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Acht jaar lang is Van Vervou 

verantwoordelijk voor de dagelijkse 

gang van zaken aan het hof

De Tachtigjarige Oorlog gezien
door de ogen van een hofmeester
Jan van den Berg

velde in deze periode moet hij zijn troepen in het gareel zien 
te houden als de soldij weer eens te laat betaald wordt. In 
1587 is hij met zijn eenheid gelegerd in de Groningse schans 
Oterdum. Hij houdt zijn manschappen bezig door ze bier te 
laten brouwen met ijs dat zij uit de Eems halen. Zijn Spaanse 

tegenstrever, Francisco verdugo (Spaans legerleider in de
provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel),
begrijpt volstrekt niet hoe dit mogelijk is. Maar van vervou 
houdt het moreel er hoog mee.

Hofmeester
Hij bekleedt diverse functies als compagniescommandant en 
later als commissaris van de vestingen Delfzijl, Oterdum en 
reide. In 1596 vraagt Willem Lodewijk van Nassau hem om 
zijn hofmeester te worden. Acht jaar lang is hij verantwoor-
delijk voor de dagelijkse gang van zaken aan het hof van
Willem Lodewijk in Leeuwarden. In het begin van deze episo-
de bezoekt hij Jan van Nassau, de vader van Willem Lodewijk, 
op het familieslot in het Duitse Dillenburg. Dit maakt veel in-
druk op van vervou. Hij neemt zich voor om het hof aldaar 
tot voorbeeld te nemen voor het hof dat hij in Leeuwarden 
onder zijn hoede heeft. van vervou is bovendien zeer onder 
de indruk van Jan van Nassau zelf.
Zijn belangstelling gaat verder dan de militaire en politiek 
ontwikkelingen in de Lage Landen. Zo spreekt hij uitvoerig 
met de Nederlandse ontdekkingsreiziger Olivier van Noort, 
die in 1598 - 1601 rond de wereld zeilt.
In 1604 wordt van vervou aangesteld als overste van de
troepen in Emden. Dat is in die tijd een belangrijke havenstad 
voor de Nederlanden. Frederik van vervou overlijdt in 1621. 
De latere periode in zijn leven gebruikt hij onder andere om 
zijn memoires te schrijven. Graddy Boven acht dit een belang-
rijk werk, dat veel details geeft over de militaire gebeurtenis-
sen tijdens de tachtigjarige Oorlog. Hij heeft ‘Gedenkwaardi-
ge geschiedenissen’ de aandacht gegeven die het verdient. <

van vervou was actief als militair en als hofmeester van stad-
houder Willem Lodewijk van Nassau. Graddy Boven, con-
ser-vator van het Marinemuseum, heeft het leven van van 
vervou beschreven aan de hand van diens memoires ‘Gedenk-
waardige geschiedenissen’.

Wie het boek van Boven ter hand neemt, zal meteen zien 
dat de auteur een liefhebber is van (vaderlandse) geschiede-
nis. Hij schrijft niet alleen enthousiast over zijn hoofdpersoon, 
maar behandelt geestdriftig onderwerpen als de ontwikke-
ling van de oorlogvoering in de zestiende en zeventiende 
eeuw, de werking van het musket en de manier waarop de 
Spanjaarden aankeken tegen de zeven opstandige provincies 
in de Nederlanden.

Moord
Boven opent zijn relaas met de verwikkelingen rond de 
moord op Willem van Oranje. Dat was de grote held van Fre-
derik van vervou. De carrière van deze militair vond uiteraard 
plaats tegen de achtergrond van de krijgsontwikkelingen in 
zijn tijd. Die kenmerkten zich in de Nederlanden tegen het 
einde van de zestiende eeuw door de ‘guer-

rilla’ van de opstandelingen 
tegen de Spaanse overheer-
ser. In de latere fase van de 
oorlog komen juist meer re-
guliere veldslagen voor. van 
vervou neemt hieraan deel 
in diverse functies als com-
mandant.
In 1572, hij is dan pas vijf-
tien, neemt van vervou 
dienst bij de watergeus 
Willem van der Marck, 
heer van Lumey. Zes jaar 
later overlijdt deze in 
de armen van van ver-
vou. Die is dan al een 
ervaren militair.
Inventiviteit kan van 
vervou als militair 
leider niet ontzegd 
worden. Zoals iede-
re commandant te 

Gedenkwaardige geschiedenissen
De avonturen van Frederik van vervou, hofmeester in dienst van stadhouder Willem Lodewijk
Graddy Boven   I   Uitgeverij Aspekt   I   ISBN 9789461531926   I   e€22,95   I   338 blz.

frederik van Vervou is niet een naam die bij een breed publiek associaties oproept met de 
Tachtigjarige Oorlog. Dat kan veranderen nu er een boek is gepubliceerd over zijn ervaringen tijdens 
deze oorlog. 

Boekbespreking



Armex | december 2014 | nummer 4

5

Armex | december 2014 | nummer 4

4

Afgelopen november bracht de regering de Beleidsbrief Inter-

nationale veiligheid uit en zij gaf die brief de titel “turbulen-

te tijden in een instabiele omgeving”. Zo’n titel suggereert dat 

de stellers op zijn minst twijfels hebben over de internationa-

le stabiliteit en veiligheid in de nabije en wat verder weg lig-

gende toekomst.  

Uit de inhoud blijkt dat het meer dan twijfels zijn. Ik geef u 

een paar voorbeelden. “Er dient ... ernstig rekening te wor-

den gehouden met een langdurige situatie van instabiliteit in 

de directe omgeving van Europa.” “voor de situatie in Irak en 

Syrië zijn geen quick fixes”. “Ook het conflict in Oekraïne zal 

nog vele jaren doorwerken.” “Daarnaast zijn er wereldwijd 

conflicten die de economische en veiligheidsbelangen van Ne-

derland en andere EU-lidstaten raken ....” De slotalinea van de 

brief begint dan ook met “We moeten ons committeren om ... 

voor langere tijd te werken aan duurzame oplossingen voor 

de crisishaarden om ons heen.”

Zulk proza getuigt van de realiteitszin van onze regering. 

Maar welke concrete maatregelen neemt diezelfde regering 

dan om aan de genoemde oplossingen te werken , behalve 

het starten van wat onderzoeken en 50 (oplopend tot 100) 

miljoen minder minder voor de krijgsmacht, het instrument

bij uitstek om aan oplossingen voor deze crises te werken?

Ik weet het in ieder geval niet.

tegelijkertijd zien wij dat onze krijgsmacht de grenzen van het 

mogelijke heeft bereikt en kraakt in al haar voegen.  De voor-

beelden daarvan zijn talrijk. De inzetbaarheid van diverse wa-

pensystemen is desastreus door het tekort aan reservedelen en 

ook de munitievoorraden zijn ver onder peil. De Patriot-missie 

in turkije kan niet langer worden volgehouden en stopt begin 

2015, ondanks dat de dreiging in de regio niet is verminderd, 

integendeel. We kunnen alleen met F-16’s deelnemen aan de 

strijd tegen IS door militairen uit te zenden die formeel nog 

onder de uitzendbescherming vallen. Dit geldt voor bijna 15% 

van de betrokken militairen. En ik ben met deze lijst zeker niet 

uitputtend geweest. Maatregelen om de krijgsmacht uit het 

slop te halen zijn dus hard nodig.

Maar kunnen we dat van deze regering verwachten? Nu de 

voornaamste punten uit het regeerakkoord zijn gerealiseerd, 

of onmogelijk zijn gebleken, lijkt de coalitie uitgeregeerd.  De 

inherente tegenstellingen tussen vvD en PvdA lijken nieuwe 

initiatieven onmogelijk te maken. 

Daar komt nog bij dat de gemiddelde Nederlander uiterst wei-

nig interesse lijkt te hebben voor de internationale veiligheids-

situatie of eigenlijk in alles wat er buiten de landsgrenzen ge-

beurt.  tekenend hiervoor is dat het nieuws de laatste weken 

niet door Syrië, Oekraïne of Afrika werd beheerst, maar door 

een binnenlands onderwerp: Zwarte Piet. 

Misschien dat de krijgsmacht hier een kans gemist heeft om 

meer interesse bij de bevolking op te wekken door aan deze 

discussie een steentje bij te dragen, bijv. in de vorm van een 

camouflagepiet, maar dat is een heel ander verhaal.

Waar het nu om gaat is dat de regering niet nog meer moet 

gaan studeren , maar op korte termijn met concrete maat-

regelen moet komen om de slagkracht en het voortzettings-

vermogen van onze krijgsmacht te verbeteren. Zij zou zich de

slogan van het Feyenoord-legioen ter harte moeten nemen: 

geen woorden, maar daden! <

Op de korrel

Geen woorden...
Kolonel b.d. drs. A.E. de rooij
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Meer met minder:
de landmacht expeditionair 
1989-heden
Arthur ten Cate, Nederlands Instituut voor Militaire Historie

vredeondersteunend optreden in crisisgebieden, variërend 
van beperkte (militaire) peacekeeping-operaties tot verre-
gaande (civiel-militaire) vredesopbouwende missies.
Nederland sloot zich in die jaren met ogenschijnlijk enthou-
siasme aan bij de collectieve operaties ten behoeve van het 
stabiliseren van het internationale systeem. Het was de Ne-
derlandse overtuiging, als land met een wezenlijke internatio-
nale oriëntatie, baat te hebben bij een zekere mate van rust 
op het mondiale toneel dat nu op drift was geraakt. Neder-
land trad daarbij op als een ‘middelgrote mogendheid’, waar-

In 1992 presenteerde de toenmalig secretaris-generaal van de 
verenigde Naties, Boutros Boutros-Ghali het rapport An agen-
da for peace. Daarin bracht hij een mondiaal gevoeld optimis-
me onder woorden dat door het einde van de Koude Oorlog, 
het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en het opheffen van het 
Warschaupact was ontstaan. Zijn centrale boodschap: de we-
reldgemeenschap kreeg een kans om de oorspronkelijke ide-
alen van het vN-Handvest – ‘social progress and better stand-
ards of life in larger freedom’ – daadwerkelijk mogelijk te 
maken. Hij categoriseerde ten dienste daarvan vormen van 

Met de ontrafeling van het communisme in de jaren 1989-1991 verdween de dreiging van weder-
zijdse vernietiging door Oost en West. een nieuwe wereldorde kreeg vorm, met onvoorziene en 
onvoorzienbare veiligheidsvraagstukken. De koninklijke landmacht (kl) stapte over de drempel 
van een nieuw, expeditionair tijdperk, met talrijke missies naar verre oorden. Dat bracht een andere 
inrichting van de organisatie met zich mee en nieuwe manieren om de landstrijdkrachten gereed te 
stellen voor en op te werken naar daadwerkelijke militaire inzet.

De cavalerie werd het hardst 

geraakt in 1991 en meer dan 

gehalveerd

De Koninklijke Landmacht viert in 
2014 het tweehonderdjarig bestaan.
In Armex besteden wij hieraan uiter-
aard de nodige aandacht. Het Neder-
lands Instituut voor Militaire Historie 
(NIMH) heeft drie artikelen over de
geschiedenis van de KL geschreven. 
Nadat eerder de eerste jaren van de
KL en de KL tijdens de Koude Oorlog 
zijn beschreven, krijgt in dit artikel de 
hedendaagse Landmacht de nodige 
aandacht. Hoofdredacteur. 
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van de diplomaten iets te zeggen wilden hebben. Als ‘een 
klein land met een grote mond’ trok het een paar keer een 
grote broek aan en nam binnen de mogelijkheden van het
eigen defensieapparaat zo veel mogelijk deel aan crisis-
beheersingsoperaties.

voor de krijgsmacht zelf draaide het daarbij natuurlijk ook 
om de existentiële vraag van het bestaansrecht. Missies ver-
vingen de vijand, en dat verzekerde het voortbestaan van een 
defensieapparaat dat onder druk stond van bezuinigingen. 
Het grootste krijgsmachtdeel, de Koninklijke Landmacht, wij-
zigde van koers mee. Inkrimping was onvermijdelijk, met te-
gelijkertijd de ‘expeditionaire’ uitzending van vele duizenden 
manschappen ver van het Nederlandse grondgebied in (stand 
van zaken 2014) meer dan 100 missies. Daarbij ging het zowel 
om kleine korte acties als grote meerjarige stabilisatieopera-
ties.
Die ontwikkeling begon met missies in Namibië en in de Per-
zische Golf, gevolgd door de humanitaire operatie Provide 
Comfort in Noord-Irak. De grote omslag van die tijd blijkt uit 
de documentaire Noodkreet uit de Bergen over deze uitzen-
ding. Wie die film bekijkt, ziet een snelle ontplooiing over 
grote afstanden van honderden militairen en omvangrijke 
hoeveelheden materieel, een vlotte opbouw van tenten voor 
vluchtelingen en het arriveren van de eerste hulpbehoeven-
den: Koerdische burgers op de vlucht voor het geweld van
het Iraakse regeringsleger en de ontberingen van een con-
flictgebied.
Bataljonscommandant Marcel Urlings van het KL geniehulp-
bataljon roemt in de beelden het expeditionaire vermogen 
van zijn personeel – niet vanzelfsprekend voor het toenma-
lige, op de verdediging van het eigen grondgebied geori-
enteerde leger. De documentaire laat zien hoe Koerdische 
burgers worden opgevangen en naar door de Nederlan-
ders gebouwde kampen gedirigeerd, waar ze worden ge-
registreerd, medisch gecontroleerd, gevaccineerd of behan-
deld, en naar hun tenten verwezen. “De stroom vluchtelingen 
zwelt aan. Eindeloze rijen doodvermoeide, ondervoede men-
sen zakken de bergpaadjes af”, vertelt de commentaarstem 
bij aangrijpende fragmenten van ontredderde oorlogsslacht-
offers.
Het optreden van de Nederlandse strijdkrachten tijdens en na 
de Golfoorlog van 1991, zoals in Koerdisch Noord-Irak, was 
een belangrijke indicatie van de verschuivende internationale 
verhoudingen, en van de transformatie die de KL in het nieu-
we tijdperk na de Koude Oorlog te wachten stond. Na zich ja-
renlang te hebben gefixeerd op de tegenstander uit het Oos-
ten, werd het speelveld mondiaal: er moest nu in de eerste 
plaats tot ver buiten de landsgrenzen worden opgetreden ten 
behoeve van de internationale rechtsorde, veelal in geallieerd 
of internationaal verband. 
De politieke leiding zette dit proces al vroeg in gang, door 
kort na de val van de Muur de defensieorganisatie en het na-
tionale veiligheidsbeleid aan een kritische beschouwing te 
onderwerpen. Minister van Defensie relus ter Beek presen-

teerde de uitkomsten van die eerste exercitie begin 1991 in 
een defensienota. De titel van het stuk, Herstructurering en 
verkleining. De Nederlandse krijgsmacht in een veranderen-
de wereld, gaf de belangrijkste richtingen van het omdenken 
aan: het leger werd verkleind en klaargestoomd voor
het uitvoeren van de nieuwe taken verder van het eigen
(en het bondgenootschappelijk) grondgebied.
Er kwam een nieuwe Luchtmobiele Brigade, maar de teneur 
was inkrimpen: het toenmalige legerkorps werd terug-
gebracht naar twee divisies, met zeven in plaats van tien
brigades. Ook op materieel gebied tekenden zich de eerste 
veranderingen af. De zware oorlogsmachinerie werd deels 
overbodig verklaard. Zo’n 40% van alle pantserinfanterie-
voertuigen en artilleriestukken werd afgestoten. De cavale-
rie werd het hardst geraakt en meer dan gehalveerd. De tank-
bataljons die bleven bestaan ondergingen een verkleining, 
die was gekoppeld aan de invoering van het concept van 
de ‘gemechaniseerde brigade’ (d.w.z. een brigade met twee 
pantserinfanterie-, en twee tankbataljons). In lijn met een 
strategische herover-weging bij de NAvO, die bepaalde dat 
voor kernwapens voortaan een zeer beperkte rol was wegge-
legd, deed de KL tevens afstand van zijn nucleaire artillerie.
Maar daar bleef het niet bij. De defensienota van 1991 bleek 
al gauw achterhaald. Het einde van het Warschaupact in juli 
en van de Sovjet-Unie in december van dat jaar betekenden 
dat ter Beek nog verder kon gaan. In januari 1993 verscheen 
De Prioriteitennota. Een andere wereld, een andere defen-
sie. Deze tweede transformatienota markeerde voor de Ne-
derlandse krijgsmacht het definitieve einde van de Koude 
Oorlog, en in breder historisch perspectief van de landsver-
dediging als voornaamste bestaansreden van het defensie-
apparaat. Daarbij bleef de borging van de Nederlandse vei-
ligheid in bondgenootschappelijk verband, de grote erfenis 
van tweede Wereldoorlog en daarna, overigens wel overeind. 
Maar een terugkeer naar de specifieke dreiging van vóór 
1989 was volgens het geschrift onmogelijk geworden. Het 
grote territoriale verdedigingsleger werd niet langer nodig 
gevonden. De dienstplicht verdween.

Nederland, ‘een klein land met een 

grote mond’ trok een paar keer een 

grote broek aan

De dienstplicht werd  opgeschort. Bron: My Heritage
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De minister kondigde tevens aan dat de KL maar één divi-
sie zou overhouden en tot nauwere internationale samen-
werking met bondgenoten overgaan. Dat was in lijn met het 
nieuwe NAvO-denken, waarin op het operationele vlak de 
concepten van multinationale Combined Joint Task Forces en 
onderlinge ‘interoperabiliteit’ centraal kwamen te staan. Ook 
het legerkorps moest nu het veld ruimen. Daarmee gaf Ne-
derland het idee van een eigen, zelfstandig opererend veldle-
ger, sinds de negentiende eeuw in de slagorde, op. De enige 
overgebleven divisie, 1 Divisie ‘7 December’, ging deel uitma-
ken van een nieuw te formeren Duits-Nederlands Legerkorps.
De overgang naar een beroepsleger verliep midden jaren ne-
gentig sneller dan gedacht. Aanvankelijk zou de laatste lich-
ting dienstplichtigen kort voor 1 januari 1998 afzwaaien.
Nadat deze termijn al eens met een jaar was verkort, brak
het historische moment reeds in de zomer van 1996 aan. De 
versnelde afschaffing van het oude dienstplichtsysteem was 
mogelijk door de rappe groei van het nieuwe beroepsleger. 
Het bleek door de uitzenddruk noodzakelijk, en door actieve 
werving ook haalbaar, om voldoende vrijwilligers te vinden. 
De nieuwe generatie werd aangeduid met de afkorting BBt, 
wat met het oog op hun afgebakende con-tractduur stond 
voor Beroeps Bepaalde tijd.
De KL kwam in deze periode in een staat van continue her-
structurering terecht. De Prioriteitennota werd lopende de 
verbouwing door de politiek ‘geactualiseerd’, zo bleek op 
Prinsjesdag 1997. Dit had te maken met de hoge uitzenddruk, 
met name op dat moment door missies in conflictgebieden 
op de Balkan (Bosnië en Kosovo). De landmacht had behoef-
te aan een grotere operationele armslag. Met een ‘herschik-
king gevechtskracht’ kweekten de landstrijdkrachten een gro-

ter voortzettingsvermogen. Hiertoe werden binnen 1 Divisie 
drie identieke brigades opgericht. Die kregen alle drie de vier-
kante organisatievorm van twee pant-serinfanterie- en twee 
tankbataljons. verder werd hun verkenningscapaciteit uitge-
breid en kregen zij meer genie tot hun beschikking. Ook de 
commandotroepen groeiden fors: van een naar drie compag-
nieën. Met de Luchtmobiele Brigade erbij had de KL nu nog 
vier brigades in de slagorde.
Ook de initiële training van het nieuwe personeel onderging 
veranderingen, nu er geen dienstplichtigen meer opkwamen, 
maar beroeps. Er kwamen schoolbataljons, aanvankelijk bij de 
operationele eenheden, later regionaal ingedeeld, waar de 
BBt’ers een basisopleiding genoten. Maar hoe ook georgani-
seerd, de vlotte instroom van nieuwe lichtingen beroepsmi-
litairen uit het begin ebde weg. Zo rond 1998 werd duidelijk 
dat er sprake was van een structureel tekort aan tijdelijk be-

roepspersoneel. Dit gold met name voor de technische en de 
gevechtsfuncties. Omdat het Nederland eind jaren negentig 
economisch voor de wind ging en Defensie als werkgever vele 
concurrenten had, verliep de werving steeds stroever.
Daarmee werd de organisatie zich bewust van een permanen-
te uitdaging. De vullingsgraad was op een gegeven moment 

De KL kreeg een nieuw soort eenheid: de Luchtmobiele Brigade

Omdat het Nederland eind jaren negentig 

economisch voor de wind ging,

verliep de werving steeds stroever
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zelfs zo laag dat de operationele gereedheid van eenheden 
gevaar liep. Landmachtbreed daalde het vullingspercentage 
van 88% in 1998 naar ongeveer 71% in 2001, terwijl 90% de 
(NAvO-)norm was. Bij gevechtsfuncties was de vullingsgraad 
zelfs, afhankelijk van de eenheid, 60 tot 65%. In de praktijk 
bleek het moeilijk om deze getallen om te buigen. Het duur-
de tot 2002 voordat het weer een beetje de goede kant op 
ging. Sindsdien bleef het probleem echter de kop opsteken, 
met als dieptepunt de jaren na 2010, toen Defensie door de 
doorgaande bezuinigingen een weinig populaire werkgever 
bleek te zijn, zelfs in economisch slechte tijden.
Na het jaar 2000, met nog steeds relatief grote inzetten in 
Bosnië en nieuwe conflictgebieden als Afghanistan en Irak, 
lag de nadruk – met doorlopend slinkende budgetten – op 
het vergroten van de directe inzetbaarheid. De Defensieno-
ta 2000 creëerde onder het motto ‘Meer groen op de grond’ 
meer dan 2.000 parate functies, waarvan 1.500 bij de land-
macht. Extra functieplaatsen waren er vooral voor de ge-
nie en ook voor het militaire inlichtingendomein. Anderzijds 
werd de cavalerie steeds kleiner. Dit werd verantwoord ge-
acht omdat de taak van massale pantserbestrijding definitief 
tot het verleden werd gerekend.
Een paar jaar later maakte minister van Defensie Henk Kamp 
(vvD) een einde aan de autonomie van de krijgsmachtdelen. 
De strijdkrachten vielen voortaan onder de eenhoofdige lei-
ding van de chef Defensiestaf, die daarmee commandant der 
Strijdkrachten werd. Kamps Prinsjesdagbrief van september 
2003 schetste de blauwdruk van een ontkokerde defensieor-
ganisatie, met daarin een nieuwe centrale organisatie en de-
fensiestaf, ‘joint’ ondersteuningsdiensten en op de gereed-
stelling gerichte krijgsmachtdelen.
De randvoorwaarden waren daarmee gecreëerd voor een 
grote reorganisatie en inklinking bij de landmacht. Meest in 

het oog springend: de fusie van de Landmachtstaf en 1 Divisie 
met een aantal andere staven tot een Operationeel Comman-
do. Dit ‘OpCo’ zou de opmaat worden tot een nieuw Com-
mando Landstrijdkrachten (CLAS). Daarnaast werd afscheid 
genomen van de mobilisabele component. De KL werd een 
volledig paraat krijgsmachtdeel.

De afbraak was daarmee nog niet ten einde. De mondiale en 
jarenlange financieel-economische crisis die in 2008 begon liet 
diepe sporen na in een inmiddels behoorlijk uitgehold defen-
sieapparaat. Om de overheidsfinanciën ‘gezond’ te houden, 
zoals de toenmalige politieke leiding het noemde, kwamen er 
nieuwe bezuinigingen. Structureel meer dan een half miljard 
euro, plus nog eens honderden miljoenen aan achterstallige 
tekorten en gewenste investeringsruimte, onder andere door 
de zware wissel die de uitzending naar de Afghaanse provin-
cie Uruzgan (2006-2010) op de organisatie en het materieel 
had getrokken.
Bij de landmacht betekende de nieuwe bezuinigingsronde in 
de eerste plaats het einde van de twee laatste tankbataljons 
en daarmee het afscheid van de Leopard-tank uit het eigen 
arsenaal. Ook de artillerie moest weer inleveren. Bij de genie, 
waar tien jaar eerder vanwege de grote uitzenddruk nog da-
nig was geïnvesteerd en uitgebreid, verdween nu ook capa-
citeit.
In het najaar van 2013 bleek een extra bezuinigingsronde de 
operationele capaciteiten van de krijgsmacht zo te raken, ook 
weer bij de KL dat het ‘voortzettingsvermogen van de ge-
vechtseenheden’ werd beperkt en ‘duur en omvang van de 
inzet’ voortaan beperkt zouden zijn. Minister van Defensie 
Jeanine Hennis-Plasschaert (vvD) reduceerde de capaciteiten 
op het gebied van de logistiek, de tactische inlichtingenverga-
ring en de commandovoering. 13 Gemechaniseerde Brigade 
werd omgevormd tot een gemotoriseerde brigade.

In een dergelijke context was het jubileumjaar 2014 voor de 
200-jarige KL een verjaardag met een grijs randje. De expedi-
tionaire taak stond onder druk. Waren tot 2010 op enig mo-
ment nog gemiddeld zo’n tweeduizend militairen in het bui-
tenland op missie (waarvan het leeuwendeel landmacht), na 
de Uruzgan-operatie kon die output bij lange na niet meer 
worden gehaald. toch werd het missiepatroon vervolgd, in 
beperktere omvang, in Kunduz en Mali. Zo bleven de moder-
ne landstrijdkrachten expeditionair georiënteerd: met het 
waarborgen van de positie en belangen van Nederland in een 
onvoorspelbare en verschuivende wereldorde, soms binnen 
maar vaker buiten de landsgrenzen, en bijna altijd in gealli-
eerd of internationaal verband, wanneer de politieke leiding 
daar om vroeg. <

Missies op de Balkan zorgden voor een hoge uitzenddruk.
Bron: Defensie
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er lijkt voorlopig een einde gekomen te zijn aan de militaire heftigheid van het Oekraïens-
Russisch conflict in Oost-Oekraïne. eind oktober/begin november werden er in het land 
parlementsverkiezingen gehouden.

Dr. László Marácz

De verkiezingen voor het parlement in Kiev die door het
pro-russische Oosten werden geboycot, werden door de pro-
Europese partij van president Petro Poroshenko gewonnen.
De twee oostelijke pro-russische provincies van Oekraïne, 
Loehansk en Donetsk hebben zich van Oekraïne afgescheiden 
en organiseerden een week later hun eigen verkiezingen.
De laatste verkiezingen werden door het Westen niet erkend. 
Dit in tegenstelling tot rusland, dat de verkiezingen in Oost-
Oekraïne juist wel erkende. Deze situatie leidt tot de con-
clusie dat de centrifugale krachten Oekraïne uiteengereten 
hebben en dat met de tweedeling van Oekraïne een nieuwe 
tweedeling van het Europese continent een feit is. 

Frozen conflict
Er dient zich in Oost-Oekraïne een nieuwe status quo aan. 
De ideale lijn vanuit Westers/Oekraïens perspectief is de hui-
dige russisch-Oekraïense grens; de ideale lijn vanuit russisch 
perspectief ligt nog wat verder naar het Westen dan de wes-

telijke provinciegrenzen van Loehansk en Donetsk, namelijk 
de rivier de Dnjepr waaraan ook hoofdstad Kiev grenst. voor 
beide partijen zijn deze ideale lijnen nu militair niet haalbaar. 
Het conflict in Oost-Oekraïne krijgt daarom het karakter van 
een frozen conflict. Er zijn verscheidene van dergelijke con-
flicten op het grondgebied van de voormalige Sovjet-Unie. 
Denk aan transnistrië in Moldavië en de afgescheiden regio’s 
Abchazië en Zuid-Ossetië in Georgië. Het kenmerk van deze 
conflicten is dat de nieuwe post-Sovjet republieken de politie-
ke en militaire controle over pro-russische opstandige gebie-
den, die door rusland worden gesteund, verloren hebben.
De internationale gemeenschap op haar beurt weigert deze 
separatistische gebieden formeel te erkennen. 

Het valt moeilijk te voorspellen hoe het conflict in de Oekraï-
ne uiteindelijk geregeld gaat worden, mogelijk in termen van 
meer autonomie voor het russische Oosten of afscheiding en 
aansluiting van Loehansk en Donetsk bij rusland, maar het is 
duidelijk dat de pro-russische rebellenregeringen in deze pro-
vincies in een hoog tempo deze gebieden in rusland integre-
ren. De nieuwe regeringen van deze Oost-Oekraïense regio’s 
hebben vlak na de verkiezingen bekend gemaakt dat het rus-
sisch de officiële taal wordt en er zijn vrachtwagens vol met 
russischtalig lesmateriaal Oost-Oekraïne binnengereden om 
de scholen in Loehansk en Donetsk gelijk te schakelen met 
het onderwijs in rusland. 

De tweedeling van Europa werd tijdens de Koude Oorlog ge-
symboliseerd door Checkpoint Charlie, het gat in de Berlijn-
se muur waar men van West naar Oost kon. Na 1989 leek de 
tweedeling van het Europese continent voorgoed voorbij was 
en leefde er een breed gevoel dat er samen met de russen 
aan een pan-Europese veiligheidsstructuur gewerkt kon wor-
den. Er was ook al een structuur om dit vorm te geven: de 
OvSE, die uit de Koude Oorlog en het Helsinki-akkoord
is voortgekomen. In augustus 2008 was het met de crisis in 
Georgië nog te vroeg voor een Westers checkpoint in de ex-
Sovjet-Unie, hoewel de Georgiërs onder aanvoering van de 
prowesterse president Micheil Shaakasjvili toenadering tot 
de EU en NAvO zochten, werd de boot afgehouden en kre-
gen pro-russische opstandelingen die de macht van Shaakasj-
vili overnamen, ruim baan. Met de adhesiebetuiging van onze 
Westerse elite aan het Oekraïense oproer op het Maidanplein 
tegen de afgezette pro-russische president Janoekovitsj is de 
keuze dit keer wel gemaakt. Het Westerse checkpoint in de 
voormalige Sovjet-Unie is er toch nog gekomen, namelijk in 
Kiev, via de kortste luchtroute 1200 kilometer ten oosten van 
het voormalige checkpoint, Charlie. 

Column

Checkpoint Kiev: de hernieuwde 
tweedeling van Europa

Het conflict in Oost-Oekraïne krijgt het 

karakter van een frozen conflict

Overzicht van de pro-Russische ongeregeldheden in Oekraïne in 2014
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Checkpoint Kiev
De gevolgen van Checkpoint Kiev zijn niet mals. ten eerste, 
de relaties tussen het Westen en rusland zijn danig verstoord. 
rusland heeft haar ‘diepte’ in westelijke richting met de inlij-
ving van Oost-Oekraïne weer enigszins terug. Militaire stra-
tegen in het Kremlin zullen dan ook opgelucht ademhalen. 
Het Westen is haar Euraziatische diepte daarentegen volledig 
kwijtgeraakt. rusland heeft met Wit-rusland en Kazachstan 

recentelijk de Euraziatische Unie opgericht waarbij mogelijk 
ook andere voormalige Sovjetrepublieken zich zullen aanslui-
ten en Moskou heeft de banden met China militair en econo-
misch nog verder aangetrokken. Daarbij komt nog dat rus-
land het Westen uiterst selectief tegemoet zal treden in het 
Midden-Oosten. Dit tot grote blijdschap van president Bashar 
Assad in Syrië en de ayatollahs in teheran. 

ten tweede, het Westerse sanctiebeleid tegenover rusland 
heeft zeker een negatieve invloed op rusland, maar voor de 
Unie is het veel zorgelijker dat de Duitse economie en indu-
strie, die grotendeels draaien op de russische markt en ener-
gie, zijn gaan stagneren. Duitse macro-economische cijfers 
staan flink in de min. Dit heeft zeker met de politieke en eco-
nomische boycot van rusland te maken. Zonder een econo-
misch sterk Duitsland is een Europese Unie een fata morgana. 
Een Unie die overigens de financiële crisis van 2008 maar niet 
te boven kan komen. 

ten derde, Oekraïne was al geen levenskrachtige staat, eigen-
lijk een zogeheten failed state. Op korte termijn zal het land 
van een faillissement moeten worden gered. Oekraïne kan de 
russische energierekeningen nu al niet meer betalen. De Unie 
heeft die rekeningen - over de hoogte van het bedrag wor-
den we niet geïnformeerd - overgenomen na een half jaar (!) 
onderhandelen met rusland en Oekraïne hierover. Dit spel zal 
in maart opnieuw beginnen, gaat de Unie veel geld kosten en 
geeft rusland jegens de Unie een effectief politiek drukmid-
del. 

ten vierde, de NAvO wil dat Midden-Europa rusland meer
direct tegenspel gaat geven in de regio. Dit houdt in het 
doorsnijden van de politieke en economische banden met 
rusland en een militarisering van de regio. In plaats van een 
eensgezinde NAvO leidt dit tot fragmentarisering en ver-
splintering in de regio. De Baltische landen zijn te klein en 
voor hun energie te afhankelijk van rusland; Hongarije, Slo-
wakije, tsjechië, Kroatië en Bulgarije hebben geen trek in 
een openlijk anti-russische koers. Zeker nu de nieuwe zui-
delijke gascorridor (South Stream) vanuit rusland naar Euro-
pa wordt aangelegd. Ligging aan deze route betekent gas en 
geld. Deze politieke situatie leidt tot diepgaande spanningen 
met de vS die deze landen openlijk verdenken van disloyali-
teit aan het trans-Atlantische bondgenootschap. Dan blijven 
over roemenië en Polen. Het eerste land wil wel en blinkt uit 
in anti-russische retoriek vanwege haar belangen in de Zwar-
te Zee, maar roemenië is economisch te zwak, politiek te cor-
rupt en heeft minderhedenproblemen (Hongaren, roma) in 
eigen huis. Blijft over Polen. tja, zullen de Polen in hun eentje 
Checkpoint Kiev gaan bemannen? <

Het Westen is haar Euraziatische 

diepte volledig kwijtgeraakt

Poroshenko en Poetin met Europese leiders tijdens de Europa-Aziëtop in oktober 2014. Bron: EU
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Libië: een staat in chaos
Mr. drs. C. Homan

boe-stammen die vooral in het zuiden leven en zich kenmer-
ken door een nomadische of semi-nomadische levensstijl. 
Het grootste gedeelte van de buitenlandse bevolking komt 
uit andere Afrikaanse landen, vooral Egypte, tunesië en Zuid-
Afrika.
Hoewel ongeveer de helft van de Libische bevolking in de 
grote steden woont, beschikt het land niet over een belang-
rijke industrie of andere productie mogelijkheden. Libië is
typisch een olieland. Olie-inkomsten bedragen 90 % van de 
regeringsinkomsten. De olievelden liggen voornamelijk in het 
zuidoosten (Sarir) en in het zuidwesten (Sharara en El Feel). 
Zij vormen de grootste Afrikaanse reserves. 

Eerste verkiezingen
De eerste vrije verkiezingen werden in juli 2012 gehouden. 
De macht kwam toen in handen van het door islamieten ge-
domineerde Algemene Nationale Congres (GNC). Deze koos 
Mohammed Magarief tot voorzitter. Het centrale gezag be-
perkte zich echter tot het noorden van het land. In het gehele 
land manifesteerden zich namelijk opstandige rebellengroe-
pen, die in de chaotische situatie wapens van het voormalige 
Kaddafi-regime hadden verworven. Later in het jaar werden 
de Amerikaanse ambassadeur, Christopher Stevens, en drie 
andere Amerikanen in de nacht van 11 op 12 september ge-

Dit artikel beschrijft allereerst in het kort de demografie van 
Libië en het belang van olie. vervolgens komen de stormach-
tige politieke ontwikkelingen aan de orde, die na de verkie-
zingen in juni jl. hebben geleid tot een situatie met twee re-
geringen en twee parlementen. Afgesloten wordt met een 
korte bespiegeling over de toekomst van het land.  

Demografie en olie
Maar allereerst ter algemene oriëntatie enige informatie over 
dit Noord-Afrikaanse land zelf. Libië heeft een kleine bevol-
king (6,25 miljoen) die op een groot grondgebied (1,76 mil-
joen vierkante kilometer) leeft. De bevolkingsdichtheid vari-
eert van ongeveer drie mensen per vierkante kilometer in de 
twee noordelijke streken tripolitanië en Cyrenaica, tot minder 
dan één persoon per vierkante kilometer in de rest van het 
land. Libië is daarmee een van de dunst bevolkte landen ter 
wereld. van de bevolking woont 90 % in minder dan 10%
van het land, meestal aan de kust. De kustlijn is liefst 1.170
kilometer lang. Het geschatte BNP van Libië bedraagt 77,57 
miljard dollar (2013). tijdens het bewind van Kaddafi was
Libië het welvarendste land in Afrika en kende het de hoog-
ste levensverwachting op het continent.  Het Libische volk is 
een mengeling van inheemse Berbervolken en Arabieren die 
later in het land aankwamen. Er zijn kleine toeareg- en toe-

Terwijl vrijwel alle aandacht in de media uitgaat naar Oost-Oekraïne, irak, syrië, de islamitische staat 
(is) en ebola, woeden in libië hevige gevechten tussen islamieten en hun tegenstanders. sinds de 
dood van dictator Moeammar kaddafi in 2011 is het zeer onrustig in dit land en groeit het aantal 
milities. nadat islamitische rebellen kaddafi verdreven hadden, weigerden ze hun wapens in te 
leveren. Momenteel plegen diverse milities geregeld aanslagen en het centrale gezag, dat thans op 
een veerboot in Tobroek zetelt, heeft vrijwel niets te vertellen. 

De Dageraad van Libië veroverde

de internationale luchthaven van Tripoli

na vijf weken van hevige gevechten
De verwoeste luchthaven van Tripoli. Bron: PRI Libië
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strijdkrachten. Aan de ene kant staat de ‘Operatie Waardig-
heid’ (Dignity) met de machtige militie van Zintan en de op-
standige oud-generaal Khalifa Haftar. Zij genieten dan ook de 
steun van het in juni verkozen parlement, dat wordt gedomi-
neerd door liberalen. Aan de andere kant staat de Dageraad 
van Libië (Dawn), een alliantie van milities die zich hebben 
verbonden met de Moslimbroederschap. Zij hebben de steun 
van het oude, door de Moslimbroederschap gedomineerde 
parlement. Steeds meer stammen en steden kiezen partij in 
dit conflict. Operatie Waardigheid steunt de HOr, terwijl de 
Operatie Dageraad de GNC steunt. 
De islamitische GNC in tripoli wordt gesteund door turkije en 
Qatar. De HOr in tobroek ondervindt steun van Egypte, Saoe-
di-Arabië en de verenigde Arabische Emiraten. De verdeeld-
heid in Libië komt vooral voort uit rivaliteit tussen islamieten 
en non-islamieten, maar ook door stammentwisten en regio-
nale allianties.

Luchtaanvallen
De HOr, het gekozen parlement, beheerst de olie-inkom-
sten en heeft de steun van het Westen en de meeste regio-
nale mogendheden. Ze beschikt echter niet over voldoende 
strijdkrachten om de grote steden te heroveren. De burger-
oorlog in Libië neemt niet alleen binnen de grenzen van het 
land in hevigheid toe. Het wordt ook steeds meer een regi-
onaal conflict. Op 18 en 23 augustus jl. voerden Egypte en 
de verenigde Arabische Emiraten luchtaanvallen uit op fun-
damentalistische milities in de Libische hoofdstad tripoli. De 
luchtaanvallen werden uitgevoerd vanaf bases in Egypte. De 
Emiraten leverden piloten, straaljagers en tankvliegtuigen. 
Bij de laatste aanvallen probeerden Egypte en de Emiraten te 
voorkomen dat de fundamentalistische milities de luchthaven 
van tripoli in handen kregen, maar tevergeefs. De Dageraad 
van Libië veroverde uiteindelijk de internationale luchtha-
ven van tripoli, na vijf weken van hevige gevechten, waarbij 

dood, toen bewapende personen het consulaat in Benghazi 
bestormden. De dood van Stevens zou nog lange tijd de po-
litieke gemoederen in Washington bezighouden. Door onge-
regeldheden in Benghazi en het nabijgelegen Derna, moest 
Magarief van het Congres beloven alle illegale milities te ont-
binden. Dit bleek echter echter een onmogelijke taak te zijn.
Het GNC koos Ali Zeidan in oktober 2012 tot minister-presi-
dent. De veiligheid werd er echter niet beter op, waardoor 
Duitsland, Nederland en het verenigd Koninkrijk in januari 
2013 hun burgers aanspoorden Benghazi te verlaten. 
Milities belegerden in mei 2013 gedurende enige dagen 
overheidsgebouwen, waardoor het parlement een wet aan-
vaardde, die iedereen die voor de regering van Kaddafi had 
gewerkt verbood een publieke functie te vervullen. De voor-
zitter van het GNC, Magarief, kondigde als gevolg van deze 
wet zijn aftreden aan. Hij werd als voorzitter opgevolgd door 
de Berber, Noeri Aboe Sahmein.

Al Zeidan
Libië werd op 10 oktober 2013 opgeschrikt door een korte 
gijzeling van premier Ali Zeidan. volgens een eerste verkla-
ring van de gewapende brigade, die de gijzeling opeiste, han-
delden zij uit boosheid over de medewerking van de Libische 
overheid aan de Amerikaanse gevangenneming van de terro-
rist, Anas al-Liby. Deze werd verdacht van de bomaanslagen 
op de Amerikaanse ambassades in Kenia en tanzania in 1998. 
Het riep verbazing op, dat deze brigade verbonden was aan 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken van dezelfde overheid 
waartegen zij ageerde. Dat de premier enkele uren later al-
weer op vrije voeten stond, maakte de verwarring compleet. 
Het Libische parlement zette op 11 maart jl. premier Ali Zei-
dan af. Dat gebeurde nadat bekend werd, dat rebellen in de 
havenstad al-Sidra illegaal olie overpompten in een tanker 
met de Noord-Koreaanse vlag. De tanker lag zonder toestem-
ming van de regering in tripoli voor anker. Maar uiteindelijk 
werd Al Zeidan door het parlement gewipt omdat hij het ver-
trek van de volgeladen smokkeltanker uit de oliehaven Sidra 
niet had weten te verhinderen. Hij vluchtte meteen naar
Europa. Het parlement benoemde vervolgens minister van 
Defensie Abdoellah al-thinni tot diens tijdelijke opvolger.

Twee regeringen en twee parlementen
De oorlog in Libië laaide weer op na de verkiezingen in juni 
jl., waarbij de Moslimbroederschap een zware nederlaag leed. 
Het in 2012 gekozen parlement met voornamelijk islamie-
ten werd weggestuurd, en vervangen door een meer liberale 
en federalistische leiding. De fundamentalistische milities be-
schouwden het nieuwe gekozen parlement, het Huis van Af-
gevaardigden (HOr), echter als onwettig. Zij riepen het oude, 
door de Moslimbroederschap gedomineerde GNC op weer bij-
een te komen. Op eigen houtje werd een premier benoemd, 
namelijk Omar al-Hasi 
Libië beschikt momenteel dan ook over twee regeringen met 
hun eigen minister-president en parlement. Ieder parlement 
heeft min of meer bindingen met een coalitie van militie-

Bij de verkiezingen in juni jl.

leed de Moslimbroederschap

een zware nederlaag 

Libië is typisch een olieland
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sar al-Sharia, die onder meer bekend is van de eerdergenoem-
de aanslag op de Amerikaanse ambassade in 2012. De Franse 
minister Laurent Fabius van Buitenlandse Zaken vindt dat de 
verenigde Naties sancties moeten opleggen aan de extremis-
ten. “De maatregelen die worden genomen om Islamitische 
Staat te bestrijden, moeten ook gebruikt worden tegen deze 
groepen”, aldus Fabius, die doelde op het aan banden leggen 
van jihadstromen naar Syrië en Irak en het bevriezen van te-
goeden. 
De buurlanden van Libië vrezen, dat de fragmentatie van het 
land een bedreiging vormt voor hun eigen veiligheid. De af-
gelopen jaren zijn veel wapens uit de depots van Kaddafi ge-
plunderd. Ze zijn opgedoken in bijna alle landen in Noord-
Afrika. Egypte en Algerije kijken machteloos toe hoe Libië 
een vrijhaven voor radicaal islamitische groepen wordt. De 
veiligheidsraad stemde dan ook unaniem in met een resolu-
tie waarin wordt opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-
vuren en uitbreiding van sancties tegen personen die een ge-
vaar vormen voor de stabiliteit in het land. 
De islamitische Libische Dageraad, die in de Libische hoofd-
stad tripoli de scepter zwaait, is echter niet van plan akkoord 
te gaan met deze oproep van de verenigde Naties voor een 
staakt-het-vuren. De vN proberen te bemiddelen in vredesge-
sprekken tussen de verschillende strijdende partijen in Libië. 
De Libische Dageraad zegt dat de strijd in het land alleen kan 
worden beëindigd door haar rivalen te ontwapenen en hun 
leiders te arresteren.

Tot slot
De situatie in Libië wordt inmiddels steeds slechter, vanwege 
een verscheidenheid aan belanghebbenden die controle pro-
beert krijgen over belangrijke delen van het grondgebied, 

honderden doden vielen. televisiebeelden toonden bebaarde 
strijders die op vliegtuigen stonden, in de lucht schoten en al-
lahoe akbar (God is groot) schreeuwden. De verenigde Staten 
waren woedend dat ze in het ongewisse waren gelaten door 
Egypte en de verenigde Arabische Emiraten. 

Tobroek
De regering vluchtte en het gekozen parlement vestigde zich 
in de oosterse stad tobroek, omdat de grootste steden van 
het land waren veranderd in slagvelden. De Libische Dage-
raad coalitie van islamitische groepen en hun bondgenoten 
beheersen thans tripoli, Benghazi en Misrata, de drie voor-
naamste steden. Dit ondanks de internationale diplomatie-
ke inspanningen om te bemiddelen en het geweld te beëin-
digen. 
Het nieuwe parlement zetelt in tobroek omdat die stad in 
handen is van oud-generaal Haftar. Hij presenteert zich als 
een Libische Sisi, de sterke man van Egypte, en heeft de fun-
damentalistische milities de oorlog verklaard. Het nieuwe par-
lement noemde de verovering van de luchthaven van tripo-
li het werk van ‘terroristische groepen’ die de legitimiteit van 
de staat ondermijnen. Maar die staat bestaat alleen in naam.
Het grote twistpunt tussen de groeperingen is dat er sommi-
ge zijn die een tripoli-variant van de ISIS Islamitische staat wil-
len vestigen. Andere, wat meer liberaal ingestelde krijgers, 
zijn daar begrijpelijkerwijs niet van gediend. De strijd in Li-
bië draait grotendeels om de controle over luchthavens, olie-
terminals en andere belangrijke installaties. Maar de burger-
oorlog heeft ook een ideologische dimensie. Het gaat immers 
ook tussen voor- en tegenstanders van de fundamentalisti-
sche Moslimbroederschap.
Het Westen is vooral bezorgd over de islamitische groep An-

Libische militieleden. Bron: NEO
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te roeien. “Libië is een slagveld geworden voor regionale
conflicten”, zei de Libische minister van Buitenlandse Zaken, 
Mohamed al-Dairi, tegen de pan-Arabische krant Asharq al-
Awsat. Egypte ziet zichzelf als regionaal aanvoerder van de 
strijd tegen islamisme. 
De Libische premier Abdoellah Al-thinni, bezocht de Egyp-
tische president Abdoel Fatah Al-Sisi op 9 oktober jl. De mi-
litaire samenwerking die toen bezegeld werd, houdt in dat 
Egypte aan Libië alle steun zal verlenen waar het om vraagt. 
Inmiddels voeren Egyptische troepen met gevechtsvliegtui-
gen dan ook bombardementen uit tegen islamitische opstan-
delingen in Benghazi. De regering in Caïro heeft verklaard 
ernaar te streven de regeringszetel van tobroek uiteindelijk 
weer naar tripoli te verplaatsen. voor de Moslimbroederschap 
heeft de verovering van tripoli tot gevolg, dat wanneer het 
haar militaire macht verliest, het bijna zeker is dat het onder-
worpen wordt aan rigide zuiveringen of zelfs nog erger. De 
Moslimbroederschap blijft echter hopen dat het parlement in 
tobroek een concessie zal doen om de macht en olie te delen 
in ruil voor vrede. Indien zo’n compromis onmogelijk is, zal
de oorlog waarschijnlijk voortduren.
De vertegenwoordiger van de verenigde Naties in Libië,
Bernardino Leon, vindt de oplossing van het conflict dan ook 
zeer moeilijk. Dit ook al vanwege de honderden milities, die 
geen hiërarchische relaties onderhouden. Om het huidige 
conflict op te lossen zal er een regering geformeerd moeten 
worden die gebaseerd is op het delen van macht. Dit bete-
kent dat de legitimiteit van de regering in tobroek niet door 
iedereen als vanzelfsprekend wordt beschouwd. De interna-
tionale gemeenschap moet dan ook niet de parallelle rege-
ringen erkennen, maar streven naar onderhandelingen die 
uiteindelijk leidt tot een staakt-het-vuren en een overheid 
die door de grote meerderheid van de bevolking als legitiem 
wordt ervaren. <

waaronder momenteel de vliegbasis Benina bij Benghazi. 
Deze vliegbasis is het laatste bolwerk van de Operatie Waar-
digheid. De troepen van deze operatie zijn uit Benghazi ver-
dreven en hebben zich teruggetrokken op deze vliegbasis. 
Ansar al-Sharia is momenteel de feitelijke machthebber in 
Benghazi. Nabuurlanden zijn in toenemende mate bezorgd 
dat het conflict zal overslaan naar de grenzen die ze met Libië 

delen. Maar buitenlandse strijdkrachten blijven zeer terug-
houdend in hun opties om te interveniëren. Het blijft dan ook 
onwaarschijnlijk dat de internationale gemeenschap troepen 
zal inzetten die nodig zijn om het conflict te beëindigen.  
De burgeroorlog in Libië vormt bovendien steeds meer een 
afspiegeling van de regionale machtsstrijd die in het Midden-
Oosten is uitgebroken sinds de Arabische Lente. Het betreft 
hier voorstanders van de Moslimbroederschap (Qatar, turkije) 
en tegenstanders (Saoedi-Arabië, de verenigde Arabische 
Emiraten, Egypte). Nadat president Sisi van Egypte vorig jaar 
de macht greep in Egypte, verklaarde hij de Moslimbroeder-
schap de oorlog. De beweging is in Egypte verboden, duizen-
den leden zijn opgepakt en honderden zijn gedood. Samen 
met Saoedi-Arabië en de verenigde Arabische Emiraten is Sisi 
ook een regionale campagne begonnen om de beweging uit 

Het blijft onwaarschijnlijk dat

de internationale gemeenschap 

troepen zal inzetten om het conflict

te beëindigen

Barack Obama en Hillary Clinton bij de plechtige repatriëring van de stoffelijke resten van ambassadeur Stevens
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O2, ofwel zuurstof
het toverwoord in de HAHO/HALO opleiding
Leo van Westerhoven / Dutch Defence Press

ge binnen de krijgsmacht de bekwaamheid én capaciteit
in huis om wereldwijd door middel van deze specialistische
inzetmethode ploegen ongezien in het operatiegebied te
krijgen.

“Degene die hiervoor in aanmerking komen, stromen vaak 
door vanuit 105 zelf,” vertelt adjudant richard als cursuslei-
der van de zuurstofopleiding. “105 vormt echter tijdens dit 
opleidingsblok de SOF-kern van de Nederlandse vN-bijdrage 
in Mali. Aangezien deze specifieke opleiding slechts eenmaal 
per jaar wordt gegeven, is er voor gekozen de opleidingsplek-
ken te vullen met onze eigen dispatchers. Drie zijn afkom-
stig van het Korps Mariniers en één is samen met de twee die 
de opleiding tot oxygenmaster volgen groene baret dragend. 

Inzet per parachute biedt de special operations forces (SOF) 
de mogelijkheid om op een snelle, geruisloze en relatief vei-
lige manier in het missiegebied te infiltreren. Niet voor niets 
is parachutespringen – door middel van de vrije valmetho-
de met bestuurbaar valscherm - een verplicht onderdeel in de 
opleiding van iedere operator bij het Korps Commandotroe-
pen en bij de Netherlands Maritime Special Operations Forc-
es (NLMArSOF) van het Korps Mariniers. Echter, alleen com-
mando’s die de aanleg en ambitie in huis hebben om het op 
paragebied nog hogerop te zoeken kunnen solliciteren naar 
een functie binnen de zogeheten high altitude high opening 
(HAHO) en high altitude low opening (HALO)-ploeg(en), of-
wel de (O

2) zuurstofploeg(en) bij 105 Commandotroepencom-
pagnie. Het keurkorps van de landmacht heeft immers als eni-

Onder leiding van de Defensie Paraschool (DPs) heeft er parallel aan de oxygenmaster-opleiding van 
dit jaar weer een hahO/halO para-opleiding plaatsgevonden. Op zich niets bijzonders, ware het 
niet dat er op de deelnemerslijst enkel de namen prijkten van een viertal dispatchers, ofwel para-
instructeurs, van de DPs zelf. Met dit verhaal wil armex naast de complexiteit van de opleiding ook 
de samenwerking tussen DPs en afdeling Vliegfysiologie van de koninklijke luchtmacht onder de 
aandacht  brengen. 

Inzet per parachute maakt het mogelijk op een snelle, geruisloze

en relatief veilige manier in het missiegebied te infiltreren
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HAHO/HALO betekent ‘hoog’ eruit om respectievelijk hoog of 
laag je valscherm te openen. ‘Hoog’ eruit kan gaan tot 35.000 
voet, ofwel ruim 10 kilometer, waar ook civiele passagiers-
vliegtuigen het luchtruim doorkruisen. Het is tevens de ideale 
hoogte waarbij je, als je op ‘hoog’ opent, op de daar heersen-
de jet stream (straalstroom) de draagkracht van je parachute 
optimaal kunt uitbuiten. Een afstand van 50 tot zelfs 120 ki-
lometer overbruggen is daarbij niet onmogelijk. Maar het is 
ook een hoogte waar het kwik ruim 50 onder nul aangeeft. 
En niet in de minste plaats een hoogte waar het zuurstof-
gehalte in de ijle lucht niet toereikend is  voor een mens om 
normaal te kunnen functioneren. vanwege de vele bijkomen-
de risico’s, zoals unpressurized vliegen, dienen dit soort trai-
ningen en inzetoperaties altijd te worden ondersteund door 
specialistisch personeel.” 

Risico’s
Op die extreme hoogtes komt er nog bij dat, zodra men van 
de laadklep afstapt, bij die omschakeling en onder die fysieke 
omstandigheden met een loodzware bepakking die het exit-
gewicht kan doen oplopen tot wel 260 kilo, er door een sto-
ring aan de (zuurstof)uitrusting ook nog eens van alles mis 
kan gaan. En als het misgaat, terwijl je met ruim 300 kilome-
ter per uur naar beneden suist, kan het in een oogwenk ge-
beurd zijn. “vandaar dat de lat bij deze opleiding letterlijk 

op ongekende hoogte ligt,” zegt richard. “Ook de leercur-
ve is ontzettend steil, waarbij de moeilijkheidsgraad vele ma-
len hoger is dan in de basis- en voortgezette vrije-valoplei-
ding. Bij de grondopleiding op de DPS in Breda ligt de nadruk 
op het drillmatig bijbrengen van vaardigheden, waardoor de 
para’s en oxygenmasters onder alle omstandigheden de juiste 
(nood)procedures uitvoeren. Denk als voorbeeld aan het ge-
val dat gedurende de vlucht zuurstofmasker of –uitrusting de-
fect raakt en vervangen moet worden door een oxygenmas-
ter, of dat er na opening van het valscherm een (ver)storing 
optreedt die tijdig moet worden verholpen, omdat men an-
ders de controle over de val kan verliezen.” 

Fysiologische ellende
De grondslag voor veel problemen die bij HAHO/HALO opera-
ties kunnen voorkomen, ligt echter binnen de ‘hoogtefysiolo-
gie’, die onderhevig is aan een aantal natuurkundige wetten. 
De verandering van barometrische drukverschillen is in feite 
de basis van de meeste narigheid. “vooral de bijkomstige ef-
fecten ervan op gassen in lichaamsholten kunnen nogal wat 
fysiologische ellende veroorzaken,” zegt richard. “Wanneer 
immers de druk wordt gehalveerd, zal het volume verdubbe-
len. volgens dit natuurkundig principe zullen bij het stijgen 
de gassen in het lichaam willen uitzetten. Op zich geen pro-
bleem. Maar als er geen open verbinding is met de omge-

En als het misgaat, kan het in een oogwenk gebeurd zijn
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ving, buiten het lichaam, kan het heel erg nare tot zelfs zeer 
pijnlijke problemen tot gevolg hebben. Deze kunnen zelfs zo 
ernstig zijn dat de persoon in kwestie tot geen normale han-
deling meer in staat is. Problemen met het middenoor, sinus-
holten, maag-darmkanaal en gebit zijn enkele bekende ver-
schijnselen daarvan.”

Naast al deze ellende bestaat boven de 18.000 voet een ver-
hoogd risico op zuurstofschuld, ook wel hypoxie genoemd. 
Daar komt bij dat met elke meter die je stijgt de kans op de-
compressieziekte ook toeneemt. “Dit wordt veroorzaakt door 
het vrijkomen van stikstof(belletjes) die voor allerlei verve-
lende symptomen met bijbehorende risico’s kunnen zorgen,” 
zegt richard. “Als gevolg van de atmosferische drukdaling zal 
stikstof namelijk uit het weefsel treden. Deze wordt norma-
liter door het bloed meegenomen naar de longen en uitge-
ademd. Maar zodra het sneller vrijkomt dan de opnamecapa-
citeit van het bloed kan verwerken, kunnen stikstofbelletjes 
zich ophopen op plaatsen waar daar ruimte voor is. Dit kan 
een jeukerig gevoel van de huid, pijn in de spieren en/of ge-
wrichten, hoestaanvallen, hoofdpijn of zichtproblemen ver-
oorzaken, tot zelfs bewustzijnsverlies. Om het gevaar hierop 
te verkleinen wordt gedurende de vlucht eerst een bepaalde 
tijd zogenoemd ‘ge-prebreatht’ op 100% zuurstof om onge-
veer een derde van de stikstof ‘uit te wassen’. Dat  voorade-
men gebeurt met behulp van eigen oxygen consoles waaraan 
de zuurstofmaskers zijn gekoppeld. Deze mobiele zuurstof-
consoles zijn door de oxygenmasters in elk willekeurig vlieg-
tuig in te bouwen. Het gevaar voor de para’s treedt ech-
ter weer op zodra ze van het mobiele vaste zuurstofsysteem 
moeten afkoppelen en overgaan op het eigen zuurstofsy-
steem, een kleine zuurstoffles die op het harnas bevestigd is. 
Dan kan er nog van alles misgaan, tot zelfs het krijgen van 
zeer diepe zuurstofschuld. Hiervan is sprake wanneer orga-
nen simpelweg niet van voldoende zuurstof worden voorzien. 
Onder meer zenuwen en zintuigen zijn hier gevoelig voor. 
Het orgaan dat hiervan echter de meeste hinder ondervindt 
en dat voor het grootste gevaar zorgt zijn de hersenen. Met 
als gevolg dat je situaties minder goed kunt beoordelen of in-
schatten, je trager reageert en de coördinatie van je bewegin-
gen verslechtert. Maar ook hoofdpijn, duizeligheid, tintelin-
gen in handen en voeten, verlies van zelfkritiek, agressiviteit, 
misselijkheid, euforie, bleke gelaatskleur, blauwe lippen en 
vingernagels, verminderd gehoor, verlies van tijdsbesef tot 
niet meer aanspreekbaar zijn en uiteindelijk bewusteloosheid 

zijn bekende symptomen van hypoxie. Als die niet tijdig wor-
den onderkend, kan zelfs een routinemissie veranderen in 
een horrorscenario met fatale gevolgen. vooral als je nagaat 
dat je op een hoogte van 35.000 voet slechts 30 tot 60 secon-
den de tijd hebt om te reageren voordat het effect van hypo-
xie op de hersenfunctie te groot wordt. Dit heet time of use-
ful consciousness.”

Afdeling vliegfysiologie
Aangezien ieder persoon verschillend reageert op zuurstof-
schuld, is het onmogelijk om aan te geven wat de individue-
le symptomen zijn. Gelukkig wordt boven de 10.000 voet al-
tijd met zuurstof gevlogen en dus ook gesprongen. toch is 
het van levensbelang dat iedereen in de HAHO/HALO-ploeg 
de symptomen van onder meer hypoxie bij zichzelf weet te 
onderkennen en het liefst ook de uiterlijke kenmerken er-
van bij zijn maten. “De Hoogte Indoctrinatie Cursus is daar-
om een cruciaal onderdeel van de zuurstofopleiding,” zegt 
richard. “De Afdeling vliegfysiologie (Luchtvaart- en Bewe-
gingsfysiologie) van het Centrum voor Mens en Luchtvaart 
(CML) werkt hiervoor sinds 1995 nauw samen met het KCt. 
De reden daarvoor is drieledig: ten eerste is de afdeling (eind)
verantwoordelijk voor de zuurstofsystemen aan boord. ten 
tweede houden de vliegfysiologen, die dan op de stoel van de 
oxygensupervisor zitten, samen met de dispatchers/oxygen-
masters de para’s in de gaten tijdens de vlucht. Dit om tijdig 
zuurstofschuld te herkennen en daar vervolgens naar te han-
delen. Samen bepalen ze wie er op een bepaalde hoogte wel 
of niet mag springen. Door de grote ervaring van alle trai-
ningsvluchten in een zogenoemde hypobare (lage druk) ka-
mer is dat voor betrokkenen een routinekwestie geworden. 
Maar alleen een vliegfysioloog kan een beoordeling maken of 
iemand wel of geen decompressieziekte heeft.”

tijdens de zuurstofopleiding wordt het CML in Soesterberg 
tweemaal bezocht. Daar worden de deelnemers in een hypo-
bare kamer onder gecontroleerde omstandigheden in gelijk-
waardige situaties gebracht zoals deze zich voordoen op weg 
naar 35.000 voet. Armex was dit keer bij beide sessies in de 
hypobare kamer als toeschouwer aanwezig. tijdens de eer-
ste sessie werd geleidelijk de druk verminderd tot een hoogte 
van 8.000 voet was bereikt, om vervolgens weer naar zeeni-
veau af te dalen. Dit gebeurde onder toezicht van een CML-
arts om te controleren of er geen problemen optreden met 
de holtes in je hoofd. verlagen van druk gaat over het alge-
meen probleemloos. Bij het verhogen moet de lucht weer via 
de buis van Eustachius naar de voorhoofdholtes en achter het 
trommelvlies terugstromen. 
vervolgens moest het half uur voorademen met 100% zuur-
stof worden vol gemaakt. Daarna werd de druk weer vermin-
derd tot 8.000 voet. Hierop volgde een explosieve decompres-
sie tot een druk die op 27.000 voet heerst. Dit ging gepaard 
met een harde klap, waarna  de waterdamp in de tank vervol-
gens condenseerde tot een dichte mist. Nadat deze was op-
getrokken, moesten de deelnemers aan de ene kant van de 
cabine het zuurstofmasker afzetten en aan schriftelijke testjes 
beginnen. De overige observeerden hun verrichtingen.
Later werden de rollen omgedraaid. Het doel hiervan is de 
verschijnselen van zuurstoftekort bij een ander op te mer-
ken. Als iemand zonder masker bij zichzelf drie tot vier symp-
tomen van hypoxie heeft geconstateerd en genoteerd op zijn 
lijstje, moet hij het zuurstofmasker weer opzetten, nadat hij 
eerst de drie schakelaars op zijn zuurstofregulator heeft om-
gezet. 

Het viel op dat nagenoeg niemand op een goede manier zijn 
schakelaars kon omzetten. Het gebeurde bij iedereen op een 

Je hebt op 35.000 voet slechts 30 tot 

60 seconden de tijd om te reageren

Boven de 18.000 voet bestaat een verhoogd risico op zuurstofschuld



Armex | december 2014 | nummer 4

19

Armex | december 2014 | nummer 4

18

vertraagde, onbeholpen manier. Sommigen maakten onge-
controleerde spierbewegingen met de hand of staarden voor 
zich uit terwijl ze dachten alles onder controle te hebben. De 
uitkomst van een simpel rekensommetje als 14–7 was plots 
met overtuiging 4. Of het pad door een doolhofje tekenen 
viel al snel tegen. Zuurstofschuld heeft dan zijn werk gedaan. 
Maar het kan ook zomaar zijn dat iemand zich helemaal fan-
tastisch voelt en zijn geluk niet op kan. voor hem is de zuur-
stofschuld veel gevaarlijker omdat hij zich schijnbaar alleen 
maar beter gaat voelen, terwijl iedere coördinatie zoek is. 

Nadat er tot een hoogte van 15.000 voet was gedaald, werd 
het licht gedimd en moesten de zuurstofmaskers weer wor-
den afgezet. Dit om de invloed van lichte zuurstofschuld op 
het zicht aan te tonen. Was in het begin de kleur op een kleu-
renkaart met grote letters op de rand door iedereen nog 
goed te onderscheiden, dat veranderde bij een aantal al snel 
in zwart-wit. Na afloop kon iedereen op video precies terug-
zien wat de hersenen niet hebben opgeslagen van hun ver-
richtingen in de drukkamer. Men heeft nu in ieder geval wel 
een indicatie van het eventuele gevoel zodra zuurstofschuld 
wordt opgebouwd. Maar al met al is het heel duidelijk dat hy-
poxie een sluipmoordenaar pur sang is. 
 
Aan het eind van de Hoogte Indoctrinatie Cursus was er een 
tweede sessie in een hypobare kamer die groter is dan de 
eerste. Deze lijkt op de laadruimte van een C-130H Hercu-
les transportvliegtuig. Daarin werden met volledige zuurstof- 

en parachute-uitrusting, bewapening en rugzakken nog een-
maal alle drills en (nood)procedures doorlopen. Ondanks het 
feit dat de deelnemers letterlijk nog met beide voeten op de 
grond stonden, ervoeren ze naast de zuurstofdrills ook de fy-
sieke en mentale ongemakken als op een daadwerkelijke mis-
sievlucht naar 35.000 voet hoogte. tijdens de vlucht in de 
drukkamer werd voortdurend door de oxygenmasters gecon-
troleerd of alle zuurstofmaskers en -systemen goed werkten. 
Een praatje maken kon niet door de zuurstofmaskers. Daarom 
werd gewerkt met zogenaamde calls. richard hield als spring-
leider daarbij telkens een bordje omhoog. Daar op stond bij-
voorbeeld 10 min. En even later volgde een ‘oxy check’. Ie-
dereen inspecteerde zijn leidingen en zijn masker. Ook het  
omhangen van de rugzak en het overschakelen van het zuur-
stofsysteem werd via deze calls gecommuniceerd tot het sein 
groen werd gegeven dat men mocht springen. 

Afsluiting
Hierna vond het praktische deel van de opleiding plaats waar-
in de certificeringssprongen werden gemaakt. Daarvoor is 
men eerst twee weken naar Lapalisse in Frankrijk gegaan. 
Daar zijn alle procedures in ploegverband getraind en beoe-
fend tot een hoogte van 18.000 voet. Het klapstuk van de op-
leiding vond ditmaal echter plaats tijdens ‘Lone Paratrooper’, 
een grote SOF-oefening in het Spaanse Leon. Daar werden 
dezelfde sprongen in een operationele setting uitgevoerd, 
maar dan tot een hoogte van 30.000 voet, zowel bij dag als 
bij nacht. <

Nagenoeg niemand kon op een goede manier zijn schakelaars omzetten
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Mali is toneel van grootste 
Nederlandse militaire missie
Jan van den Berg

ren. In dit deel van het land heeft de Malinese regering wei-
nig gezag en vrijwel geen invloed of middelen. Om te weten 
wat hier speelt is men aangewezen specialisten in veldwerk, 
zoals de commando’s. Naast inlichtingen verzamelen kunnen 
zij ingezet worden voor het uitschakelen van troepen die ge-
wapende actie ondernemen tegen de Malinese regering, de 

lokale bevolking of de vN-troe-
pen. De commando’s hebben 
hun basis in Gao, dat ruwweg in 
het midden van het land ligt.

Op deze basis en in de hoofdstad 
Bamako is verder de All Sources 
Information Fusion Unit (ASIFU) 
actief. Deze bestaat uit 70 speci-
alisten in het verzamelen en ana-

lyseren van inlichtingen. Zij werken hierbij nauw samen met 
militairen van andere landen die een bijdrage leveren aan MI-
NUSMA. ASIFU en de commando’s hebben drones ter beschik-
king, waarmee verkenningsvluchten kunnen worden uitge-
voerd. 

Hoewel de nadruk niet ligt op vechten, beschikt de Neder-

De krijgsmacht is de afgelopen jaren steeds meer bekend ge-
worden met Afrika. De grootste missie daar bestond uit de 
bijdrage aan het bestrijden van piraten voor de kust van Oost-
Afrika. Aan de andere kant van het continent levert de mari-
ne een bijdrage aan de bestrijding van ebola met de nieuwste 
aanwinst: het Joint Support Ship Karel Doorman. Maar ook de 
grootste buitenlandse missie van 
dit moment betreft Afrika.

Het gaat om de bijdrage met bij-
na 450 militairen en tien politie-
mensen aan MINUSMA. Dit is de 
vN-missie die tot doel heeft Mali 
te stabiliseren en terrorisme en 
ander geweld tegen de staat te 
bestrijden. Het is de eerste grote 
missie in vN-verband sinds het optreden in het voormalig
Joegoslavië in de jaren negentig.

Inlichtingen
voor de krijgsmacht ligt de nadruk in Mali op het verzame-
len van inlichtingen. Het Korps Commando troepen is met 90 
man aanwezig om vooral in het noorden van Mali te opere-

De grootste nederlandse militaire missie sinds afghanistan vinden we in Mali. Ongeveer 460 
militairen en politiemensen vormen een onderdeel van de Vn-missie MinUsMa.

Een Apache wordt in Mali gereed gemaakt voor een testvlucht. Bron: Defensie

Mali is de eerste grote missie

in VN-verband sinds het optreden

in het voormalig Joegoslavië
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landse missie over de nodige offensieve middelen. Behalve de 
commando’s zijn dit vooral de vier Apache gevechtshelikop-
ters, die met 60 mensen personeel eveneens zijn gevestigd in 
Gao.  De helikopters met hun sensoren zijn zeer geschikt voor 
verkenningsmissies. Ze kunnen met hun raketten en boord-
kanon ook in de aanval gaan en bijvoorbeeld vuursteun verle-
nen aan de commando’s.

Ondersteuning
De bovenstaande eenheden doen als het ware het uitvoeren-
de werk van de missie. ter ondersteuning zijn er 128 militai-
ren, die zich bezighouden met onder andere bewaking, logis-
tiek en medische verzorging. Aparte vermelding verdient de 
eenheid met drie Chinook transporthelikopters en 70 militai-
ren. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Nederlandse 
militairen gebruik zouden maken van de transportcapaciteit 
van andere landen die aan MINUSMA deelnemen. Die capaci-
teit bleek echter te gering, waardoor de inzet van eigen ma-
terieel noodzakelijk werd. 

tot slot is er een civiele component. Deze bestaat grotendeels 
uit 30 politiemensen, waarvan de meesten afkomstig zijn van 
de Koninklijke Marechaussee. 
Hun taak is het opleiden van Ma-
linese collega’s. Ook is er een be-
perkt aantal civiele deskundi-
gen, onder meer op het terrein 
van bescherming van burgers, 
ontwikkeling van de rechtsstaat, 
hervorming van de
veiligheidssector en bescherming 
van cultureel erfgoed. Zij zijn er dus om de Malinese overheid 
bij te staan bij de uitvoering van civiele taken.

Burgeroorlog
Mali kent een lange geschiedenis als een stabiele natie. De af-
gelopen vijftien jaar is daar echter verandering in gekomen. 
tegen 2000 kwam het nomadische toeareg-volk in opstand 
tegen de centrale regering met als doel een eigen, onafhan-
kelijke staat te vormen. Na een onrustige periode van ruim 
tien jaar werd de instabiliteit groter. veel toearegs werden 
in 2011 door de Libische leider Kaddafi geworven om hem te 
helpen de volksopstand tegen zijn regiem te bestrijden.
toen Kaddafi verjaagd en gedood was, maakten de toeareg-
strijders zich meester van vele zware wapens van de Libische 
strijdkrachten. Hierdoor konden zij hun onafhankelijkheids-
strijd begin 2012 een nieuwe impuls geven en werden ze een 
grotere bedreiging voor de Malinese overheid.

tegelijk maakten diverse islamistische groeperingen, waaron-
der een tak van Al-Qaeda, gebruik van de toenemende onrust 
in het noorden van Mali om hun invloed te versterken. Het 
Malinese leger probeerde de situatie onder controle te krij-
gen. Dat mislukte en het leger zette op 21 maart 2012 de pre-
sident af. Het land verviel in chaos. De islamisten en toeareg-
rebellen namen de drie grootste steden in het noorden in, te 
weten Gao, Kidal en timboektoe. In april riepen zij de onaf-
hankelijkheid van Noord-Mali uit.

De chaos werd in de loop van 2013 verergerd toen er gevech-
ten uitbraken tussen de toearegs en de islamisten. De laat-
sten wilden de sharia invoeren, hetgeen de toearegs te ver 
ging. toen de islamisten de centrale stad Konna innamen en 

doorstootten naar de hoofdstad Bamako, vroeg de regering 
van Mali om internationale steun.

Afrika
ECOWAS, de economische organisatie van vijftien West-Afri-
kaanse staten, begon daarop een gezamenlijke troepenmacht 
bij elkaar brengen om in te grijpen. Hierbij werd Frankrijk
om militaire steun gevraagd. Al snel werden de Fransen bijge-
staan door troepen uit de regio, met name uit Nigeria, tsjaad 
en Burkina Faso. Zij vormden de African-led International 
Support Mission to Mali (AFISMA).
In januari 2013 begon Frankrijk met Operatie Serval, met als 
doel Noord-Mali te heroveren op de islamisten. Een troepen-
macht van 3.000 militairen veroverde de Noord-Malinese ste-
den Gao, Kidal en timboektoe. De toearegs, die zelfstandig
niet tegen de islamisten op konden, sloten zich aan bij de 
Fransen en het regeringsleger.
Om de Franse militairen naar Mali te vervoeren, werd een be-
roep gedaan op luchttransportcapaciteit van vele NAvO- en 
andere Westerse landen, waaronder Nederland. De Koninklij-
ke Luchtmacht zette twee KDC-10’s, een DC-10 en vier C-130 
transportvliegtuigen in. Ook werden enkele Chinook helikop-

ters gebruikt. Feitelijk is dit dus 
het begin van de Nederlandse 
militaire bemoeienis met Mali.

Dat het ondanks de grootschali-
ge Westerse en Afrikaanse mili-
taire inzet nog altijd niet rustig 
is in Mali, blijkt onder andere uit 
aanslagen op de internationale 

troepen. Zo kwamen op 3 oktober negen militairen uit Niger 
om. Hun konvooi reed in een hinderlaag van lokale strijders 
op ongeveer 180 kilometer zuidoostelijk van het Nederlandse 
kamp in Gao. Nederlandse commando’s zorgden op de plaats 
van de aanslag voor de beveiliging, terwijl het medische eva-
cuatieteam van het helikopterdetachement zorgde voor de 
afvoer van de slachtoffers. twee Apache helikopters begeleid-
den de Chinook transporthelikopter waarmee dit gebeurde.

Risico
Nederlandse slachtoffers zijn er niet gevallen. Maar de hin-
derlaag wijst op de risico’s die ook de Nederlandse militairen 
lopen. Hetzelfde geldt voor een zelfmoordaanslag op 29 sep-
tember in timboektoe, recente vuurgevechten in Kidal en de 
aanval met mortiergranaten op Gao op 7 oktober.

Het zal niet eenvoudig zijn om van Mali weer een stabiel land 
te maken. Dat is in de eerste plaats in het belang van het land 
zelf. voor de regio is het niet minder belangrijk. De ongecon-
troleerde situatie in het noorden van het land biedt een vrij-
plaats voor bijvoorbeeld islamistische groepen met een eigen 
agenda en belangen, die tegen die van Mali, de regio en het 
Westen in gaan. Een hiervan is het vormen van een uitvals-
basis voor acties in de regio. Een ander belang is de controle 
over handelsstromen, grondstoffen en (mensen)smokkel.

voor Nederland speelt er nog een belang. De regering heeft 
de ambitie om een roulerende zetel in de veiligheidsraad van 
de vN te bezetten in 2017-2018. De kans om dit te bereiken 
wordt uiteraard vergroot door de bereidheid om in vN-ver-
band militair op te treden. Ook dit is een van de doelen die 
de Nederlandse krijgsmacht in Mali dient. <

Het zal niet eenvoudig zijn

om van Mali weer

een stabiel land te maken
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Column

reeds 2400 jaar geleden onderkende de Chinese krijgsheer 
Sun tzu deze benadering in zijn boek The Art of War. Zijn 
conclusies over de oorlogvoering, zoals “Ken de ander en 
uzelf, en u zult in honderd gevechten nooit verlies lijden”, 
“Alle oorlogvoering is gebaseerd op bedrog” en “Laat je niet 
door anderen leiden, maar leidt zelf”, bleken dit jaar bij de 
gebeurtenissen rond Oekraïne nog steeds valide te zijn. 

Krim
Met name de annexatie van de Krim door rusland heeft de 
aandacht gevestigd op deze nieuwe wijze van oorlogvoering. 
Naast non-lineaire oorlog worden hiervoor ook vaak termen 
als hybride oorlogvoering, asymmetrische oorlogvoering en 
ambigue warfare gebruikt. Belangrijk kenmerk hiervan is, dat 
strijdkrachten niet altijd directe agressie plegen, maar voor-
al dienen om te intimideren. Zo zijn hybride acties krachtiger 
wanneer ze gesteund worden door een geloofwaardige drei-
ging van strijdkrachten op de achtergrond.
tegelijkertijd vechten echter vanaf buiten komende sabota-
gegroepen tezamen met lokale extremisten en criminele ben-
des op de grond. Deze activiteiten konden in Oost-Oekraïne 
niet plaatsvinden zonder ‘coördinatie en steun’ van Moskou. 
Zo zijn er bij deze schimmige oorlogvoering diverse voorbeel-
den van betrokkenheid van russische troepen. Bij de her-
overing van het vliegveld van Donetsk op de 

separatisten, bleek bijvoor-
beeld hun persoonlijke uit-
rusting afkomstig te zijn 
van een russisch bataljon. 
Kortom, Poetin voer-
de rondom de Krim een 
non-lineaire oorlog. Zo 
maakte hij gebruik van 
alle mogelijke tactische 
middelen: indirecte in-
terventies, geheime 
operaties, politieke be-
invloeding van de te-
genstander, econo-
mische chantage, 
cyberaanvallen, pro-
paganda, desinfor-
matie en misleiding. 
veel aandacht kre-
gen ook de zoge-
noemde ‘groene 
mannetjes’ op de 
Krim, die geen 

Non-lineaire oorlogvoering 
in Oekraïne

Mr. drs. C. Homan

sommige strategen beschouwen de 21ste eeuw als de eeuw van de non-lineaire oorlog. in zo’n 
oorlog draait het niet alleen om militair krachtsvertoon, maar ook om beeldvorming en informatie, 
economische druk en politieke manipulatie, die minstens zo belangrijk zijn.

herkenningsinsignes droegen. Na de annexatie van de Krim 
bleken het russische speciale eenheden en marine-infanterie 
te zijn.   

Russische visie
De recent benoemde chef van de russische Generale Staf,
valery Gerasimov, schreef in het russische defensietijdschrift 
vPK over dit onderwerp onder meer dat oorlog en vrede 
steeds moeilijker te onderscheiden zijn. Hij bepleit dat de rus-
sische krijgsmacht moet meegaan in de nieuwste vorm van 
oorlogvoeren, de non-lineaire oorlog. Naar analogie van de 
Arabische Lente en de Oranjerevoluties beschrijft hij hoe oor-
log niet langer alleen een kwestie is van de strijdkrachten. 
Het gaat hier volgens hem om een samenspel van militaire 
operaties, activiteiten van niet-statelijke actoren, zoals pro-
testerende demonstranten, en alles wat daar aan schimmige 
vormen tussen bestaat. De conflictmethodes zijn volgens hem 
veranderd en bestrijken tegenwoordig het brede gebruik van 
politieke, economische, informatie-, humanitaire en niet-mi-
litaire maatregelen. Dit kan allemaal aangevuld worden door 
de lokale bevolking als vijfde colonne in te zetten en gebruik 
te maken van ‘verborgen’ strijdkrachten. 
Gerasimov citeerde tevens de Sovjet militaire theoreticus
Georgii Isserson, die schreef: “mobilisatie vindt niet plaats
nadat een oorlog is verklaard, maar ongemerkt vindt het 
reeds lang daarvoor plaats”.

Bedreiging voor NAVO
De crisis in Oekraïne heeft de bedreigingen van non-lineaire
agressievormen voor NAvO-lidstaten geopenbaard, maar 
heeft deze lidstaten ook verrast. Het is daarnaast naïef om te 
veronderstellen, dat het Westen deze strijd zal winnen met 
dezelfde concepten die het tijdens de Koude Oorlog gebruik-
te. 
vele Westerse krijgsmachten geven nog steeds prioriteit aan 
geavanceerde wapensystemen. De hoop dat toekomstige te-
genstanders voornamelijk zullen beschikken over technolo-
gisch inferieure, conventioneel bewapende en vechtende strij-
ders, is waarschijnlijk een valse hoop. Het is dan ook de vraag 
of de Westerse hoogtechnologische wapensystemen het 
meest effectieve en efficiënte antwoord vormen op de drei-
gingen van de niet-lineaire oorlog. 
De NAvO dient dan ook doctrines, instrumenten en technie-
ken te ontwikkelen, die het in staat stelt haar leden tegen 
deze dreigingen te verdedigen. Het snel opzetten van mobie-
le bevelvoeringsmechanismen, het verzekeren van politieke 
veerkracht en voortdurende interoperabiliteit van cybersyste-
men, naast het voeren van contrapropaganda en het werken 
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in nieuwe rollen voor de speciale eenheden zijn slechts enkele 
van de uitdagingen voor de NAvO-lidstaten. 

Dr. robin Niblett, directeur van het prestigieuze instituut 
Chatham House, meent dat de NAvO als antwoord op non-
lineaire oorlogvoering zich voor-
al moet richten op inlichtingen, 
surveillance en verkenning.
Het gaat hier om de belangrijke
situational awareness en het ver-
mogen verkregen inlichtingen 
zo snel mogelijk met anderen te 
delen. Daarnaast is bevelvoering 
vereist die snel kan reageren op een protest in de ene plaats, 
of een opstand die elders de kop opsteekt. De NAvO moet 
ook beschikken over snel inzetbare eenheden. Het besluit van 
de NAvO-top in Wales om over te gaan tot de instelling van 
een Very High Readiness Joint Task Force (vJtF) als onderdeel 
van de NAtO response Force is een belangrijke stap voor-
waarts. 
Maar ook een adequate grenscontrole, met een goed functio-
nerend management is van belang. Daarnaast verdient
cyber security veel aandacht om te voorkomen dat je verblind 
wordt, net op het moment dat een niet-lineaire aanval be-
gint. Dit gebeurde bij de russische invasie in Georgië in 2008, 
die vooraf werd gegaan door cyberactiviteiten. Deze waren 
erop gericht de Georgiërs een oorlog in te zuigen als onder-
deel van een hybride aanval. 

De NAvO kan echter niet zonder hulp van anderen de diver-
se non-lineaire dreigingen het hoofd bieden. Binnen Euro-
pa zal vooral de Europese Unie de lidstaten en nabuurlan-
den moeten helpen bij het vestigen van een goed bestuur en 
transparantie, die corruptie vermindert en daarmee tevens de 

kwetsbaarheid voor externe destabilisatie reduceert. Het mi-
nimaliseren van niet-lineaire risico’s zal de beloning zijn voor 
een noodzakelijke versterkte samenwerking tussen de NAvO 
en de EU.   
voor rusland behoren de oude paradigma’s tot het verleden. 

rusland gokt erop dat traditi-
onele organisaties als de EU en 
NAvO minder in de 21ste eeuw 
betekenen dan de nieuwe com-
merciële relaties die het onder-
houdt met Westerse firma’s en 
infrastructuur. Het is daarom 
zaak dat de economische sanc-

ties van de verenigde Staten en de Europese Unie vooralsnog 
gehandhaafd blijven, ondanks de economische pijn die de 
russische sancties veroorzaken. <
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De NAVO kan niet zonder hulp

de diverse non-lineaire dreigingen

het hoofd bieden

Russische troepen op de Krim. Bron:UACrisis

Bescherming van het NAVO-luchtruim boven de Baltische landen.
Bron: NATO

Poetin voerde rondom de Krim

een non-lineaire oorlog
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Het vergeten front
Henry van Loon

Geheim programma
Aan het vergeten front in Afrika staat Amerika er zo goed 
als alleen voor. Special forces hebben daar gedurende het af-
gelopen jaar contraterroristische elite-eenheden samenge-
steld in vier Noord- en West-Afrikaanse landen die volgens 
westerse officials een beslissende rol spelen tegen het ook 
aan IS gelieerde Al Qaeda en medegroeperingen en hand-
langers daarvan. Washington erkent daarbij wel dat het op 
grote moeilijkheden stuit bij de samenwerking met zwakke 
Afrikaanse bondgenoten. Het grotendeels geheimgehouden 
programma, dat gedeeltelijk wordt gefinancierd door een 

In het Midden-Oosten wordt de strijd tegen de moordenaars 
van Isis gevoerd door een onwaarschijnlijke coalitie: Wester-
se grootmachten als de vS, Canada, het verenigd Konink-
rijk, Frankrijk, bijgestaan door wat kleinere naties als Neder-
land en Denemarken; daarnaast Arabische landen (die kort 
tevoren nog de grootste geldschieters waren van de eveneens 
Soennitische IS) Saoedi-Arabië en aartsrivaal Qatar, de Arabi-
sche Emiraten, Jordanië; en daar weer naast Amerika’s aarts-
vijand Iran, dat in stilte hand- en spandiensten bewijst uit 
godsdienstige overwegingen aangezien het de Sjiitische gods-
dienst aanhangt.

Terwijl de aandacht van de wereld gericht is op de strijd (‘op leven en dood’) in irak en syrië tegen het 
afschuwelijke regiem van de islamitische staat, woedt in alle stilte nog een tweede oorlog in het hart 
van afrika. 

Al vijfentwintig jaar schrijft Henry van Loon voor elke aflevering van Armex - en de voorganger Ons Leger - een artikel 
waarin hij zijn licht laat schijnen op een actueel onderwerp. Afgelopen zomer heeft hij aan de voorzitter KNvOL aange-
geven dat hij hiermee aan het einde van 2014 wilde stoppen. Dit is dan ook het laatste artikel van zijn hand in een reeks 
die nu wordt afgesloten. Ik wil Henry van Loon namens alle lezers van dit blad bedanken voor zijn kwalitatief uitsteken-
de bijdragen aan ons blad. We zullen zijn artikelen missen. Hoofdredacteur.

De training van Afrikaanse militairen. Bron: Africom
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aan het daglicht onttrokken Pentagon-account, wordt uitge-
voerd door Amerikaanse trainers, onder wie leden van de be-
ruchte Delta Force. Het programma werd twee jaar geleden 
op touw gezet met het doel honderden zorgvuldig gekozen 
commando’s in Libië, Nigeria, Mauritanië en Mali te instrue-
ren en uit te rusten. 

Het uiteindelijke doel is om lokale, Afrikaanse, antiterroristi-
sche teams te bouwen die in staat zijn militanten van groepen 
als Boko Haram te bestrijden, die 
o.m. enkele honderden Nigeri-
aanse schoolkinderen ontvoerde. 
“Lokale strijdkrachten opleiden 
om met bedreigingen in het ei-
gen land af te kunnen rekenen, 
is ons doel”, aldus een Pentagon-
official. 
volgens dit nieuwe plan zou het 
Pentagon de afgelopen jaren al $70 miljoen hebben gestoken 
in training, apparatuur voor het vergaren van inlichtingen en 
in het op de been brengen van een antiterrorismebataljon 
in Nigeria en een overeenkomstige eenheid in het naburige 
Mauritanië. 

Defensiebronnen laten echter ook een waarschuwing horen 
als het gaat om operaties in Afrika waar een chronisch gebrek 
aan hulpmiddelen heerst en regionale partners zwak zijn, met 
als gevolg dat er op dit gebied in het opstandige Mali nog 
niet veel van de grond is gekomen. Ook al kunnen de Ame-
rikanen daar (hopelijk) rekenen op de enkele honderden Ne-
derlandse commando’s en enkele Apache-helikopters die daar 
in het Noorden zijn gestationeerd, in een compound die door 
Chinese soldaten (!) wordt beschermd.

In Libië kwam een pijnlijk einde aan het meest ambitieuze 
trainingsinitiatief toen een groep plaatselijke militanten een 
trainingsbasis nabij de hoofdstad tripoli overviel en honder-
den wapens, nachtkijkers, voertuigen en andere uitrusting 
buit maakte. Als gevolg daarvan werd de training stopgezet 
en werden de Amerikaanse instructeurs naar huis gestuurd. 
Waarschijnlijk zijn de Amerikanen op zoek naar een veili-
ger trainingsfaciliteit, maar het debacle bij tripoli en de daar-
op volgende politieke commotie in Libië hadden tot gevolg 
dat in Washington opnieuw wordt nagedacht over de selectie 
van lokaal personeel of speciale training. van oudsher heb-
ben Amerikaanse militairen bijgedragen aan het trainen van 
buitenlandse legers, maar na de aanvallen van 11 september 
2001 besloot de regering Bush, en later die van Obama, om 
buitenlandse strijdkrachten specifiek op te leiden en uit te 
rusten voor het bestrijden van terroristen en Islamitische ex-
tremisten.

Het nieuwe programma in Afrika heeft veel weg van verge-
lijkbare programma’s in Irak en Afghanistan, ook al weige-
ren officials in Washington er details over prijs te geven. Soms 
kunnen budgetdocumenten er nog enig licht op doen schij-
nen. Zo werd de mislukte training bij tripoli bekostigd uit ge-
heime fondsen. voor Mauritanië werd in het verleden bij-
na $30 miljoen gereserveerd voor logistieke uitrusting van de 
speciale eenheid.  voor Niger, waar de vS een basis heeft van-
waar reaper drones boven het naburige Mali steun verlenen 
aan Franse en vN-eenheden, draagt Washington jaarlijks $15 
miljoen bij aan de training van een antiterroristisch eenheid.

‘Killing business’ 
Niet helemaal duidelijk is op dit moment of de drone-opera-
ties die vanuit Niger worden gevoerd, onder leiding staan van 
de CIA of van het Pentagon. Duidelijk is wel dat de pogingen 
van Washington om de CIA te laten stoppen met het gebruik 
van drones om tegenstanders uit te schakelen moeizaam ver-
lopen. De bedoeling is dat de dienst zich weer op zijn klassie-
ke taken zal concentreren als spionage en het analyseren van 
inlichtingen. In Jemen bijvoorbeeld zijn operaties met militai-

re drones beëindigd nadat daar-
bij een aantal burgers was ge-
dood, maar de CIA gaat door 
met het uitschakelen van terro-
risten – door middel van drones. 
Ook in Pakistan is de CIA nog 
steeds actief in de ‘killing busi-
ness’. Na de aanvallen van 9/11 
is de CIA meer een paramilitaire 

organisatie geworden, in plaats van zich te richten op spiona-
ge en inlichtingenwerk.
 
Ook CIA-directeur Brennan heeft niet kunnen ontkennen dat 
zijn agentschap de hoofdrol heeft gespeeld in de geheime 
oorlogen die de vS sinds 2001 heeft gevoerd. vast staat dat 
de contraterroristische opdrachten van de geheime dienst ten 
koste zijn gegaan van andere activiteiten, vooral het afluis-
teren van buitenlandse regeringen en de analyse van globa-
le trends. 
terwijl de CIA het afgelopen decennium enorm is gegroeid 
qua budget, menskracht en invloed, teneinde opgewassen te 
zijn tegen zijn traditionele tegenstanders als rusland en Chi-
na, blijft ook het contraterrorisme centrum, CtC, een machts-
factor binnen de dienst en in het regeringscentrum. In dat op-
zicht is de dienst succesvol geweest, met name als het gaat 
om zijn dronesprogramma. 

van de stammenstrijd tussen CIA en Pentagon over wie de 
drone-oorlogen mag voeren, terug naar het front in Afri-
ka. Analisten dringen er daar op aan dat de vS een zorgvul-
dige politieke inschatting moet maken alvorens te investeren 
in ambitieuze contraterrorismeprogramma’s. Ze herinneren 
daarbij aan hetgeen in Mali gebeurde, waar door de vS ge-
trainde commandanten van plaatselijke elite-eenheden over-
liepen naar de Islamitische militanten die zich later van het 
noorden van het land meester maakten. Zoals één van hen 
zegt: “Het gastland moet de politieke wil hebben het terro-

John Brennan wordt ingezworen als Directeur van de CIA
Bron: US Gov

In Afrika heerst een chronisch

gebrek aan hulpmiddelen en zijn 

regionale partners zwak 



Armex | december 2014 | nummer 4

27

Armex | december 2014 | nummer 4

26

risme te bestrijden, niet louter het verlangen over een elite-
eenheid te beschikken die ook ingezet kan worden om het ei-
gen regiem te beschermen”. Amerikaanse officials wijzen er 
ook op dat kandidaten voor de training zorgvuldig gescreend 
en in de gaten gehouden moeten worden op de mogelijkheid 
van het schenden van mensenrechten of veranderende loy-
aliteit. “Elke door ons getrainde eenheid kan tegen politie-
ke tegenstanders worden ingezet in plaats van tegen IS of Al 
Qaeda”.

Africom
Aan het hoofd van alle Ameri-
kaanse special forces op het Afri-
kaanse continent staat generaal 
Linder van African Command, 
Africom. Onder zijn verantwoor-
delijkheid valt een groep Groe-
ne Baretten, die in het grensgebied tussen Niger en Nigeria 
de terreurgroep Boko Haram probeert tegen te houden in 
zijn poging daar een Islamitische Staat te vestigen. De gene-
raal ziet zijn werk als “naar Afrika kijken en er achter komen 
waar de vS bedreigd wordt “. Gevaren zijn er o.m. in de Isla-
mitische Maghreb, Libië, Al Shabab in Somalië, Boko Haram 
in Nigeria, Ansar el Sharia in tunesië en Benghazi. Het werk 
van Africom verveelvoudigde in 2011 na de opstootjes die ge-
paard gingen met de Arabische Lente en het omver werpen 
van dictaturen van tunesië, via Libië tot Egypte, waardoor mi-
litanten en criminele netwerken hun kans schoon zagen. Het 
jaar daarop oefende Al Qaeda gedurende ruim een jaar de 
macht uit in het Noorden van Mali, in een gebied ter grootte 
van Frankrijk en Duitsland samen. Met name het gebrek aan 

evenwicht in Libië is oorzaak van heel wat instabiliteit in, en 
wapensmokkel naar, West-Afrika. Ook de vele militanten die 
uit Syrië komen en zich niet bij IS aansluiten vormen een ern-
stig probleem voor Afrika. Het gaat hier om een reële globa-
le dreiging en, als wij er niet zorgvuldig mee omgaan, eindigt 
deze bij ons op de stoep. Eén voorbeeld: 30% van alle coca-
ine in Europa komt via Afrika. Naast het Midden-Oosten met 
IS, is Afrika het slagveld van de toekomst en een toekomstige 

oorlog draait om het winnen van 
harten van mensen, niet om het 
veroveren van gebied. 

voor terroristen gelden geen na-
tionale grenzen en dus moet bij 
het bestrijden van hen het ou-
derwetse begrip van oorlogvoe-
ring van land tegen land wor-

den vergeten. Het doel in Afrika is nooit, aldus deskundigen, 
om terrein te veroveren. “Met tanks bereiken we niets en dat 
geldt eveneens voor staaljagers. Ook met massale armada’s 
bereiken we in Afrika niets”. De wijziging in de Amerikaan-
se militaire strategie van zwaar, kostbaar wapentuig naar een 
lichtere, flexibelere benadering van de tegenstander wijst er 
tevens op dat Washington weinig trek meer heeft in groot-
scheepse buitenlandse betrokkenheid. 
De oorlogen in Irak en Afghanistan hebben 7000 Amerikaan-
se levens gekost en hebben naar schatting $4000 tot 6000 mil-
jard gekost. Zoals ook uit de strijd tegen de Islamitische Staat 
in Irak en Syrië blijkt, wordt de conventionele oorlogvoering, 
met ‘boots on the ground’ door de meeste Amerikanen als te 
kostbaar beschouwd. <

“Elke door ons getrainde eenheid

kan tegen politieke tegenstanders 

worden ingezet”

Islamitische extremisten in Noord-Afrika
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Afgelopen zomer  op de MSPO 2014 te Kielce (Polen) onthulde Krauss-Maffei Wegmann (KMW) een nieuw luchttransportabel , 
modulair 4x4 Special Operation vehicle (SOv), ontworpen voor langeafstandsverkenningen  en speciale operaties. 
Het voertuig is het resultaat van een Duits-Pools samenwerkingsproject dat in 2012 begon. De SOv is door KMW  gebaseerd op 
een Italiaans Bremach chassis, terwijl de integratie van de opbouw is uitgevoerd door het Poolse AMZ Kutno, dat ervaring heeft 
opgedaan met de gestopte ontwikkeling  van het Poolse ‘Swistak’ 4x4 voertuig.
Het SOv heeft een bemanning van 3-6 personen en is uitgerust  met drie verschillende affuiten (12.7 mitrailleur/40 mm granaat-
werper ; twee 5.56/7.62 mm mitrailleurs; op afstand bediend wapensysteem en granaatwerpers (76/40 mm).
Het voertuig is zo ontworpen dat het binnen twee minuten  kan worden aangepast voor intern transport in een CH-47 of CH-53 
helikopter en is na de landing vrijwel direct gevechtsklaar. 
Het prototype is afgelopen juni voltooid en is inmiddels getoond aan Duitse en Oostenrijkse special forces en eveneens aangebo-
den aan Polen.
Het SOv is 5,99m lang, 1,935m breed en 2,632m (1,87m for transport per helikopter) hoog. Het leeggewicht is 5.000 kg met een 
laadvermogen van 2.500 kg. Het voertuig wordt aangedreven door een Iveco 3 liter dieselmotor en heeft een bereik van range 
900 km. Bron: Jane’s

kMW onthult nieuw 4x4 special forces voertuig

Op 7 mei jl. werd op de International Defence Industry Fair te Is-
tanbul de Altay tank gepresenteerd. Deze door het turkse be-
drijf Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi ontwikkelde tank is 
genoemd naar generaal Fahrettin Altay (1880-1974), comman-
dant van het 5e turkse Cavaleriekorps tijdens de turkse Onaf-
hankelijkheidsoorlog (1919-1923). De tank is zowel voor het 
turkse leger als voor de exportmarkt ontwikkeld. tijdens de 
ontwikkeling van de Altay is samengewerkt met Zuid-Korea. 
Waarschijnlijk zijn dan ook onderdelen van de Zuid-Koreaanse 
K2 Black Panther tank gebruikt voor de Altay. 
De hoofdbewapening van de Altay is het 120mm/L55 kanon van 
het Duitse rheinmetall, hetzelfde kanon als waarmee de Leo-
pard 2A6 is uitgerust. Een 7,62 mm mitrailleur is coaxiaal ge-
monteerd. Een tweede 7,62 mm mitrailleur kan op het torendak 
worden geplaatst en wordt dan door de lader bediend. Daar-
naast is als optie een Aselsan StAMP/II remote weapon system, 
met een 12,7 mm mitrailleur beschikbaar. Dit wapen is van on-
der pantser op afstand te bedienen door de commandant of de 
lader. 
De Altay wordt aangedreven door een turbodieselmotor die 
1500 pk levert bij 2700 toeren per minuut. Dit stelt de Altay in 
staat een snelheid van 65 km per uur te halen op de verharde 
weg en 45 km per uur in het terrein. Het bereik van de Altay is 
450 km. Bron: De Onderofficier

nieuwste Turkse tank

eerste landing van een f-35C
op een vliegkampschip

volgens een bericht van de US Navy heeft een F-35C 
Lightning II zijn eerste landing op een vliegkampschip 
met behulp van vangkabels uitgevoerd  voor de kust van 
San Diego op 3 november jl. Overste-vlieger tony Wilson 
landde  met het testtoestel CF-03 van de de carrier va-
riant F-35C op de USS Nimitz (CvN 68).  De marine-test-
vlieger  stelde: “Today is a landmark event in the de-
velopment of the F-35C.” vice-admiraal David H. Buss, 
commandant van de luchtstrijdkrachten van de US Navy, 
woonde de landing bij aan boord van de Nimitz. 
volgens luitenant-generaal Chris Bogdan, de directeur 
van het F-35 programma, was dit de eerste  van duizen-
den landingen die de komende decennia zullen plaats-
vinden”.  Met de landing begon een testprogramma op 
zee van twee weken.
the F-35C zal volgens plan instromen vanaf 2018 en vult 
de vloot aan van de oudere gevechtsvliegtuigen van de 
types  F/A-18E/F Super Hornet. rond 2025 zullen de Ame-
rikaanse vliegkampschepen beschikken over een mix van 
F-35C, F/A-18E/F, EA-18G Growler elektronische aanvals-
vliegtuigen, E-2D Advanced Hawkeye battle manage-
ment and control vliegtuigen en MH-60r/S helikopters.
Bron: Jane’s

Landing van de F-35C op de USS Nimitz. Bron: US Navy

Altay, de nieuwste Turkse tank

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



Armex | december 2014 | nummer 4

29

Armex | december 2014 | nummer 4

28

Defensienieuws

Afgelopen september heeft de Chinese North Industries Corpo-
ration (Norinco) meer details gepubliceerd over de meest recen-
te versie van de MBt-3000 gevechtstank die wordt aangeboden 
op de exportmarkt.
Deze versie van de MBt-3000, die ook bekend is als de vt-4,
beschikt aan de voorzijde over composiet pantser. Functionaris-
sen van Norinco hebben ook bekend gemaakt dat de bazooka-
platen zijn vervaardigd van stug composiet pantser waarop
explosive reactive armour (ErA) kan worden gemonteerd.
Op het torendak is een remote weapon station (rWS) met
laag profiel geplaatst voorzien van een 12,7mm mitrailleur
en bediend door de commandant.
Beelden van de Chinese staatstelevisie tonen dat het gestabili-
seerde 125mm kanon van de MBt-3000 is voorzien van een
horizontale automatische laadinrichting. 
De MBt-3000 maakte zijn internationale debuut in 2012 op
Eurosatory in Parijs. Naast de 52 ton zware MBt-3000, biedt
Norinco nu de MBt-2000 - met een gevechtsklaar gewicht van 
48 ton - en de vt2, die 42 ton zwaar is, aan.
volgens Norinco is de MBt-3000 de meest geavanceerde tank 
die het bedrijf aanbiedt op de exportmarkt. De tank is volledig 
digitaal uitgerust, voorzien van air conditioning en een over-
druksysteem. Bron: Jane’s, Wikipedia

Australië heeft afgelopen augustus de Britse Supacat Group een contract ter waarde van 105 miljoen Australische dollars gegund 
voor de levering van 89 special operations voertuigen gebaseerd op de nieuwste versie van de Extenda high-mobility transport 
(HMt). Het voertuig is zowel beschikbaar in een 4x4 als 6x6 versie.
De Extenda HMt is gelijk aan de 31 HMt special operations voertuigen die in 2009 aan Australië zijn geleverd voor gebruik door zijn 
special forces. De nieuw te leveren voertuigen vervangen de ouder wordende gemodificeerde Land rovers. 
De voertuigen beschikken over bescherming tegen mijnen en pantsering ter bescherming van de voertuigbemanning. Daarnaast le-
vert Supacat een geïntegreerd logistiek en ondersteuningspakket  dat naast onderhoud en bevoorrading ook  voorziet in trainings-
ondersteuning. Elbit Systems of Australia levert de commandovoeringssystemen van het voertuig. De Extenda HMt zal worden ge-
bouwd in Australië door het team Australia, dat sinds 2012 in Melbourne is gevestigd. Bron: Jane’s, Wikipedia

norinco komt met nieuwe 
bijzonderheden over de MBT-3000

supacat krijgt contract voor australisch special forces voertuig

De sikorsky s-97 Raider helikopter
zal dit jaar nog vliegen

Op 2 oktober jl. heeft Sikorsky zijn van twee axiale ro-
tors voorziene S-97 helikopter onthuld en aangekon-
digd dat de testvluchten nog dit jaar zullen beginnen. 
Sikorsky wil de S-97 aanbieden aan US Army als vervan-
ging van de OH-58D Kiowa Warrior helikopters, maar 
ook voor special operations missies.  De S-97 is dan ook 
ontworpen  voor zowel de bewapende verkennings-
rol als voor lichte aanvalstaken. De ontwikkeling van 
de S-97 is geheel gefinancierd met private middelen, 
waarbij Sikorsky 75% van de investeringen voor zijn
rekening heeft genomen.
Met twee tegen elkaar in draaiende rotors en een 
duwpropellor kan de S-97 een kruissnelheid van 220 
knopen halen (ruim 400 km/uur). Dit is volgens Sikorsky 
meer dan twee keer de snelheid van gewone helikop-
ters. Het toestel is voorzien van een General Electric 
Yt706 motor,  een variant van de Ct7. Sikorsky heeft 
het coaxiale ontwerp voor het eerst getest in 2010 met 
de X2, een zogenaamde demonstrator. Ook andere in 
de S-97 gebruikte technologie is afkomstig van de X2.
Sikorsky gebruikte de technologie van de x2 ook om 
samen met Boeing deel te nemen aan de competitie 
voor Joint Multi-role technology Demonstrator (JMr 
tD) programma van US Army. Het JMr tD programma 
is de voorloper van het ongeveer $100 miljard kosten-
de Future vertical Lift (FvL) programma, bedoeld om 
de UH-60 Black Hawk en AH-64 Apache helikopters van 
het leger te vervangen. Bron: Jane’s

De Sikorsky S-97 Raider

Norinco’s  MBT-3000

De Supacat Extenda is gebaseerd op de Jackal, hier te zien in
Afghanistan
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Het beste leger
 Adjudant-onderofficier Marcel van Hemert 

geïnterviewden “echt volledig negatief” over de dienstplicht. 
Zij smeedde banden die voor anderen verborgen bleven en 
kameraadschap vierde hoogtij. In elk geval achteraf, was de 
eerste oefening voor elke lichting vervuld van superlatieven. 
Daar deed een eventuele verrassingsaanval uit het Oosten 
niets aan af.
 

Wellicht kwam dit omdat je als dienstplichtige 
vooral ook (belangrijke) dingen leer-
de: dat het collectief belangrijker is 
dan het individu; dat ‘discipline’ geen 
vies woord is. Om maar te zwijgen 
over de mogelijkheden die de discipli-
ne had binnen het grootste opleidings-
instituut van ons land. tijgeren, de hin-
dernisbaan, exercitie en de schietbaan 
waren slechts middelen om dat ene doel 
te bereiken: dat hij aan het einde van 
het verplicht soldaat-zijn inzetgereed was 
voor een weinig benijdenswaardige rol in 
de algemene verdedigingstaak.
 
“In de Koude Oorlog was het militaire be-
drijf vooral zakelijk en efficiënt”, schrijft van 
den Broek op pagina 175. Efficiënt?
 
De nastrevenswaardige doelmatigheid, ooit 
ingezet onder Prins Maurits, is discutabel. 
Sinds de ontspanning die na de val van de 
Muur inzette en het vijandbeeld ogenschijnlijk 
knakte, was ons dienstplichtleger mijns inziens 

niet al- tijd even daadkrachtig. De lichtingen werden, zo 
goed en zo kwaad als dat kon, in godvergeten verlaten ka-
zernes bezig gehouden met het mesbreed inpakken van PSU-
kasten en het verven, afkrabben en opnieuw verven van ma-
terieel.
 
De vraag “Pap, wat deed jij tijdens je dienstplicht?” kan op 
feestjes gemakkelijk beantwoord worden. Maar of het altijd 
even zinvol was? Het deed er blijkbaar niet toe – en dat
is ook zo’n beetje de rode lijn van ‘Het beste leger’. De mi-
litaire dienst was bovenal “een overzichtelijke wereld” (p. 
330), waar je anders werd: socialer, opruimeriger, gediscipli-
neerd. Een realiteit die, bijna geruisloos, verdween met het 
opschorten van de militaire opkomstplicht in 1996.
Alleen al daarom is het goed dat een boek als ‘Het beste

Ook na de vermaatschappelijkingsjaren van de krijgsmacht 
kwamen jaarlijks duizenden dienstplichtigen met frisse te-
genzin op. Het dragen van de wapenrok is nooit echt popu-
lair geweest en ons land is feitelijk een “non-militaristisch” 
land, aldus Casper van den Broek, schrijver van ‘Het beste le-
ger’ en met registratienummer 61.04.28.349 zelf dienstplichti-
ge in 1983/’84.
 
van den Broeks dienstperiode vindt plaats als 
er een einde is gekomen aan de voorgeschre-
ven haardracht, groetplicht, draagplicht van 
het uniform in woon-werkverkeer en het ver-
eiste ochtendreveille. Allemaal afgeschaft 
om de dienstplichtige meer ruimte te ge-
ven, meer vrijheid. vermaatschappelijking 
was de mode en iedereen moest het gevoel 
hebben erbij te horen. Zo deed ook opera-
tie Stofwolk zijn intrede, onder meer een 
gevolg van de stillere militaire hiërarchie 
die van kazernes minder gesloten bolwer-
ken maakten.
 
Waren de jaren ’70 soft en sociaal, dit 
veranderde  medio 1979-’80 abrupt. 
Peace through strength werd de nieu-
we trend, aangewakkerd door de ha-
viken reagan en thatcher. De door 
hen ingezette harde lijn katalyseerde 
door de russische invasie van Afgha-
nistan, de tweede oliecrisis (met massale 
werkloosheid onder jongeren) en het NAvO-dubbelbesluit 
in reactie op de russische stationering van de nucleaire SS-20 
met een bereik van zo’n 5.500 km.
 
Met de kennis van nu was die verharding vreemd: het rijk 
van de Sovjets vertoonde reeds zijn eerste haarscheurtjes. 
Maar de nadagen van de Koude Oorlog waren nu eenmaal 
heet. Zo plaatste de Falklandoorlog de machtsblokken lijn-
recht tegenover elkaar en veroorzaakte zelfs animositeit in 
het NAvO-bondgenootschap. En, zo memoreert van den 
Broek, in de herfst van 1983 brak tot tweemaal toe bijna een 
kernoorlog uit, omdat de russen de NAvO-oefening ABLE 
ArCHEr verkeerd interpreteerden. Heet dus, gloeiend heet.
En toch. Ondanks die verplichting om in dienst te gaan, de 
‘leegloop’ die ook heerste, het dreigende gevaar uit het Oos-
ten – ondanks alles was bijna niemand van de door de auteur 

De koude Oorlog is een periode uit de recente geschiedenis die niet aansloot bij het wezen van 
de militair: er werd niet echt aangevallen en er hoefde niet echt verdedigd te worden. Toch wisten 
horden nederlandse militairen tot op de vierkante meter nauwkeurig waar ze op de noord-Duitse 
laagvlakte hun posities moesten innemen om een mogelijk oprukkend Rode leger op te wachten. 
in die, veelal, statische opstellingen zou het voor gevechtseenheden een kwestie van minuten zijn 
voordat ze door de Russische Beer verpulverd werden.

Boekbespreking
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Doelstelling
De KNvOL streeft naar een krijgsmacht die in evenwicht is met de ambities van de Nederlandse regering; een krijgsmacht 
die de belangen van ons land moet dienen, zoals handhaving van de internationale rechtsorde en de integriteit van ons 
grondgebied. Ook streeft de vereniging naar een breed draagvlak voor onze krijgsmacht in de samenleving. Om dat 
te bereiken wordt ons blad behalve aan onze leden, abonnees en begunstigers toegezonden aan onder meer politici, 
diverse maatschappelijke instellingen en redacties van dag-, week- en maandbladen.

Ereleden
C.H.C. Janssen. Luitenant-kolonel b.d.
P.r. Klop, majoor (r) b.d.
F.M. Wessels

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,
luitenant-generaal b.d., voorzitter
Drs. P.C. Dijkgraaf,
luitenant-kolonel-arts (r) b.d., secretaris
D.J. vuijk, penningmeester,
P.r. Klop, majoor (r) b.d.,
2e secretaris/ledenadministratie

Leden:
P.P.B. Greup, lid
Mw. B. Hamstra, luitenant-kolonel, lid
H.J.W. van Loon,
adjudant-onderofficier instructeur, lid 
Mr. S.H. Steendam,
luitenant-kolonel (r) b.d., 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
Cath.van rennesstraat 111
2551 GK Den Haag
tel: 070-3911 595
E-mail: ledenadmin@onsleger.nl

Regiovertegenwoordigers

Noord- en Zuid-Holland
M.M.W. Kasteleyn,
eerste luitenant (r) b.d.
Olympiaplein 77
1077 Cr Amsterdam
tel: 020 - 6715273

Noord en Oost
Drs. t.J. Bouwers,
eerste luitenant (r) b.d.
Willebrordstraat 9
7121 Dr Aalten
tel: 0543 - 471761

Midden
mr. S.H. Steendam,
luitenant-kolonel (r) b.d.
Groenekanseweg 79
3732 AB De Bilt
tel: 06 - 5464 3043

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

Colofon Ons Leger

Verenigingsnieuws

Nationaal Bevrijdingsdefilé
Wageningen 2015
Op 5 mei 2015 is het 70 jaar geleden dat het Koninkrijk der 
Nederlanden bevrijd werd. Ook dit jaar roepen wij u op om 
deel te nemen aan het bevrijdingsdefilé in Wageningen. In dit 
komende lustrumjaar verwachten wij heel veel bezoekers en 
wij hopen er samen met u een mooie dag van te maken.

De nadruk in het Bevrijdingsdefilé ligt zoals gebruikelijk op 
de tweede Wereldoorlog, Indië en latere vN-missies. Het Na-
tionaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (NCHC) gaat 
ervan uit, dat gelet op de hoge leeftijd, het aantal WO-II 
veteranen wederom afneemt en dat er eveneens minder bui-

tenlandse WO-II-veteranen deelnemen. Echter, wij rekenen 
dit jaar weer op de komst van jonge- actief dienende Neder-
landse en geallieerde erfopvolgers.

Naast het defilé is er dit jaar weer het Foulkesprogramma op 
de Dreijen. Het programma bestaat uit: diverse optredens van 
muziekkorpsen, static shows van historische militaire voertui-
gen, displays van re-enactmentgroepen, stands van (oorlogs)
musea en een paradropping.

Deelname
Als u wilt deelnemen, dan kunt u contact opnemen met de 
veteranenorganisatie of –vereniging waarbij u bent aangeslo-

boek, zeker ook uit sociologisch oogpunt, een belangwekken-
de episode in de recente geschiedenis. Maar of dát leger nu 
het beste was, mag de lezer zelf beoordelen. <

leger’ is verschenen. Het paart prachtige inside information 
van een oud-dienstplichtige aan de noodzakelijke achter-
grondkennis over dit tijdsgewricht. Daarmee beschouwt dit 

‘Het beste leger. Verplicht soldaat in de jaren 80’
Casper van den Broek   |   ISBN 9789461533005   |   2013   |   320 pagina’s   |   Uitgeverij Aspekt Bv
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Verenigingsnieuws

ten. Hun besturen hebben inmiddels een uitnodiging van ons 
ontvangen. Indien u verdere informatie nodig heeft, kunt u 
contact opnemen met het NCHC.

Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 / t.a.v.
de heer van de Beek / Postbus 1 / 6700 AA Wageningen
Henk.van.de.Beek@wageningen.nl / tel.: 0317 492 595

Bezoek JFC HQ Brunssum  
De regiovertegenwoordiger Zuid heeft op 29 oktober jl. een 
bezoek georganiseerd aan het Allied Joint Force Command 
Headquarters in Brunssum (het vroegere AFCENt). De dertig 
deelnemers hebben een interessante dag gehad met uitleg 
over de taken en werkzaamheden en tevens van een smakelij-
ke lunch genoten. De lezingen gaven een goed beeld van de 
werkzaamheden de afgelopen jaren toen dit hoofdkwartier 
de coördinatie verzorgde voor de missie in Afghanistan en 
van de toekomst waar een snelle interventiemacht moet wor-
den opgebouwd en gecoördineerd. Een zeer grote en inter-
nationale oefening eind 2015 moet de resultaten laten zien 
van deze inspanningen.
Naast leden van onze vereniging waren leden van zuster- en 
aanverwante verenigingen aanwezig en zijn de onderlinge 
banden weer verstevigd. 

Foto’s: Fotodienst JFC HQ Brunssum

Werkgroep Toekomst  
De werkgroep heeft het eindrapport gepresenteerd aan het 
hoofdbestuur. Het rapport is besproken en de aanbevelingen 
zijn van commentaar voorzien. Omdat de tekst te omvang-
rijk is voor vermelding hier, is deze op de website geplaatst en 
aldaar voor belangstellenden ter inzage. Aan leden die niet 
over een internetverbinding beschikken, kan eventueel een 
fotokopie ter beschikking worden gesteld. Op te vragen bij 
de ledenadministratie, tel.nr. 070 – 3911 595.

Grensverleggen is ...logisch:
psychologisch / fysiologisch / technologisch 
Artsen zonder grenzen in kunststof beschermingspakken be-
strijden in de zengende hitte van West-Afrika een microsco-
pisch gevaar dat Ebola heet. Op de Zuidpool onderzoeken 
wetenschappers bij 50 graden onder nul ijskristallen. Militai-

ren met helm, scherfvest, wapens en bepakking lopen meer-
daagse patrouilles in de woestijn, terwijl de zon de tempe-
ratuur opstuwt tot ver boven de 40 graden Celsius. Mensen 
werken soms onder extreme omstandigheden. Wat doet zo-
iets met lichaam en geest en wat kun jij daar aan doen?

ter afsluiting van het 200-jarig jubileumjaar organiseert de 
Koninklijke Landmacht samen met NIDv, tNO en de KNvOL 
op 8 januari 2015 het symposium ‘Grensverleggen is …logisch: 
psychologisch / fysiologisch / technologisch’. Een hoog-gede-
coreerde militair, een arts zonder grenzen en een operator uit 
de grondstoffenbranche nemen het publiek deze dag mee op 
een van hun uitzonderlijke avonturen. 

temperatuur, oriëntatie, uitputting, dreiging, medicatie, voe-
ding, zichtbaarheid. Drie kennisautoriteiten zullen de per-
soonlijke verhalen analyseren en in deelsessies relevante in-
zichten en innovaties laten presenteren op hun afzonderlijke 
vakgebieden: psychologie, fysiologie en technologie. Op een 
marktplein kunnen organisaties hun laatste producten tonen 
en in een pitch-café kunnen mensen hun ideeën delen in tien-
minuten-presentaties. Neerlands tweede ruimtevaarder, dr. 
Andre Kuipers, zal met een afsluitende lezing over zijn eigen 
ervaringen de drie invalshoeken weer bij elkaar brengen.

Met het symposium wil de jarige Landmacht organisaties die 
te maken hebben met ‘menselijk functioneren onder extreme 
omstandigheden’ bij elkaar brengen om kennis en ervaringen 
te delen. Het symposium is gratis toegankelijk, maar kent een 
beperkt aantal plaatsen. De organisatie onderzoekt momen-
teel de mogelijkheden om - eventueel in samenwerking met 
opleidingsinstituten - met livestreaming via internet de dag 
voor een breder publiek toegankelijk te maken. Aanmelden 
gaat via de website www.landmacht.nl

Dagvoorzitter: Inge Fraters, KIJK
Key note speekers:
Dr. ronald Kremer - Artsen zonder grenzen
Dhr. Eddie Siemerink - Koninklijke SHELL
Majoor Gijs tuinman rMWO - Koninklijke Landmacht 

Psychologie:
Kolonel prof dr. Eric vermetten – Universiteit Leiden
- Prof. dr. Caroline Six
- Prof. dr. Karin roelofs

Fysiologie: Prof dr. Hein Daanen - Fashion Institute
- Prof. dr. Jos de Koning
- Dr. George Havenith
- Dr. Gerard rietjens 

Technologie:
Prof. dr. Adelbert Bronkhorst - vrije Universiteit Amsterdam
- Prof. dr.  vanessa Evers
- Dhr Gert Nutzel
- Dhr r. Mente

Afsluiting: Prof. dr. André Kuipers

Donderdag 8 januari 2015
09.30 – 18.00 uur
Legerplaats Stroe
Wolweg 170 te Stroe
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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 € 40 per jaar (voor jeugdleden vanaf 
16 jaar tot 26 jaar € 20 per jaar). U ontvangt dan 
het blad Armex.

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

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!


