om de Spaanse armada defi nitief te verslaan. Oorlogsschepen hadden vooral tot taak de handel en de visserij 
te beschermen.

In deze periode werd de strijd op het land kostbaar. Het Staatse leger verloor in 1601 - 1604 zo’n 40.000 militairen door enkele 
uitputtende slagen, waaronder het beleg van Oostende. Na 1621 groeide de kracht van het leger. Een verovering van de zuide-
lijke Nederlanden bleef echter te hoog gegrepen.

tegen het einde van de oorlog, zo rond 1640, was de grootste kracht van zowel het leger als de vloot bereikt. Het Spaanse hof 
moest zich erbij neerleggen, dat Nederland niet kon worden veroverd en dat het onafhankelijk werd. In 1648 legde de voor-
malige overheerser zich hier defi nitief bij neer.
 
De tachtigjarige Oorlog is in vele opzichten een mooi boek. Het is gebonden, van fl ink formaat en goed voorzien van illustraties 
en kaarten. De inhoud is overzichtelijk en duidelijk. De grote lijn is goed te volgen, zonder dat belangrijke details uit het oog 
worden verloren. Als de volgende delen in de serie aan dezelfde omschrijving gaan voldoen, is hier een waar standaardwerk 
over onze militaire historie in wording.

De Tachtigjarige Oorlog
van opstand naar geregelde oorlog 1568 - 1648
Petra Groen (red.)
Uitgeverij Boom; ISBN 978-94-6105-475-3; 496 blz.; € 39,90

De oorlog waarin Nederland 
werd geboren 

Boekbespreking

De tachtigjarige Oorlog is het eerste boek in een reeks van zes, die het Nederlands Instituut voor Militaire Historie
de komende jaren wil publiceren. De volgende delen zijn: 
Deel 2: Krijgsmacht en handelsgeest. Om het machtsevenwicht in Europa 1648-1813
Deel 3: De verdediging van Nederland. Een kleine krijgsmacht tussen grote mogendheden 1814-1949
Deel 4: In geallieerd verband. Koude Oorlog en wereldwijde inzet 1949-2017
Deel 5: Oorlogen overzee. Militair optreden door compagnie en staat buiten Europa 1595-1814
Deel 6: Krijgsmacht en kolonie. Opkomst en ondergang van een koloniale mogendheid 1814-2010
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De mythe rond Angela M. 
Henry van Loon

Wanneer 70 miljoen Duitsers volgende maand naar de stembus gaan om uit te maken wie en welke 
partij het land gedurende de komende jaren gaat regeren, is Angela Merkel (58) wederom en nog 
steeds de favoriete kandidaat.

Angela Merkel als jonge vrouw

‘Muti’ zoals linkse tegenstanders haar sarcastisch hebben ge-
doopt, heeft van meet af aan haar privéleven zozeer afge-
schermd dat zij – hoewel de meest besproken vrouw in en 
buiten Duitsland – toch door een sluier van onwetendheid 
wordt omringd. Wanneer er om de vier jaar weer algemene 
verkiezingen op komst zijn, wordt als het ware een klein tip-
je van die sluiter opgelicht. Merkel gunt dan kleine groepjes 
kiezers – en als gevolg daarvan miljoenen Duitsers – een kijk-
je in haar verleden en heeft nu iets verteld over de keren dat 
zij achter de bar stond in de universiteit of op zoek was naar 
goederen in de schaars bevoorrade Konsum-winkels van het 
communistische Oost-Duitsland waar zij opgroeide. Of zij ver-
telt juist vol enthousiasme over haar eerste bezoek aan de 
verenigde Staten in 1989, vlak na het slechten van de Berlijn-
se Muur.

Eerder dit jaar sloot de veelal streng kijkende Bondskanse-
lier zich aan bij een groep van het vrouwenmagazine Brigitte. 
Daar gaf zij zich (een heel klein beetje) bloot, legde het poker 
face af dat zij doorgaans in de openbaarheid vertoont en de-
monstreerde haar droge humor en zelfspot. 
Ook bezocht zij in een Berlijnse bioscoop de klassieke Oost-
Duitse film ‘De legende van Paul en Paula’ uit 1973,die op 
haar verzoek werd hervertoond. Fantastische scènes en rock-
muziek deden in de grauwe werkelijkheid van Oost-Duitsland 
de hoop herleven bij de generatiegenoten van Merkel dat er 
iets zou kunnen veranderen in hun sombere maatschappij.
“Als u het systeem van binnen had bekeken, zou het werke-
lijk niet mogelijk zijn er om te lachen”, zei zij na afloop tot 
het publiek.
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Een van de vele nieuwe boeken die zijn verschenen in dit ver-
kiezingsjaar – waarin Merkel een derde termijn van vier jaar 
ambieert – beweert dat de huidige en toekomstige Bondskan-
selier in haar jeugd secretaris voor agitatie en propaganda 
(‘agitprop’) is geweest van de lokale afdeling van de commu-
nistische jeugdbeweging van Oost-Duitsland.
Merkel heeft deze aantijging weggewuifd en er steeds op
gewezen dat zij nooit iets uit haar verleden heeft verzwe-
gen. Het constante gedoe rond haar politieke achtergronden 
is echter een bewijs te meer voor de ononderbroken fascina-
tie van het grote publiek voor een vrouw die de top heeft be-
reikt in Europa’s leidende natie door het bewaren van een 
imago van persoonlijke integriteit en een zorgvuldig be-
schermd privéleven. Een tipje van die sluier oplichten lijkt bij-
na onderdeel te zijn van de zelfcontrole waar zij zo beroemd 
om is. tijdens de publieke discussie van het vrouwentijdschrift 
leek zij plotseling weer de jonge vrouw te worden uit het me-
rendistrict Uchermark ten noordoosten van Berlijn die gefasci-
neerd was door de overweldigende vriendelijkheid die zij ont-
moette tijdens haar eerste bezoek aan de vS. Zij glimlachte 
bij de herinnering aan een winkelverkoper in San Diego die 
haar met zo’n stralende opgewektheid vroeg “How are you” 
dat zij niet kon volstaan met haar gebruikelijke gemompelde 
antwoord. “Ik kon niet anders dan mijn Uckermärkische stug-
heid afleggen en antwoorden met een stralend ‘Great’ “, ver-
telde ze onder lachsalvo’s en ovationeel applaus.
 
Hoewel zij geregeld interviews geeft en er tientallen biogra-
fieën en artikelen bestaan waarin haar opkomst is beschre-
ven, bewaakt Merkel haar privacy zorgvuldig. Met als ge-
volg dat paparazzifoto’s van haar in badpak op een Italiaans 
strand terstond voorpaginanieuws werden in Duitse dagbla-
den.
Een regeringswoordvoerder herhaalde dat Merkel en haar 
doorgaans onzichtbare echtgenoot, de chemicus Joachim
Sauer, “geschokt” waren door deze inbreuk op hun privacy.
 
Desondanks en met nog maar een paar weken voor de stem-
ming brengt Merkel, die aan het hoofd staat van de Christen 
Democratische Unie, CDU, opvallend veel tijd door met be-
zoeken aan door hoogwater getroffen gebieden en herin-

neringen aan het mengen van kersensap met wodka als een 
volleerde barjuffrouw tijdens studentenfeesten op de univer-
siteit. Soms even veel tijd als zij besteedt aan discussies met 
Europese leiders of het oplossen van binnenlandse problemen 
met Duitsland ’s ouder wordende bevolking of energietrans-
formatie.
 
Merkel is (nog steeds) een van Duitsland ’s meest beminde
publieke figuren met een populariteitspercentage van 65. Ze 
wordt vaak geprezen vanwege de no-nonsense wijze waarop 
zij het leven benadert , iets wat ook terug keert in de wijze 
waarop zij politiek bedrijft. Gevraagd waarom zij in het pu-
bliek altijd duim en wijsvinger van beide handen tegen elkaar 
houdt gedrukt, was haar commentaar : ”Het wijst misschien 
op een zekere behoefte aan symmetrie”.

van de boeken die de afgelopen maanden over haar zijn ge-
publiceerd, is er een die haar tracht te analyseren via haar 
buitenlandse politiek en daarbij graaft in de geschiedenis van 
haar Poolse grootvader. Een ander boek beweert te onthullen 
hoe zij werkelijk functioneert, maar het boek dat de mees-
te sensatie heeft gewekt is ‘Het Eerste Leven van Angela M.’. 
Daarin worden collega’s van haar geciteerd, die stellen dat zij 
betrokken is geweest bij de communistische jeugdbeweging 
van de vroegere DDr. In het boek staat te lezen “Angela Mer-
kel heeft een legende geschapen van haar eigen Oost-Duitse 
geschiedenis. Een legende die acceptabel is voor CDU-leden 
in het westen”, daarmee refererend aan haar rol als leider 
van een partij die nog steeds wordt gedomineerd door in het 
westen grootgebrachte rooms-katholieke mannen, dit in te-
genstelling tot de Bondskanselier, die een Lutherse dominees-
dochter is. 
 
Wanneer zij spreekt over haar jeugd, vertelt zij liever niet-po-
litieke details: de rust van het landschap waarin zij opgroei-
de in de buurt van de Oostzee, de leegte van de schappen in 
de staatswinkels en het genot van het ontvangen van jeans in 
pakjes van een tante in West-Duitsland.
 
In het nieuwe debat over het verleden heeft Merkel steun ge-
kregen uit onverwachte hoek. Gregor Gysi, fractievoorzitter 
van Die Linke, de erfgenaam van de vroegere communisten, 
verklaarde: ”Het ligt zeker niet op mijn weg de Bondskanse-
lier te verdedigen maar op een bepaald punt moet er een ein-
de komen aan al deze onzin.” Dat slaat ook op hem zelf, aan-
gezien hij er al enige tijd van wordt beschuldigd dat hij in 
Oost-Duitsland collaboreerde met de geheime politie, de Sta-
si.
veel Duitsers lijken trouwens niet bijzonder geïnteresseerd in 
het ontwarren van alle details uit het ingewikkelde, verdeel-
de verleden van hun land. Zo heeft een waarnemer Merkels 
periode in Oost-Duitsland getypeerd als “een ontwikkelings-
fase die geen vanzelfsprekende invloed heeft op haar inzich-
ten als leider van een weer verenigd Duitsland. Ik betwijfel 
ook dat iemand van ons nu nog exact dezelfde mening heeft 
als 10 jaar geleden. Hetgeen je ondervindt, verandert je op-
vatting over zaken”. 
Journalisten weten te melden dat elke keer als Merkel het 
heeft over haar privéleven, zij altijd dezelfde anekdotes ver-
telt. toen onlangs weer eens de vraag naar voren kwam of 
zij het Oost-Duitse systeem had gesteund, reageerde zij daar-
op: ”Ik kan alleen op mijn geheugen af gaan. Als er iets an-
ders wordt onthuld, dan kan ik daarmee leven. Belangrijk is 

De bijna altijd onzichtbare echtgenoot Joachim Sauer
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dat ik nooit geprobeerd heb iets te verbergen. Misschien heb 
ik iets niet uiteen gezet, omdat niemand me er naar gevraagd 
heeft.”
 
Problemen
Merkel staat er om bekend dat zij elk mogelijk risico de re-
vue laat passeren, voordat zij een besluit neemt. Dat deed 
zij zelfs voordat zij besloot de Duitse finale van het Europese 
voetbalkampioenschap in het Wembley-stadion bij te wonen 
in Londen eind mei van dit jaar. Het leek voor de hand te lig-
gen dat zij de eindstrijd tussen Bayern München en Borussia 
Dortmund in een skybox zou bijwonen. Zij overwoog echter 
dat haar aanwezigheid ook haar partij zou kunnen schaden 
in de aanloop naar de verkiezingen, waarin de CDU herkozen 
hoopt te worden. Dat had te maken met het feit dat de voor-
zitter van Bayern München nauwe banden onderhoudt met 
zowel Merkel als haar partij. En dit voorjaar stond hij onder 
verdenking van belastingontduiking en het wegsluizen van 
geld naar Zwitserland. Merkel heeft dat als een schok onder-
vonden en het heeft haar partij geen goed gedaan. 
 
Eén reden daarvoor is dat de socialistische oppositie sociale 
gerechtigheid tot een hoofdthema van haar campagne heeft 
gemaakt . Gefortuneerde Duitsers worden ervan beschuldigd 
geld weg te sluizen naar financiele paradijzen. De Merkel re-

gering wordt ervan verdacht deze mensen de hand boven het 
hoofd te houden en geen belangstelling te hebben voor soci-
ale gerechtigheid. 
Merkel weet dat ieder schandaal waar de christen democra-
ten bij betrokken zouden zijn hen kan benadelen bij de stem-
ming in september. Wonderlijk genoeg hebben de schanda-
len echter ook de socialistische oppositie niet bevoordeeld. In 
de opinie peilingen stonden zij een paar weken geleden nog 
slechts op 24 %. voor de eerste keer in maanden scoorde het 
conservatieve blok iets minder dan 40%, iets wat een schok 
heeft teweeg gebracht binnen de regerende coalitie. vol-
gens een analist toont dit aan dat ook de christen democra-
ten kwetsbaar zijn. 
 
Merkel, die nog steeds immens populair is, heeft afstand ge-
nomen van de schandalen. En, in een poging nieuwe stem-
men aan te trekken, heeft ze haar partij enigszins naar links 
laten zwenken. Sterker nog, zij neemt bepaalde ideeën over 
van de oppositie en brengt deze als van haar partij. Zo accep-
teren de conservatieven nu het minimumloon in weerwil van 
felle oppositie van sommige christendemocraten en van hun 
coalitiepartners, de vrije democraten van de FD,P die veel weg 
hebben van onze liberalen en pro bedrijfsleven zijn. 
 
Mede op deze manier kan Merkel de beschuldiging weer-
leggen dat haar partij geen belangstelling heeft voor socia-
le gerechtigheid. “De wijze waarop zij verscheidene politieke 
items van ons heeft gekaapt is frustrerend”, aldus een socia-
listische politicus.
Haar supporters maken zich echter zorgen dat Merkel met 
het moderniseren van haar politieke ideeën traditionele con-

servatieven van zich vervreemdt. “tot na de verkiezingen kan 
zijn zich geen verdere hervormingen veroorloven”, aldus een 
waarnemer. Beter doet zij eraan conservatieve stemmen terug 
te winnen van mensen die sceptisch zijn over haar binnen-
landse politiek en over de euro.
 
volgens waarnemers zal het voor Merkel moeilijk kunnen zijn 
om te dealen met de nieuw opgerichte partij Alternatief voor 
Duitsland (AFD). De AFD, voornamelijk bestaand uit profes-
sionals van middelbare leeftijd en vroegere Christendemo-
craten, wil dat Berlijn uit de euro zal stappen. De aanhangers 
zijn ervan overtuigd dat de eurozone economisch en financi-
eel te verdeeld is om één geheel te blijven vormen. Ook staan 
zij kritisch tegenover de miljardensteun aan zuidelijke landen 
waarvan Duitsland de grootste gever is. 
Het is duidelijk dat de AFD Merkel schade berokkent en het 
conservatieve blok tot 4 % van de stemmen zou kunnen kos-
ten. De hoop van de CDU is erop gevestigd dat de eurocrisis 
voor september kan worden bedwongen en dat dit de AFD de 
wind uit de zeilen neemt. Merkel zal hard moeten werken om 
elke conservatieve stem aan haar kant te krijgen.
 
De opeenvolgende crises op Cyprus, in Griekenland en elders 
in zuidelijk Europa hebben weliswaar een wending ten kwa-
de genomen, maar zij zullen de euro niet te gronde richten. 
Merkel zal dat eenvoudig niet laten gebeuren. voor Berlijn is 
de euro de kip die gouden eieren legt. Het heeft het land in 
staat gesteld samen met andere EU-partners meer dan 1 bil-
joen aan handelsoverschotten op te stapelen in minder dan 
één decennium. Duitsland is kortom niet van plan deze gou-
den kip te slachten.
De Europese schuldencrisis heeft de geopolitieke kaart van 
Europa grondig gewijzigd. In plaats van een Europa verdeeld 
tussen West en Oost zoals ten tijde van de Koude Oorlog, is 
het continent nu verdeeld in een relatief welvarend Noorden 
en een chaotisch Zuiden. In plaats van een Europa geleid door 
Frankrijk en Duitsland met Groot-Brittannië als een mitigeren-
de factor, is het leiderschap resoluut op Duitsland ’s schouders 
terecht gekomen. Het gaat nu niet langer om een meer Euro-
pees Duitsland maar om een meer Duits Europa. Berlijn heeft 
het voor het zeggen, als het gaat om de leiding in de euro-
zone. Het heeft het ook voor het zeggen als het gaat om de 
problemen in Zuid-Europa. Indien Merkel vreest dat een exit 
van Athene of Cyprus de reputatie van de euro kan schaden, 
dan zal zij dat niet laten gebeuren. 
De euro is eenvoudig te waardevol voor Duitsland om risico’s 
mee te lopen. <

Voor Berlijn is de euro de kip

die gouden eieren legt

Angela Merkel op bezoek bij de Bundeswehr
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Het afgelopen decennium leek Turkije onder de regering van de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan 
een baken van stabiliteit, grenzend aan het verder zo onrustige Midden-Oosten. Turkije leek een 
evenwicht gevonden te hebben in de balanceer act tussen moderniteit, de Westerse manier van leven 
en traditionaliteit, de Oosterse islam. 

Dr. László Marácz

vormingen nodig. De belangrijkste daarvan waren een schei-
ding van religie en staat en het invoeren van een moderne 
grondwet die op West-Europese leest was geschoeid. Het bro-
ze evenwicht tussen een moderne staat en de islam werd be-
waakt door het leger, de belangrijkste machtsfactor waarop 
Atatürk steunde in zijn streven een modern turkije te ontwik-
kelen. De invloed van het leger op de politiek betekende dat 
turkije met straffe hand werd geregeerd en dat, hoewel het 
land de uiterlijkheden van een Westerse democratie bezat, 
het leger in essentie de politieke speelruimte bepaalde. 

tijdens de Koude Oorlog werd turkije een belangrijke factor 
in de Amerikaanse ‘containment’ strategie. Het land fungeer-
de als een buffer die de verspreiding van het communisme 

De recente bloedige protesten in de grote steden van het 
land tegen de regering Erdogan laten zien dat dit valse schijn 
is. De gepolariseerde verhouding tussen modernisten en aan-
hangers van de politieke islam kan tot gevolg hebben dat
turkije instabiel wordt. 

De erfenis van Atatürk
De legerofficier Mustafa Kemal Atatürk was de onbetwis-
te turkse leider die na afloop van de Eerste Wereldoorlog op 
de puinhopen van het Osmaanse rijk een seculiere turkse re-
publiek stichtte. Atatürk had goed begrepen dat islamcon-
servatisme een van de belangrijkste oorzaken van het verval 
van dat Osmaanse rijk was. Wilde het nieuwe turkije nog een 
rol van belang spelen dan waren snelle en ingrijpende her-

Mustafa Kemal Atatürk, stichter van de moderne Turkse staat (foto van de auteur)

Column

Wordt Turkije instabiel?
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moest tegengaan. In deze geopolitieke constellatie, dat wil 
zeggen ‘de traditionalisten buiten de regering en de commu-
nisten buiten de deur’, kon turkije aan een indrukwekkende 
modernisering werken. 

Het einde van de twintigste eeuw bracht ook in turkije een 
heropleving van de politieke islam die het evenwicht tussen 
moderniteit en religieus traditionalisme uitdaagde. Op de 
golven van opkomend religieus fanatisme kwamen Erdogan 
en zijn AK-partij (Partij voor rechtvaardigheid en Ontwikke-
ling) boven drijven en zij hebben sinds 2002 steeds meer aan 
regeringsinvloed gewonnen. Het feit dat de AK-partij uit de 
politieke islam is voortgekomen heeft bij seculiere krachten 
in binnen- en buitenland voor permanent wantrouwen tegen 
deze politieke groepering gezorgd. Erdogan is naarmate zijn 
macht groeide ook steeds meer opgeschoven naar de posi-
tie van de islamisten. Hij was het die in 2012 de hoofddoekjes 
voor meisjes en vrouwen op koranscholen weer invoerde, na-
dat een algehele invoering van de zogeheten ‘hijab’ in 2008 
nog door het turkse Hoge Gerechtshof was tegengehouden. 
De volgelingen van Atatürk, die alle uiterlijke vertoon van de 
islam in de overheidsinstellingen willen tegengaan, vrezen 
dat de invoering van de hijab in de Koranscholen uiteindelijk 
met de algehele invoering ervan zal eindigen.  

velen in de Europese Unie geloofden dat Erdogan de ideale 
mix tussen modernisme en de traditionalisme, de eigen zach-
te variant van de islam had gevonden. De poorten voor een 
Europese Unie-lidmaatschap van turkije werden opengezet, 
hoewel er ook twijfel bleef of Erdogan wel genoeg hervor-

mingen zou kunnen of willen doorvoeren. Het was de Fran-
se president Sarkozy die ten slotte stevig op de rem trapte. 
Frankrijk heeft liever niet dat een turkije met een te grote in-
vloed van de islam in de overheid een positie krijgt in Europa. 
Sarkozy’s opvolger Hollande denkt er overigens net zo over.

De Turkse brug
Het blijft speculeren of de huidige verschuiving van turkije 
onder Erdogan in de richting van de politieke islam is versneld 
door de Franse afwijzing, of dat deze onvermijdelijk is ge-
worden nu Erdogan en zijn AK-partij een grotere macht heb-
ben verworven in de turkse samenleving. Feit is dat met het 
aantreden van de turkse minister van Buitenlandse Zaken, 
Ahmet Davutoglu, in 2009 de bakens zijn verzet. turkije heeft 
in plaats van een eenzijdige Europese oriëntatie het concept 
van de brugfunctie tussen het Westen en het Midden-Oosten 
weer opgepakt. turkije wil een eigen geopolitieke positie die 
recht doet aan haar geografische positie en de verschillende 
ideologieën waartussen het land een brug vormt. 

Erdogan’s standpunt dat de protesten in turkije in het afge-
lopen voorjaar door raddraaiers werden georganiseerd, werd 
overigens niet gestaafd tijdens een congres voor politicologen 
aan de Universiteit van Izmir waaraan de auteur van deze co-
lumn tussen 17-19 juni deelnam. De vele studenten die ik in 
het moderne Izmir sprak, vertelden mij angst te hebben voor 
een verdere islamisering van hun land nu Erdogan na elf jaar 
premierschap de touwtjes stevig in handen heeft. De stem-

ming is niet zozeer pro-Europa of pro-Westen, maar vóór de 
seculiere staat die Atatürk heeft gesticht. vandaar dat heel
Izmir volhing met de turkse vlag met daarop een levensgroot 
portret van Atatürk ter ondersteuning van dit politieke state-
ment. Dergelijke politieke activiteiten wijzen erop dat de 
turkse samenleving op dit punt tot op het bot is verdeeld en 
dat de rebellie tegen de turkse regering onderhuids verder 
broeit.  

Gevolgen
Bij een verdere islamisering van turkije zal de samenwerking 
met Europa in het slop raken. Het verbod op de verkoop van 
alcohol na tien uur ’s avonds, dat de regering Erdogan recen-
telijk afkondigde, heeft weinig te maken met de vrijheid van 
ondernemen die Europa hoog in het vaandel voert. De turk-
se militaire samenwerking met de NAvO lijkt ook omstreden, 
nu Erdogan ongeveer tien procent van alle 348 turkse opper- 
en vlagofficieren gevangen heeft laten zetten “op verden-
king van samenzwering tegen de staat”. Hiermee probeert 
Erdogan blijkbaar een staatsgreep van het leger tegen zijn 
pro-islam en anti-seculiere koers te voorkomen. Het gevan-
genzetten van een deel van de legertop heeft er overigens 
toe geleid dat veel officieren ontslag uit het leger hebben ge-
nomen om veroordeling te voorkomen. Alles in ogenschouw 
genomen verwordt turkije onder Erdogan tot een gepolari-
seerde samenleving die instabiel dreigt te worden. Het gevolg 
hiervan is dat turkije zijn geloofwaardigheid als loyale ge-
sprekspartner van het Westen dreigt te verliezen. <

Izmir hing vol met Turkse vlaggen (foto van de auteur)

De Turkse samenleving is tot op het bot verdeeld
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Leguaan-brug kan
Kodiak-genietank aan
tekst en foto’s: Gertjan van der Wal

van zijn Latijn. Bedoeling was deze te vervangen door de Pan-
zer Schnell Brücke (PSB2) op een Leopard 2A4-onderstel. Door 
technische tegenslagen is dat project stilgezet en werden als 
interim oplossing in 2011 Leguaan-bruggen op een  MAN ÖAF 
36.400 vFA-onderstel ingevoerd. 
Er is nog steeds behoefte aan een variant met een rupsvoer-
tuig als drager, de PSB2 is slechts een interimoplossing, vult 
overste Edwin Leidelmeijer - hoofd Kenniscentrum Genie - 
aan: wiel of rups, ,,mobiliteit en bescherming van het systeem 
als geheel, bruglegger en onderstel, bepalen de keuze.”
De pantsergeniecompagnieën in Wezep (111 en 112) en Oir-
schot (411 en 412) ruilden ondertussen een van hun twee 
oude brugleggers in voor een Leguaan. De vierweekse om-
scholing van de bemanningen volgde in januari van dit jaar, 
waarna twee maanden later de nieuwe voertuigen arriveer-
den. ,,We zijn momenteel druk bezig ons het systeem eigen te 
maken”, vertelt de bedienaar, die de voorgaande vier jaar de-

De Leguaan speelt voor defensie bij toekomstige brugslag-
operaties een cruciale rol. Deze van de Noorse landmacht 
gekochte en door KMW gebouwde bruggen vallen in een 
zwaardere classificatieklasse dan de Leopard-1. ,,Die oudge-
diende zit in Military Load Class (MLC) 50, waar dat bij het 
nieuwe systeem, afhankelijk van het type brug, 60 of 70 is”, 
geeft Smit aan.
Dat houdt volgens de bedienaar concreet in dat de Leguaan-
brug ook zware rupsvoertuigen als een gevechtstank, pant-
serhouwitser PzH2000 en de Kodiak aankan. ,,In vredestijd 
zetten we voor die categorie geen Leopard in, want na een 
aantal passages is een brug afgeschreven”, verklaart de kor-
poraal die afweging. ,,Zwaargewichten rijden maar even 
om.”

Omscholing
De Leopard 1-bruglegger is na bijna veertig jaar aan het eind 

Om straks ook zware voertuigen als de nieuwe Kodiak-genietank met brugslag over te zetten, schafte 
de Koninklijke Landmacht vier Leguaan-bruggen op wielonderstel aan. ,,Onze Leopard-1 bruglegger 
is daarvoor eigenlijk niet geschikt”, weet korporaal-1 Cees Smit van 112 Pantsergeniecompagnie uit 
Wezep.
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De cabine van het MAN-voertuig

der vuur leggen wij normaal gesproken geen brug”, verzekert 
Smit. Waar de tank in die uitzonderlijke situatie zijn dikke 
harnas torst, doet het wielvoertuig dat niet. ,,Onder pantser 
gaan is voor ons geen optie.”

Bewegingsruimte
Eenmaal uitgestegen plugt hij het computerkastje aan de ach-
terkant van de truck in. Dat kan aan beide zijdes. ,,De draad 
is 15 meter lang, waardoor we voldoende bewegingsruimte 
hebben om de checklist af te vinken”, zegt Smit. 
De voorkeur bij het leggen gaat uit naar de automatische mo-
dus. ,,We drukken dan alleen op start, bevestigen alle stappen 
en controleren de voortgang”, vertelt de korporaal. Mocht er 
gaandeweg iets misgaan, onderbreekt de genist het proces 
onmiddellijk. ,,Daarvoor houdt de bedienaar altijd een vinger 
aan de stopknop.”
Met de brug op zijn plaats zorgt de geniegroep voor de af-
handeling en het gidsen van de verkeersstroom en keert de  
MAN terug naar het verzamelgebied. Daar haalt het voertuig 
waar nodig een nieuwe brug op ,,Die extra exemplaren zijn 
bij ons nog niet aanwezig, waar we voor de Leopard stan-
daard over twee stuks beschikken.”

Opvoeren
De landmacht leidt de komende tijd de bemanningen op en 
zet de procedures en inzet in de steigers. Hoe de inzet van de 
Leguaan-brug er precies uitziet, is daarom nu nog onduide-
lijk. ,,Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat we in de toekomst de 
brug met dit voertuig opvoeren en een tank hem legt.”
Invulling van die randvoorwaarden en de manier van optre-
den laat Smit aan anderen, hij leert liever de fijne kneepjes 
van de Leguaan-combinatie kennen. Hij hoeft daarvoor geen 
Noors te leren of het wiel opnieuw uit te vinden. ,,De boek-
werken zijn gelukkig in het Nederlands vertaald en de meters 
op het dashboard zijn in het Engels. Dat maakt het onder de 
knie krijgen van deze prachtmachine een stuk eenvoudiger.”
Zijn eerste ervaringen zijn positief. ,,De omschakeling van 
rups naar wiel was wennen, maar dat duurde slechts even.” 
De korporaal prijst vooral de kracht en het comfort, zij het 
dat de bruglegger een militair middel pur sang zonder op-
smuk blijft. ,,Ik zit in de cabine droog en dat gevoel zullen 
alle tankbedienaars onderschrijven.” 

zelfde functie en die van voertuigcommandant bekleedde op 
een Leopard.

Oplegging
De Leguaan-brug heeft niet alleen een zwaardere MLC, maar 
is ook langer dan die van de tank: 26 tegen 22 meter. ,,Daar-
bij heeft die aan een halve meter oplegging genoeg waar dat 
bij Leopard het dubbele is”, stelt de korporaal. Die lengte is 
nodig om de brug stabiel op beide oevers te leggen. Beide sy-
stemen zijn vier meter breed, waar bij de nieuwe brug de af-
stand tussen de rijsporen 0,91 meter en de breedte ervan 1,56 
meter is.
Ondanks deze pluspunten heeft ook de rups ijzers in het vuur. 
,,De  MAN is ongepantserd, heeft geen eigen communicatie-
middelen en is minder terreinvaardig dan een tank”, kaart 
Smit die aan. Het Noorse 4-assige wielvoertuig met sperren 
staat door de krachtige motor en hoge bodemvrijheid in het 
veld zijn mannetje, maar is topzwaar. ,,Het kantelmoment is 
snel bereikt en daar pas je de rijstijl op aan. voor het nemen 
van een helling of een zijwaartse manoeuvre is hij niet ge-
maakt.”
Een ander voordeel van rups boven wielen is volgens de be-
dienaar stabiliteit. ,,Een Leopard legt daarom in drie minu-
ten een brug en de Leguaan in acht.” Als eerste schuift bij de 
jongste telg het onderste brugdeel over het legframe naar 
achteren, zakt het bovenste vervolgens naar beneden en klik-
ken beide daarna vast. Beide schuiven daarna naar voren, 
waarna één deel 13 meter voor de cabine uitsteekt.
 
Stempelen
Waar bij de Leopard de brug direct van de tank rolt, vraagt 
de Leguaan meer tijd. ,,Die is nodig om het leg- en pijler-
frame en een deel van de brug van het voertuig te schuiven 
en die lading af te stempelen”, verduidelijk de korporaal. De 
totale lengte daarvan bedraagt 15,80 meter: 6,36 voor het 
draagstel en 9,44 meter voor de truck. 
,,Als de ideale gewichtsverdeling en evenwicht van die combi-
natie zijn bereikt, leggen we ten slotte via het frame de brug 
af en koppelen los. Die hele legconstructie verankeren we 
daarna weer op de vrachtwagen”, verklaart hij de gang van 
zaken. 
Dat draaiboek blijkt in noodgevallen met twee tot drie minu-
ten te bekorten. ,,Die beslissing is aan de voertuigcomman-
dant en bedienaar, maar komt de precisie, brug en het voer-
tuig niet ten goede.”

F-knoppen
 De bedienaar legt de brug met een computerkastje dat via 
een kabel met de MAN is verbonden, waar dat bij de Leopard 
met twee joysticks gebeurt. Het paneel bestaat uit vijf F-knop-
pen waarmee de klus wordt geklaard en drie schakelaars. 
,,Die zijn voor de varianten: vol of half automatisch en manu-
eel”, somt Smit op.
Wanneer de  MAN-bemanning, bestaande uit een bedienaar/
chauffeur en een commandant, op een locatie verschijnt, 
heeft een geniegroep alle noodzakelijke voorbereidingen al 
getroffen. Dat zijn onder meer een vlakke en vrij grote bouw-
plaats en een berijdbare toegangsweg. ,,Wij hoeven de wa-
gen alleen op de juiste plek te zetten en op de knoppen te 
drukken”, relativeert de korporaal. 
Een infanteriepeloton zorgt intussen voor de beveiliging van 
hem en zijn collega. Het maakt daarbij niet uit of de genie 
met een Leopard of Leguaan-combinatie van de partij is. ,,On-
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voertuig                : MAN ÖAF 36.400 vFA
Motor                : D2540 MF
vermogen                : 294/400 KW/DIN-HP bij 2300 toeren
Lengte met brug                : (transportpositie) 14,65 m
Lengte zonder brug               : 14,22 m
Breedte zonder brug of voetplaten              : 2,90 m
Breedte inclusief brug               : 4,01 m
Hoogte zonder brug               : 2,75 m
Hoogte inclusief brug               : (transportpositie) 4,08 m
Hoogte inclusief brug               : (positie bedrijf) 4,00 m
Bodemvrijheid                : 0,45 m
Wielbasis                : 1,60 + 3,25 + 1,55 m
Gewicht zonder brug               : 25.600 kg
Gewicht met brug               : 36.500 kg
Snelheid                 : max. 72 km/u (weg), 40 in terrein
Inzetbereik (weg)               : 600 km, afhankelijk van de operatie

Brug                 : Leguaan
Gewicht MLC 60 brug              : 10.250 kg
Gewicht MLC 70 brug              : 10.900 kg
Max. overspanning               : 25 m
Max. overspanning met twee bruggen             :  38,50 m
Afstand tussen rijsporen               : 0,91 m
Breedte van rijsporen               : 1,56 m
Hoogte van brug in het midden              : 1,10 m
Max. toelaatbare oversteek snelheid              : 16 km/u
Max. zijwaartse helling               : 10%
Max. helling in lengterichting              : 10%
Max. toelaatbare tordering               : ± 5%
 

De oude Leopard 1 brugleggende tank
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Mondiale belangstelling 
voor het Noordpoolgebied
Mr. drs. C. Homan

Met de toekenning van de status van waarnemer aan China bij de Arctische Raad op 15 mei jl. stond 
het Noordpoolgebied plotseling volop in de publiciteit. Waarom immers China wel de status van 
waarnemer kreeg en de EU niet, was een veel gestelde vraag, die onder meer in dit artikel aan de 
orde zal komen. 

Arctische Raad met leden (donkerblauw) en waarnemers (lichtblauw) De Noordpool 

Het gaat bij het Arctische gebied om een van de minst geëx-
ploreerde en laatste onherbergzame gebieden in de wereld. 
Zelfs de namen van de zeeën en rivieren zijn weinig bekend, 
hoewel vele onmetelijk groot zijn. Zo stroomt door de Sibe-
rische rivieren Yenisey en Lena meer water naar de zee dan 
door de Mississippi of de Nijl. En de oppervlakte van Groen-
land, het grootste eiland in de wereld, is zes maal groter dan 
die van Duitsland. 
De belangrijkste reden voor de sinds enige jaren toenemen-
de belangstelling voor het Noordpoolgebied is uiteraard de 
klimaatverandering en de gevolgen voor de regio. De tempe-
ratuursstijging op de Noordpool is sinds 1951 ongeveer twee 
maal zo groot geweest als wereldwijd gemiddeld het geval 
is.  Zo is in deze periode de temperatuur in Groenland geste-
gen met 1,5 graden Celsius vergeleken met ongeveer 0,7 gra-
den Celsius mondiaal. De verwachting is dat dit verschil zich 
zal doorzetten. Een mondiale toename van 2 graden Celsi-

us– die onvermijdelijk lijkt als broeikasemissies stijgen – zou 
voor het Arctisch gebied een opwarming van 3-6 graden Cel-
sius betekenen.
Door de klimaatverandering en het warmer worden van de 
atmosfeer smelt steeds meer Noordpoolijs weg. Het gevolg is 
dat niet alleen de mogelijkheden voor de exploitatie van olie 
en gas toenemen, maar tevens scheepvaartroutes open vallen 
die tot voor kort helemaal of grote delen van het jaar onbe-
vaarbaar waren. 

Energie
Het economisch potentieel van het Arctisch gebied is bijzon-
der groot. Hoewel het gas en de olie nog moeilijk winbaar 
zijn, ligt in dit gebied een fossiele levensader die bij exploita-
tie de politiek-economische afhankelijkheid van het Midden-
Oosten en de OPEC-landen kan reduceren. Los hiervan zal op 
energiegebied ook de opkomst van schaliegas een belangrij-
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Zee-engten essentieel zijn voor de internationale scheepvaart 
en worden vanwege groot economisch en militair belang zee-
straten genoemd. volgens het zeerecht zijn zeestraten in-
ternationale wateren. Maar volgens Canada en rusland zijn 
de betrokken doorgangen geen zeestraten. Op basis hiervan 
claimen beide landen volledige controle over de toegang tot 
en het gebruik van respectievelijk de Noordwestpassage en 
Noordelijke Zeeroute. Zo bestaat bijvoorbeeld een belangrijk 
geschil tussen de verenigde Staten en Canada over de vraag 
of de Noordwestpassage deel uitmaakt van internationale 
of Canadese wateren, maar dit is nauwelijks een ‘casus belli’. 
Wanneer Canada en rusland de toegang tot en het gebruik 
van de vaarroutes als nationale wateren volledig gaan con-
troleren, bestaat echter het gevaar van tariefregimes of an-
dere handelsbeperkende maatregelen. Overigens kunnen bij 
verdergaande reductie van de Poolkap deze beide zeestraten 
minder belangrijk worden, als het zelfs mogelijk wordt om 
rechtstreeks door de Noordelijke IJszee om de Noord te varen.

Arctische Raad
De Arctische raad is een intergouvernementele organisatie 
die zich de laatste jaren in het bijzonder richt op het versnel-
de tempo en de gevolgen van klimaatverandering voor het 
Arctische gebied. Opgericht in 1996 in Ottawa (Canada) zet 
de raad zich in voor het bevorderen van samenwerking, coör-
dinatie en interactie binnen de Arctische staten. De Arctische 
raad kent acht lidstaten: de vijf Arctische Oceaan kuststaten 
(rusland, Canada, Noorwegen, de verenigde Staten en Dene-
marken, inclusief Groenland), plus drie Noordse landen (IJs-
land Zweden en Finland). Naast de lidstaten zijn ook zes orga-
nisaties van inheemse volkeren lid van de Arctische raad. Zij 
hebben een permanente deelnemersstatus binnen de raad en 
kunnen actief deelnemen aan discussies. Daarnaast bestaat de 
raad uit zes kleine werkgroepen die zich bezig houden met 
verschillende activiteiten rondom duurzame ontwikkeling en 

ke rol gaan spelen.
volgens de ‘US Geological Survey’, 2012, bevindt zich zo’n 25 
% van onontdekte wereldolie- en gasvoorraden in de Noord-
poolregio (13% olie, 30% aardgas). Door de opwarming van 
de aarde zal in de toekomst dit nieuwe, grondstofrijk ge-
bied toegankelijk worden voor exploratie en exploitatie. Met 
het oog op het veilig stellen van hun politieke en economi-
sche belangen proberen de omringende kuststaten ‘The Arc-
tic Five’ (rusland, Canada, Noorwegen, de verenigde Staten 
en Denemarken, inclusief Groenland) hun aanwezigheid in dit 
‘niemandsland’ dan ook te versterken. 

Nieuwe zeevaartroutes
Maar waarschijnlijk zijn de nieuwe zeevaartroutes nog van di-
recter belang. Bekend staat in onze vaderlandse geschiedenis, 
dat Willem Barentsz met zijn bemanning op het eiland Nova 
Zembla in 1596 overwinterde, tijdens een poging een kortere 
weg naar Azië te vinden. Hoewel hem dit indertijd niet luk-
te, is inmiddels de Noordelijke Zeeroute nu al een paar maan-
den per jaar bevaarbaar. Een tocht van tokio naar Londen via 
de Noordelijke Zeeroute via rusland is 5.000 mijl korter dan 
via het Suezkanaal (resp. 8.000 en 13.000 mijl). Daarnaast is 
de Noordwestpassage via Canada 6.500 mijl korter dan via het 
Panamakanaal (resp. 8.500 en 15.000 mijl), maar deze is voor-
alsnog moeilijk bevaarbaar. Het gaat in beide gevallen om be-
langrijke afstandsbesparingen met kostenbesparingen op per-
soneel en brandstof en de mogelijkheid om in dezelfde tijd 
meer goederen te transporteren.

Juridische status
Er bestaan overigens wel verschillende opvattingen over de 
juridische status van deze zeevaartroutes. De Noordwestpas-
sage en Noordelijke Zeeroute zijn volgens respectievelijk Ca-
nada en rusland nationale wateren. Beide vaarroutes bevat-
ten een aantal zee-engten (smalle maritieme doorgangen). 

De Noordelijke Zeeroute

via Rusland

is 5.000 mijl korter

dan via het Suezkanaal
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hangende besprekingen met Canada, dat bezwaar heeft te-
gen het EU-invoerverbod van zeehondenhuiden uit 2009. Op-
vallend genoeg gaven de lidstaten China, India, Italië, Japan, 
Zuid-Korea en Singapore wel de officiële status van waar-
nemer. voorwaarden hiervoor waren dat deze landen, zo-
als voorzien in het kader van het vN-Zeerechtverdrag, zowel 
de soevereine rechten van de Arctische staten als hun rech-
ten om de Arctische Oceaan te beheren, moesten erkennen. 
Geen van de internationale groepen die een aanvraag voor 
waarnemersstatus hadden ingediend, waaronder Greenpeace, 
kwam hier echter voor in aanmerking. 
De meeste nieuwe waarnemers waren dit reeds op ad-hoc ba-
sis. De aanvankelijk vrees bestond dat ze met hun expertise 

en geld beslissingen in de zes werkgroepen van de raad zou-
den kunnen beïnvloeden. China heeft bijvoorbeeld sinds 1999 
vijf zee-expedities naar het Arctische gebied geleid, waarvan 
één vorig jaar. Japan en Zuid-Korea beschikken over krachti-
ge ijsbrekers voor hun eigen explorerende ondernemingen en 
ondersteunen tevens die van andere staten en organisaties. 

China
Uiteraard trok de beslissing van de raad in Kiruna om China 
de officiële status van waarnemer te verlenen de meeste aan-
dacht. China had sinds 2006 al drie maal tevergeefs gepoogd 
als permanente waarnemer toegelaten te worden. Het land 

het behoud van het Arctisch gebied. De Arctische raad kent 
32 landen en organisaties met de status van waarnemer. Ne-
derland is sinds de oprichting in 1996 waarnemer bij de raad.

IIulissat Verklaring
De ministers van buitenlandse zaken van de vijf omringende 
kuststaten van de Arctische Oceaan gaven (tot ongenoegen 
van de andere drie leden, Zweden, IJsland en Finland) de Ilu-
lissat verklaring uit in mei 2008. Hierin zijn ze de verplichting 
aangegaan het Arctische gebied vreedzaam en zonder be-
moeienis van buiten te ontwikkelen. De vijf Arctische landen 
committeren zich in deze verklaring expliciet aan het vN-Zee-
rechtverdrag. Zij erkennen tevens hun gezamenlijke verant-

woordelijkheid voor de bescherming van het kwetsbare Arc-
tische ecosysteem; willen de zoek-  en reddingscapaciteiten 
versterken; gaan samenwerken op het gebied van de datacol-
lectie betreffende het continentaal plat; en gaan milieube-
scherming en wetenschappelijk onderzoek intensiveren met 
nadruk op wederzijds vertrouwen en transparantie. 

Bijeenkomst Arctische raad in Kiruna
De ministers van de lidstaten van de Arctische raad hebben 
op hun laatste tweejaarlijkse ontmoeting in Kiruna (Zweden), 
op woensdag 15 mei jl. besloten de Europese Unie voorals-
nog niet toe te laten als waarnemer bij de Arctische raad. Dit 

Het eiland Hans: een geschilpunt tussen Canada en Groenland

China heeft sinds 1999 vijf zee-expedities naar het Arctische gebied geleid
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in 2006 grotendeels hetzelfde gebied als rusland. De Denen 
stellen dat het Lomonosov-rif een uitloper is van Groenland, 
waardoor een deel van de Noordpool aan hen toekomt. Ook 
de Denen hebben wetenschappelijke missies op touw gezet 
om bewijs te leveren voor deze stelling.
Daarnaast bestaat onder meer een voortdurend geschil tussen 
Canada en Groenland over het strategisch gelegen eilandje 
‘Hans’. De inzet is niet het eiland van amper 1,3 km2, maar de 
maritieme en economische rechten eromheen. 

Militarisering
terwijl media, politici en onderzoekers vaak spreken over mi-
litarisering van het Arctisch gebied, valt de praktijk mee. Som-
mige landen hebben hun militaire capaciteiten versterkt, niet 
zozeer als machtsinstrument in de regio, maar eerder voor 
het patrouilleren en beschermen van erkende nationale ter-
ritoria nu die toegankelijker worden, waaronder ook voor il-
legale activiteiten. Zo zijn de Canadese Rangers versterkt, 
Noorse landstrijdkrachten naar het noorden van Noorwegen 
verplaatst en hebben de russen Arctische eenheden opge-
richt. De NAvO heeft inmiddels verklaard geen grotere mili-
taire presentie in het Noordpoolgebied te voorzien en de rol 
van de dialoog te prefereren voor oplossing van de geschil-
len. Overigens zijn vier van de vijf kuststaten van het Arctisch 
gebied NAvO-lidstaten. Zo is Nederland van mening (Beleids-
kader Nederland en de Poolgebieden 2011-2015), dat het Arc-
tische gebied van blijvende strategische betekenis is voor de 
NAvO en dat de NAvO hier legitieme veiligheidsbelangen 
heeft.

heeft de laatste jaren stappen ten aanzien van het Arctische 
gebied ondernomen om te beschermen wat het als zijn voor-
name belangen beschouwt. De Chinese regeringsautoriteiten 
benadrukken namelijk eerder de mondiale dan de regionale 
implicaties van het smeltend ijs. China als opkomende mon-
diale mogendheid verwerpt het idee dat alleen de Arctische 
staten zouden beslissen over Arctische onderwerpen, omdat 
vele niet-Arctische landen, waaronder China, zullen worden 
beïnvloed door de veranderende Arctische omgeving. In de 
eerste plaats gaat het hier om het versterken van de Chinese 
capaciteit om op passende wijze een antwoord te geven op 
de effecten van klimaatverandering in het Arctische gebied 
op de voedselproductie en het extreme weer in China. Daar-
naast wil China tegen redelijke kosten de toegang tot de Arc-
tische scheepsroutes veilig stellen en het vermogen versterken 
als een niet-Arctisch land toegang te hebben tot de Arctische 
hulpbronnen en viswateren.
De Arctische raad nam in Kiruna tevens een ‘Arctische visie’ 
aan waarin onder meer wordt geconstateerd dat het econo-
misch potentieel van de Noordpool ‘enorm’ is. De raad be-
schouwt de ontwikkeling daarvan als de sleutel voor het be-
houd en de welvaart van het gebied. Gepleit wordt voor 
samenwerking tussen de Arctische staten als het gaat om eco-
nomische ontwikkeling, handel en investeringen. “Economi-
sche samenwerking staat bovenaan onze agenda”, aldus de 
visie.

Zeerecht
Hoewel er door de Arctische kuststaten verschillende claims 
zijn ingediend, lijkt het onwaarschijnlijk dat hieruit een ge-
wapend conflict zal ontstaan. Het merendeel van de geschil-
len tussen de Arctische kuststaten betreft de definitieve vast-
stelling van de grenzen, zowel van zeeën als van territorium 
en/of continentale platen. Het vN-Zeerechtverdrag is hier van 
toepassing, dat stelt dat alle kuststaten het recht hebben op 
een ‘territoriale waterzone’ van 12 zeemijl die zich uitstrekt 
vanaf overeengekomen basislijnen (laagwaterlijnen). De ‘aan-
sluitende zone’ strekt zich 24 mijl vanaf de basislijn uit. In 
deze zone kan een land de wet afdwingen op het gebied van 
bijvoorbeeld smokkel of illegale immigratie. Daarnaast kent 
het verdrag een ‘exclusief economische zone’(EEZ) die zich 
200 zeemijlen uitstrekt vanaf de basislijn. De kuststaat heeft 
in de EEZ het soevereine recht alle zee- en onderwaterbron-
nen te exploiteren. 
Op basis van dit laatste kunnen kuststaten dan ook exclusieve 
rechten claimen op de zeebodem, ondergrond en hulpbron-
nen verder dan de 200 zeemijlen van de EEZ-limiet. Wel moet 
dan worden bewezen dat de zeebodemformaties deel uitma-
ken van het continentaal plat van de staat. Bepaalde delen 
van de Noordelijke IJszee vallen buiten de land- en zeegren-
zen van de Arctische vijf en behoren daarmee tot de interna-
tionale wateren. Indien de bodem onder deze internationale 
wateren zich echter op het continentaal plat van de omrin-
gende staten bevindt, behouden deze wel zeggenschap over 
de mineralen en brandstoffen op en in de bodem. De grenzen 
van de verschillende continentale platen op de bodem van de 
Noordelijke IJszee liggen nog niet vast en zijn omstreden. 
De claim van rusland is het meest concreet. De russen reke-
nen de loop van het Mendelejev-rif mee bij het berekenen 
van het continentaal plat en komen daarom op de Noord-
pool uit. De expeditie in 2007 waarbij een vlag op de zeebo-
dem werd gepland was vooral bedoeld om extra bewijs te le-
veren ter ondersteuning van hun claim. Denemarken claimde 

De militarisering valt in de praktijk mee

De risico’s op een
Arctisch conflict

lijken klein
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rechtverdrag. Zelfs de verenigde Staten die dit verdrag niet 
hebben geratificeerd, gaan hiermee akkoord.

Nederland
ten slotte rijst de vraag wat de gevolgen van de smeltende 
Poolkap voor Nederland kunnen zijn. Weinig bekend is dat 
Nederlandse wetenschappers al meer dan 125 jaar onderzoek 
verrichten in het Noordpoolgebied. Momenteel betreft dat 
een grote verscheidenheid aan activiteiten: geologisch, fy-
sisch geografisch, oceanografisch, klimatologisch, biologisch, 
ecologisch, medisch, antropologisch, archeologisch, historisch 
en taalkundig onderzoek. Het Willem Barentsz Poolinstituut 
speelt hierbij een belangrijke rol als bundeling van institu-
ten die actief inhoud geven aan het Nederlands onderzoek in 
de poolgebieden. Zo maakt onder meer het Arctisch Centrum 
van de rijksuniversiteit Groningen hier deel vanuit en beheert 
het het Nederlandse Poolstation Ny-Alesund op Spitsbergen. 
Economisch is van belang wat op langere termijn de gevolgen 
van de nieuwe zeeroutes en nieuw toegankelijke gebieden 
zullen zijn voor grote havensteden in Europa als rotterdam, 
Antwerpen en Hamburg. Hierover bestaan verschillende vi-
sies. Zo rijst bijvoorbeeld de vraag of het nog economisch ver-
antwoord is olie en gas eerst naar rotterdam te transporteren 
als olie- en gastankers al ten noorden van Noorwegen en rus-
land hun vracht kunnen laden om deze naar Amerika en Ja-
pan te transporteren. Dit geldt uiteraard niet voor het uitge-
breide containervervoer tussen Europa en Azië vice versa. Op 
dit gebied zal de haven van rotterdam waarschijnlijk van de 
kortere zeevaartroutes kunnen profiteren. <

Conflict
De risico’s op een Arctisch conflict lijken echter, zoals eerder 
opgemerkt, klein. Het merendeel van het Arctisch gebied is 
op basis van het zeerecht onomstreden toegewezen aan de 
kuststaten. Bijna alle voorzienbare bewezen olie- en gasre-
serves liggen in de ondiepere gebieden die vallen onder de 
rechtsmacht van de Arctische staten. volgens een Deense in-
schatting bevindt 95% van de minerale hulpbronnen zich bin-
nen overeengekomen nationale grenzen. De ontwikkeling 
van het Noordpoolgebied zal waarschijnlijk harmonieus verlo-
pen, vanwege drie redenen. 
De eerste is het winstmotief. De vijf Arctische kuststaten, zul-
len waarschijnlijk eerder hun onomstreden hulpbronnen ont-
wikkelen, dan te redetwisten over de hulpbronnen waarover 
nog geen overeenstemming bestaat. 
Een tweede motief voor samenwerking zijn de hoge kosten 
om activiteiten te ontplooien in de regio. Dit speelt ook bij de 
eerste bindende overeenkomst die de Arctische raad in 2011 
heeft ondertekend, om de onderzoeks- en reddingsinspannin-
gen te coördineren. rivaliserende oliefirma’s werken samen 
aan wetenschappelijk onderzoek en het in kaart brengen van 
de Arctische regio evenals deelname aan formele gezamenlij-
ke ondernemingen.
De derde reden is even belangrijk, namelijk een sterke terug-
houdendheid tussen de Arctische landen buitenstaanders enig 
excuus te geven om te interveniëren in de regionale zaken. 
Een illustratie hiervan is de uitgesproken wil van alle belang-
hebbenden om hun grootste potentiële geschillen over hun 
maritieme grenzen te beslissen overeenkomstig het vN- Zee-

De militarisering valt in de praktijk mee

De risico’s op een
Arctisch conflict

lijken klein
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Sporen naar het front 
Treinen veranderden de oorlogvoering radicaal
tekst: Gertjan van der Wal Foto’s: WPA en Spoorwegmuseum
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Britse houwitser
Pronkstuk van de tentoonstelling is de Britse L1 Houwitser. 
Dat stuk uit 1918 is met 46 centimeter het zwaarste bewaard 
gebleven kaliber spoorweggeschut ter wereld.

In totaal zijn vijf van deze houwitsers geproduceerd. Die ka-
nonnen waren niet op tijd af voor de Eerste Wereldoorlog en 
gingen in opslag. Pas in 1921 kwamen ze daar uit voor oefe-
ningen. Om dit geschut te verplaatsen waren onderstellen no-
dig die op rails konden rijden. Deze vond de artillerie in over-
tollige exemplaren.

Na de Duitse bezetting van Frankrijk werd al het verplaatsba-
re geschut in Engeland in gereedheid gebracht. Dat gebeurde 
om de kust te beschermen tegen een eventuele invasie. Uit-
eindelijk kwamen de indrukwekkende houwitsers nooit in
actie. In de jaren 60 van de vorige eeuw belandden de meeste 
roemloos op de schroothoop. 

L1 bleef bewaard en is nog enkele malen voor schietseries
gebruikt. Het kanon kreeg een laatste rustplaats bij de royal
Artillery Historical trust in Groot-Brittannië. 

Schwerer Gustav
In dat land is in het Imperial War Museum een plekje gere-
serveerd voor een 4.700 kilo wegende granaat van het groot-
ste spoorweggeschut ooit: de Schwerer Gustav. Het tijdelijk in 
Utrecht ondergebrachte exemplaar werd door de Britten na 
de Duitse capitulatie in 1945 bij de Krupp-fabrieken, waar het 
werd geproduceerd, in beslag genomen. 

Met zijn lengte van 3,87 meter en een explosieve lading van 
700 kilo doorboorde de granaat een pantserplaat van één 
meter dik of zeven meter dik beton en sloeg het een kra-
ter van tien meter diep. Om de Schwerer Gustav te beman-

Het Spoorwegmuseum toont in het kader van 300 jaar vrede 
van Utrecht tot 1 september van dit jaar het belang van trei-
nen in oorlogstijd. vanaf de Krimoorlog in 1853 tot de Kore-
aanse oorlog in 1950 speelden ze een cruciale rol bij vrijwel 
elk gewapend conflict. Ook tijdens de Koude Oorlog reisden 
dienstplichtigen overal in Europa nog massaal per trein naar 
legeroefeningen.

Grote hoeveelheden materieel werden daarbij per spoor ver-
voerd. Meer dan een eeuw eerder gebeurde dat nog te voet 
of te paard. Modderige wegen vormden met de komst van 
spoorwegen bij de aan- en afvoer niet langer een obstakel. 
Dat veranderde de aard van de oorlogvoering ingrijpend. Ge-
wapende conflicten van de negentiende en twintigste eeuw 
werden massaler, langduriger, op verschillende fronten uitge-
vochten en eisten bovendien meer slachtoffers.

Schienenwolf
Spoorlijnen werden uit logistieke en strategische overwegin-
gen aangelegd of juist gesaboteerd. Een prima voorbeeld 
daarvan is de Duitse Schienenwolf uit de tweede Wereldoor-
log. Dit 3,50 meter lange en 8.000 kilo zware systeem met 
haak werd door een locomotief getrokken. Het apparaat 
scheurde de bielzen van het bovenliggende spoor compleet 
aan stukken.

Doordat de bielzen vastzaten aan de stalen rails, trokken 
deze krom en was het spoor onbruikbaar. Dat vertraagde aan 
het eind van de oorlog de Geallieerde opmars bij de Duitse 
terugtocht. Het geshowde exemplaar was op de Balkan ui-
terst effectief op het daar veel voorkomende smalspoor. 

Stefanik
Om het spoor te beschermen tegen sabotage en om schade 
te herstellen, werden pantsertreinen als de 41 meter lange 
Stefanik ontwikkeld. Deze werd in de werkplaats van de Slo-
waakse spoorwegen in Zvolen in een recordtijd van veertien 
dagen voor het Slovaakse verzet afgeleverd. De 69.700 kilo 
wegende trein werd tijdens de opstand in augustus 1944 te-
gen de Duitse bezetter ingezet. 

De Stefanik bestond uit vier delen, waarvan alleen de mitrail-
leur- en tankwagen nog origineel zijn. Een platte wagen reed 
voorop om de klap van eventuele ontploffende mijnen op te 
vangen. verder vervoerde deze rails om het spoor in geval 
van sabotage te vervangen. 

Daarachter bevond zich een geschutswagen, uitgerust met 
een verankerd stuk veldgeschut, kaliber 7,6 centimeter. Deze 
wagen werd in 1974 nagemaakt voor de film ‘the day that 
never dies’. De volgende in lijn was de tankwagen met een 
kleine ingebouwde Skoda-tank van 10,5 ton. De mitrailleur-
wagen achteraan had schietgaten voor vijf mitrailleurs. 

Het plaatsen van geschut op treinen was niet nieuw. Al tij-
dens de Amerikaanse burgeroorlog verschenen kanonnen 
op platte wagens. Die vuurkracht maakte daarna een grote 
vlucht. 

De spoorwegen verloren na het einde van de Koude Oorlog hun voorname rol bij gewapende 
conflicten. Lucht-, zee- en wegtransport namen die taak over. Dat was ruim anderhalve eeuw wel 
anders, blijkt uit expositie Sporen naar het front.

Een overzicht van de tentoonstelling

Armex_nr. 4-2013.indd   37 02-08-13   12:38



Armex | augustus 2013 | nummer 4

39

Armex | augustus 2013 | nummer 4

38

Bijna veertig jaar later verscheepten de Engelsen wederom 
locs naar het vasteland. Deze Longmoors blijken vernoemd 
naar het legerdepot van het Engels spoorwegcorps: de Long-
moor Military railway Corps. WD 73755 behoort tot de vas-
te collectie van het Spoorwegmuseum en draagt het wapen 
van de Engelse genietroepen. Bijzonder is dat het de duizend-
ste Longmoor is die het War Department naar bevrijd gebied 
stuurde. Een gedenkplaat op de trein herinnert daar aan.
Hospitaaltrein
Het Nederlandse leger bouwde in de Eerste Wereldoorlog en-
kele goederenwagons om voor gewondentransport. In deze 
hospitaaltrein werden patiënten verzorgd en waar nodig ge-
opereerd. Dit rijdende ziekenhuis werd nooit operationeel in-
gezet, maar vervoerde wel krijgsgevangen na het staakt het 
vuren. Deze militairen waren in Nederland geïnterneerd en 
keerden huiswaarts.

Gewonden werden voor het eerst tijdens de Amerikaanse 
burgeroorlog per trein vervoerd, maar tijdens de Koude Oor-
log bleek deze aanpak nog niet achterhaald. Dat maakt in het 
Spoorwegmuseum een in 1967 opgeleverde West-Duitse hos-
pitaaltrein duidelijk. Die bestaat uit een aantal rijtuigen: een 
behandelingswagen, keukenwagen en verscheidene bedden-
rijtuigen. 

De wagens konden in totaal 356 gewonden en ongeveer ze-
ventig man personeel vervoeren. De keukenwagen was toe-
gerust met alle kookbenodigdheden en koks konden maal-
tijden voor ongeveer vierhonderd personen bereiden. Om 
zelfvoorzienend te zijn was eveneens een waterzuiveringssy-
steem aan boord. 

Het behandelingsrijtuig had een spreekkamer met apotheek, 
twee operatieruimtes en een laboratorium. Maar net als het 
Nederlandse exemplaar onderging het Duitse nooit de vuur-
doop. Dat was in de tweede Wereldoorlog wel anders, getui-
gen diverse foto’s bij de tentoonstelling. Gewonde Duitse mi-
litairen werden toen met hospitaaltreinen onder meer van 
het Oostfront naar ziekenhuizen gebracht.

Einde hoogtijdagen
Het einde van de hoogtijdagen van het militaire spoorvervoer 
kondigde zich eigenlijk al tijdens die oorlog aan. treinen wer-
den vanuit de lucht met raketten en mitrailleurs door jacht-
vliegtuigen bestookt. Zich echt verweren tegen die aanvallen 
kon de treinbemanning niet. Ook het verzet in bezet Europa 
blies geregeld rails op of vernielde wissels.

Een schoolvoorbeeld van de beperkte manoeuvrevrijheid 
vormt het in het museum aanwezige pantserhek van het Ge-
niemuseum in vught. Dat stond bij de spoorbrug bij Wester-
voort en bood een hindernis van formaat. Zelfs voor een Duit-
se pantsertrein, zo bleek op 10 mei 1940. Die kwam hierdoor 
tot stilstand en werd door Nederlandse militairen uitgescha-
keld.

toch is de treininzet voor militaire doeleinden nog geen ge-
passeerd station. vanuit ons land vertrekken nog geregeld 
platte wagens vol militaire voertuigen voor (schiet)oefenin-
gen naar Duitsland. Die verplaatsingen namen de laatste ja-
ren zelfs toe, vanwege strengere regels wat betreft weg-
transport bij onze oosterburen. De trein geeft zich dus niet 
gewonnen, maar schikt zich naar de eisen van de tijd. <

nen waren ongeveer 2.500 soldaten nodig. Het geschut kon 
slechts één schot per uur lossen. 

Tin Turtles
Minder personele inspanning vroegen de tin turtles. De Brit-
ten schakelden deze kleine locomotieven van 3,50 meter tij-
dens de Eerste Wereldoorlog in om voorraden en manschap-
pen naar het front te brengen. De verschillende strijdende 
partijen legden vlak achter de loopgraven smalspoor aan. 
Duizenden manschappen, wapens en voedsel werden dage-
lijks daarover aangevoerd. De gevechten gingen door deze lo-
gistieke levensader maandenlang door.

De tin turtles danken hun bijnaam aan de vorm en het pant-
ser. Dat harnas maakte de rit in de ‘tinnen schildpad’ er niet 
comfortabel op. Binnenin de diesellocomotief werd het met 
gesloten deuren ondragelijk warm. Meestal reden de turtles 
daarom met de deuren naar buiten open. De serienummers 
waren, met het oog op de herkenning, aan de binnenkant ge-
schilderd. 

Het pantserhek met op de achtergrond een Tin Turtle locomotief

De bijna 70 ton zware pantsertrein Stefanik
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Defensienieuws
Luitenant-kolonel G. Bijlenga

Het Deense leger heeft vijf Cv90 Armadillo infanteriegevechtsvoertuigen ontvangen om te testen. De Cv90 Armadillo is een toren-
loze versie van de Cv90 met een hogere ballistische en mijnbescherming dan de ‘gewone’ Cv90. 
De verwijdering van de toren levert een gewichtsbesparing op van zes ton die kan worden gebruikt voor extra bescherming, wapen-
systemen, granaatwerpers en andere voorzieningen op het voertuig. De state-of-the-art elektronische architectuur maakt het plug 
and play aansluiten van nieuwe toekomstige systemen mogelijk.
Het voertuig zal worden geproduceerd op een productielijn waarop ook de Cv90 tanks voor Noorwegen worden gebouwd. Dit biedt 
het voordeel van de productie-omvang en gedeelde kosten. 
De tests met de Cv90 Armadillo worden gehouden van april tot en met september 2013. Het besluit tot aanschaf wordt het eerste 
kwartaal van 2014 genomen en de eerste leveringen van
de Armadillo zijn medio 2015 te verwachten. 

Bron: Defense-update.com

Foto: Cv90 Armadillo

CV90 Armadillo beproeft Denemarken

Het Amerikaanse leger heeft momenteel vijf verschil-
lende soorten 120 mm munitie in gebruik ten behoeve 
van de Abrams tank. te weten: de M 829 armour pier-
cing discarding sabot (APDS), de M 830 high explosive 
anti-tank  (HEAt), de M 830A1 multipurpose anti-tank, 
de M 1028 canister (hagel) en de M 908 obstacle reduc-
tion round. De US Army ontwikkelt momenteel een 
nieuwe multifunctionele granaat: de advanced multi 
purpose (AMP) 120 mm tankgranaat. Deze nieuwe gra-
naat gaat vier van de vijf soorten munitie vervangen, 
waardoor het Amerikaanse leger nog maar twee ver-
schillende typen120 mm munitie in gebruik zal hebben; 
de AMP en de APDS. Dit zal een groot voordeel zijn 
voor de logistieke keten, de voorbereidingen voor mis-
sies en de werkzaamheden van de tankbemanningen 
tijdens deze missies. 
Direct voorafgaande aan het schot kan de ontsteker 
van de AMP worden geprogrammeerd door de tankbe-
manning om het gewenste effect te bereiken. De AMP 
zal effectief zijn tegen gepantserde voertuigen, heli-
kopters, personeel te voet, veld-versterkingen en voor 
het doorbreken van muren en obstakels. 

Bronnen: army-guide.com

                 army-technology.com

                 forthoodsentinel.com

Foto: www.defense.gov

Één in plaats van vier:
nieuwe munitie voor de 
Amerikaanse Abrams tank

Van dom projectiel naar slimme 
bom

Amerikaanse artillerie-eenheden in Afghanistan hebben 
sinds kort de beschikking over een precision guidance 
kit. Deze PGK zorgt voor nauwkeurigere vuursteun en 
daardoor minder burgerslachtoffers in het gevecht. 
Slimme artilleriegranaten zijn niet nieuw. De zoge-
noemde Excaliburgranaat heeft al aangetoond erg
effectief te zijn, maar deze granaat is erg duur. De PGK 
is een goedkoop alternatief met de zelfde effectiviteit.
De PGK is een ontstekingsbuis die op de gangbare con-
ventionele artilleriegranaten wordt geschroefd. Naast 
de ontsteking is deze buis ook voorzien van een GPS-
ontvanger, ingebouwde software en aerodynamische 
vinnen. tijdens de vlucht geeft de GPS ontvanger de 
locatie en de projectielbaan door. Het systeem verge-
lijkt de data met het doelcoördinaat en kan tijdens de 
vlucht, door de vinnen bij te stellen, het projectiel bij-
sturen. 
Door het gebruik van de PGK kunnen de vuursteun-
eenheden de manoeuvrecommandanten van accurate 
vuursteun voorzien en hun vertrouwen in de vuursteun 
versterken.
De training met het systeem is gestart in maart 2013
De PGK is sinds juni 2013 operationeel inzetbaar.

Bron: Defencetech.org
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Algemene Vergadering 2013

De uitgestelde Av-2013 zal nu worden gehouden op woens-
dag 4 september 2013 in de Kromhoutkazerne te Utrecht.
voor het dagprogramma en de agenda wordt verwezen naar 
de aankondiging in het aprilnummer van Armex.
Het hoofdbestuur hoopt dit maal op een grotere opkomst, 
waarbij naast de toekomst van de vereniging ook een interes-
sant middagprogramma aan de orde zal komen.
Aanmelden kan door het overmaken van e7,50 op bankgiro-
rekening 17 00 55 t.n.v. P.r. Klop in Den Haag. Uw betaling 
moet uiterlijk 28 augustus a.s. zijn bijgeschreven op de ge-
noemde rekening. Zorg dat daarbij naast uw naam, ook uw 
adresgegevens zijn vermeld, zodat een bevestiging (nodig 
voor de toegang tot de kazerne) en de vergaderstukken aan 
u kunnen worden toegezonden.

Verenigingsnieuws

Vooraankondiging themadag 2013

Het bestuur van de stichting themadagen “voor vrede en
veiligheid” zal een lezingavond organiseren op donderdag
31 oktober 2013 in samenwerking met de studenten-
vereniging Internationale Betrekkingen/afdeling Leiden..
tijdstippen: aanvang 19.00 uur; einde circa 22.00 uur
Plaats:   Kamerlingh Onnesgebouw, Lorentz Zaal,  
  Steenschuur 1 - Leiden
Onderwerp: toekomst van de vN, de NAvO en de EU
Sprekers:  mw. Prof. dr. Y. Donders,
  Universiteit van Amsterdam
  Dr. P. van Ham,
  College of Europe in Brugge
  Prof. dr. J. rood, Universiteit Leiden.

Nadere bijzonderheden en gegevens voor aanmelding wor-
den in de volgende ArMEX vermeld. De toegang is gratis, 
maar u moet u wel tijdig aanmelden.

Vooraankondiging

De regiovertegenwoordiger Oost heeft een excursie kunnen 
organiseren naar tHALES NEDErLAND in Hengelo (Ov) op 
dinsdag 5 november 2013 (tijd: 10.30 – 15.30 uur)

thales Nederland is een grote leverancier van elektronica aan 
de Nederlandse krijgsmacht.
Het produceert en levert essentiële technologie voor diverse 
wapensystemen en is één van de meest innovatieve bedrijven 
ter wereld. Het voorziet alle krijgsmachtdelen en civiele hulp-
diensten vasn de middelen om hun taken optimaal te kunnen 
uitvoeren en de producten kunnen overal ter wereld op vrij-
wel ieder type platform ter land, ter zee en in de lucht wor-
den ingezet.

De details voor dit bezoek worden vermeld in de volgende 
Armex, maar aanmelding is nu reeds mogelijk bij de regio-
vertegenwoordiger Oost. Aanmelding per e-mail bij:
tjbouwers@hetnet.nl óf telefonisch: 0543 – 471 761.

Kijk dus in de volgende Armex voor details en de  tijdige
betaling.

IN MEMORIAM

In zijn woonplaats Wassenaar is op 17 juni jl. op 87 jarige
leeftijd na een kort ziekbed toch nog onverwachts overleden 
het oud-lid van het hoofdbestuur:

de Heer H. (Henk) J.G. ELBERTSE
Kolonel b.d. der Infanterie.

Hij is bijna 10 jaar lang lid geweest van het hoofdbestuur
en had als taak het organiseren van de evenementen en de 
laatste 2 jaar ook de coördinatie van de regio-activiteiten.
Na zijn aftreden is hij nog 2 jaar lid geweest van de kascon-
trolecommissie.
Hij heeft zijn taken altijd met groot enthousiasme vervuld
en was een gewaardeerd lid van het hoofdbestuur en de
vereniging. Ook in latere jaren is hij nog enkele keren
geraadpleegd bij belangrijke bestuurszaken.
Wij wensen zijn echtgenote en verdere familie veel sterkte 
toe bij het moeten wennen aan de lege plek die hij onge-
twijfeld in hun midden achterlaat.
Omdat zijn overlijden pas later aan ons is bekend gesteld,
is het de vereniging niet mogelijk gemaakt om hem de
laatste eer te bewijzen.
Dat hij moge rusten in vrede.

Namens het hoofdbestuur en de redactie van Armex,
Peter r. Klop

Tweejaarlijkse scriptieprijs uitgereikt

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

Op 4 juni jl. is de tweejaarlijkse scriptieprijs van de KNvOL
en de Stichting Schouwenburg fonds door de voorzitter van 
de KNvOL, luitenant-generaal b.d. Striek uitgereikt aan dhr. 
Frederik Frank Sterkenburgh.  De prijs, waaraan een bedrag 
van € 500,- is verbonden, wordt uitgereikt voor een scriptie 
van master- of doctoraal niveau op het gebied van de militai-
re geschiedenis en/of de veiligheidspolitiek, waarin de Neder-
landse Krijgsmacht of het Nederlandse veiligheid- (Defensie-
beleid) aan de orde komt en die ten minste gewaardeerd is 
met het cijfer 8. De scriptie van Dhr. Sterkenburgh heeft als
titel  “van bufferstaat tot neutraliteit, of de militaire carrière
van Prins Frederik der Nederlanden, 1813-1840”.  Onder-
staand volgt de kern van de laudatiovoor de scriptie, zoals 
uitgesproken door generaal Striek.
“Deze scriptie vertelt het verhaal van de tweede zoon van
Koning Willem I en diens invloed op de Nederlandse militai-
re geschiedenis. Na de val van Napoleon werd in 1813 het 
verenigd Koninkrijk der Nederlanden opgericht met de be-
doeling als een van de bufferstaten te fungeren die Frankrijk 
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moesten omringen. Koning Willem I zag hierin de mogelijk-
heid het verenigd Koninkrijk tot een middelgrote Europese 
mogendheid te ontwikkelen.
Door de afscheiding van België verschoof die bufferstaatfunc-
tie echter naar België, zodat voor Nederland geen duidelijke 
rol meer bestond in het Europees veiligheidsstelsel. Sindsdien 
richtte Nederland haar veiligheidsbeleid op de strategie van 
neutraliteit. Er werden verdedigingslinies opgetrokken ter be-
scherming van het bestuurlijke centrum en die moesten ook 
dienen tot wijkplaatsen voor het veldleger.
Frederik was de tweede zoon van koning Willem I (zijn oude-
re broer werd de latere koning Willem II). Hij volgde zijn mi-
litaire opleiding in het Pruisische leger en werd door zijn va-
der rechtstreeks ingeschakeld, zowel bij de ontwikkeling van 
de bufferstaatfunctie, als later bij de militaire onderbouwing 
van de neutraliteitspolitiek. Hoewel hij deelnam aan alle gro-
te campagnes van het Pruisische leger in 1813 was de func-
tie van prins Frederik te beperkt om, zeker in vergelijking met 
zijn broer, militaire ervaring op te doen. Hij diende eerst in de 
staf van generaal Blücher en later in de staf van generaal von 
Bülow.
Nadat de Fransen waren verdreven, benoemde de inmiddels 
tot soeverein vorst aangestelde Willem I zijn zonen op be-
langrijke militaire posten in het Nederlandse leger. Prins Fre-
derik werd op 26 december 1813 benoemd tot Grootmees-
ter der Artillerie. Een half jaar later, op 6 april 1814, werd 
de kroonprins benoemd tot minister van oorlog.  toch moe-

ten de benoemingen in deze fase als nominaal worden opge-
vat.  Prins Frederik was zestien jaar oud bij zijn benoeming tot 
Grootmeester.

De inspecteur-generaal van de Artillerie was aan hem als 
Grootmeester der Artillerie ondergeschikt. Maar in de praktijk 
had de inspecteur-generaal de dagelijkse leiding.  Als reactie 
op de constitutionele crisis van 1829, waarbij koning en parle-
ment tegenover elkaar kwamen te staan, benoemde Willem  I 
prins Frederik in dat jaar tot hoofd van de departement van 
Oorlog en Marine, met de titel van opperbestuurder van leger 
en vloot. Daarmee kwam de hele krijgsmacht onder de minis-
teriële leiding van prins Frederik te staan. Deze positie zou hij 
tot 1839 vervullen. 
Na de grondwetswijziging van 1840 werd zijn positie weg-
geschreven en bestond er geen constitutionele ruimte meer 
voor militaire functies ten behoeve van leden van het Konink-
lijk Huis. 
De scriptie van Frederik Frank Sterkenburg is goed geschreven 
in een verzorgde en gedragen schrijfstijl. Inhoudelijk komt 
de scriptie over als een coherent verhaal. De scriptie stoelt 
op een veelheid aan archiefmateriaal, met name uit het Ko-
ninklijk Huisarchief. De indruk wordt gewekt dat de auteur 
gezien heeft wat hij had moeten zien en dat hij daaruit een 
knap werkstuk heeft gecomponeerd.  Het geheel oogt erg 
verzorgd. Men mocht willen dat elke scriptie zo wordt aange-
leverd!”

Uitreiking scriptieprijs
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De KNvOL is naarstig op zoek naar een webmaster uit
eigen gelederen om ook met onze (nieuwe) website ons 
te kunnen blijven inzetten voor een goede, slagvaardige 
en kwalitatief hoogwaardige krijgsmacht.
Wij laten een website bouwen volgens de functionele ei-
sen die bij aanvang van het project zijn gedefinieerd en 
de KNvOL zal ervoor zorgen dat de content op de nieuwe 
website wordt geplaatst. Maar hoe nu verder?

Als er niet genoeg tijd en energie wordt gestoken in het 
bijhouden van onze website zal verval snel zichtbaar zijn. 
Er worden geen nieuwe artikelen geplaatst, het Content 
Management Systeem (CMS) raakt verouderd door achter-
stallige updates en de website zakt in de resultaten van 
zoekmachines.
Om bovenstaande redenen is het noodzakelijk dat de 
KNvOL een eigen webmaster krijgt die regelmatig actief 
bezig is met de website.

De KVNOL is op zoek naar een enthousiaste webmaster (websitebeheerder) om onze
website te beheren, te onderhouden en te optimaliseren

Taken van een webmaster
• Het plaatsen van nieuwe content (nieuws, artikelen,
   referenties, case studies e.d. ) in het CMS dat wordt
   gebruikt;
• Het up-to-date houden van het CMS en de plug-ins.
   Dit betekent niet dat de webmaster zelf het CMS hoeft 
   te updaten maar wel moet weten wanneer dit nood-
   zakelijk is. De webmaster kan dan opdracht geven aan 
   een externe partij om de update uit te voeren; 
• Deskundig werken met de gebruikte plug-ins.
• De positie van de website in de resultaten van de zoek-
   machines verbeteren. Hiervoor moet hij/zij basiskennis 
   van SEO (search engine optimalisation) bezitten.

Denkt u dat u er aan kunt bijdragen dat er straks veel
bezoekers (blijven) komen op onze (nieuwe) website,
dan vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij stellen 
geen eisen aan vooropleidingen. Enthousiasme en affini-
teit en wat ervaring met It volstaan. Uiteraard zorgen wij 
ervoor dat u de benodigde kennis kan verwerven.

Verenigingsnieuws

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

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

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

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

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

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

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

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

Regiovertegenwoordigers

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

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

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

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