
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’

95e jaargang |  Oktober 2011 | nummer 5

Samenwerking nationaal en internationaal
Interview met mevrouw Angelien Eijsink, lid tweede Kamerfractie van de PvdA

Nationale operaties
•   Veel meer dan zandzakken vullen   •   Juridische grondslagen

‘Op de bres voor de krijgsmacht’

Thema-avond ‘Vrede en Veiligheid’ 2011 over ‘Vernieuwingen’
Op 15 november in Utrecht. Zie verder op pagina 27.
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Commentaar

Toen NAVO nog een defensief had voorbereid tegen een mo-
gelijk offensief uit het oosten, werden de afzonderlijke krijgs-
machtdeelbijdragen afgestemd op NAVO-behoeften aan zee-, 
land- en luchtstrijdkrachten. De marine droeg bij aan de door 
NAvO georganiseerde beveiliging van de Sea lines of Com-
munications, de landmacht kreeg een vak toegewezen in de 
Noord-Duitse laagvlakte, en de inbreng van de luchtmacht 
werd geïntegreerd in de luchtcomponent van de NAVO. 
Van een strategische samenhang op nationaal niveau was, 
en hoefde eigenlijk ook geen sprake te zijn, anders dan een 
‘strategische formule’ voor de verdeling van het geld: 1-2-1. 
Die tijd ligt ruim dertig jaar achter ons. Er is niet meer één vij-
and, een mix van nationale belangen en morele drijfveren 
bepalen of en in welk deel van de wereld elementen van de 
krijgsmacht worden ingezet en het budget is, uitgedrukt in 
een percentage van het bnp, met twee derde afgenomen.
Gebleven is de combined inzet: we doen het altijd met andere 
landen, maar we weten nu van tevoren niet met welke.
Deze situatie brengt met zich mee dat op nationaal niveau 
Nederland niet meer kan volstaan met een verwijzing naar 
de strategie van een hoger niveau. De regering dient zich nu 

zelf af te vragen op wat voor situaties zij haar krijgsmacht wil 
voorbereiden. Die noodzaak klemt temeer daar het defensie-
budget steeds verder afneemt. Verlaging van budgetten doet 
het belang van het stellen van prioriteiten immers toenemen.
Om op een verantwoorde wijze een krijgsmacht in stand te 
houden, is dus een nationale strategie nodig.

Samen?
Een hoofdvraag die in een dergelijk strategie beantwoord 
moet worden, is: richt Nederland zich bij de ontwikkeling 
van de afzonderlijke krijgsmachtdelen op een voor elk krijgs-
machtdeel apart geformuleerde, strategische context of gaat 
de regering voor één geïntegreerde krijgsmacht?
Zo op het oog lijkt het kabinet te gaan voor een geïntegreer-
de krijgsmacht. De bevelhebbers zijn verdwenen en er is nu 

Samen of apart?
P.K. Smit

Eén geïntegreerde krijgsmacht of toch verschillend georiënteerde krijgsmachtdelen, waar wil het 
kabinet naar toe? De regeringsboodschap lijkt te duiden op het eerste, maar voornemens voor de 
afzonderlijke krijgsmachtdelen spreken een andere taal. Een strategie om die voornemens aan te 
toetsen, ontbreekt echter. 

een Commandant der Strijdkrachten. Inzet en gereedstelling 
vinden onder zijn leiding plaats. Joint is de maatstaf. Alle he-
likopters zijn onder eenhoofdige leiding geplaatst en inge-
deeld bij de luchtmacht. Alle grondgebonden luchtverdedi-
ging valt onder de landmacht. Met de marinestudie uit 2005 
is voor de zeestrijdkrachten een beweging gemaakt naar on-
dersteuning van landoperaties. Wat Defensiebreed kan, moet 
ook Defensiebreed georganiseerd worden. Kortom: er zijn 
veel aanwijzingen die duiden op een streven naar een natio-
naal geïntegreerde krijgsmacht.

Of toch apart?
Er zijn echter ook genoeg aanwijzingen voor het tegendeel. 
Zo wil Minister Hillen de SMART-luchtwaarschuwingsradar 
(SMART-L radar) van de Luchtverdedigings- en Commandofre-
gatten (LC-fregatten) geschikt te maken voor het Active
Layered Theatre Ballistic Missile Defence (ALTBMD) program-
ma van de NAvO, de raketverdedigingscapaciteit onder meer 
bedoeld voor de bescherming van de bevolking en het bond-
genootschappelijk grondgebied in Europa. Volgens zijn brief 
van 26 september aan de tweede Kamer liggen de kosten
tussen e 100 miljoen tot e 250 miljoen, een behoorlijke hap 
uit het schaarser wordende investeringsbudget. 
Aan de JSF, goed voor een veel grotere hap uit dat budget, 
worden eisen gesteld die thuis horen bij optreden in een 
zelfde strategische context: een directe bedreiging van het 
NAVO- grondgebied door statelijke actoren. Er zullen immers 
weinig niet-statelijke groeperingen zijn die beschikken over 
een geïntegreerde luchtverdediging, of over het vermogen 
ballistische raketten af te vuren die het grondgebied van
Europa en de NAVO kunnen bedreigen.
Tegelijkertijd lijken de landstrijdkrachten zich vooral te
moeten richten op stabilisatieoperaties, in ieder geval op ope-
raties waarvoor tanks en zware artillerie niet nodig worden 
geacht.

Onduidelijk
Het beeld is dus gemengd. Vooral de beoogde bedrijfsvoering 
gaat sterk in de richting van nationale integratie. De strategi-
sche richtingen voor de afzonderlijke krijgsmachtdelen lijken 
echter vooral bepaald door een mengsel van autonome ont-
wikkelingen en financieel gedreven gelegenheidbeslissingen. 
Dat lijkt mij in hoge mate onverantwoord. Efficiency is een 
dominant thema in de ‘beleidsbrief’, maar die is per definitie 
alleen mogelijk als er duidelijkheid is over de te bereiken
effectiviteit. En die duidelijkheid is er beslist niet. <

Om op een verantwoorde wijze een 

krijgsmacht in stand te houden, is een 

nationale strategie nodig.
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Mevrouw Eijsink in gesprek met personeel van de Dolfijn in de Tweede Kamer. Bron: Defensie

De PvdA gaat fundamentele discussies over Defensie niet uit de weg en had graag met de huidige 
regering van gedachten gewisseld over de ‘Verkenningen’. Belangrijke thema’s zijn wat mevrouw 
Eijsink betreft het recht van individuen op een veilig bestaan, internationale samenwerking en 
efficiëntie binnen Defensie waarbij de ‘soldaat’ als uitgangspunt moet dienen.

Samenwerking nationaal 
en internationaal
De enige sleutel voor een relevante en betaalbare 
krijgsmacht

Brigadegeneraal b.d. P.K. Smit
Luitenant-kolonel b.d. C.H.C. Janssen
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krijgsmacht’. Met het in 1999 verschenen ‘Een plan voor de 
krijgsmacht’2 werd een omvattend beleidsprogramma voor 
de verdere verbetering van de Nederlandse krijgsmacht ge-
boden. ‘De Europese Toets’3 (2000) was een aanvulling van de 
tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid op ‘Het plan 
voor de krijgsmacht’.”
In deze notitie kiest de PvdA voor een brede benadering van 

het begrip veiligheid waarbij de vei-
ligheid van staten wel belangrijk is, 
maar niet ten koste mag gaan van 
het recht van individuele personen op 
een vreedzaam en veilig bestaan. De 
strategie die nodig is om dit doel te 
bereiken moet zich kunnen bedienen 
van verschillende middelen, desnoods 
van de inzet van militaire capacitei-

ten. Die militaire capaciteiten, de krijgsmacht dus, moeten 
volgens de PvdA efficiënt en slagvaardig zijn en toegerust op 
de eisen die daar in deze tijd aan worden gesteld. 
De partij bedient zich van zes hoofdthema’s die de rode draad 
vormen bij de keuze voor de aard en omvang van de Neder-
landse krijgsmacht in de komende jaren. Deze thema’s zijn:
- vergroting inzetbaarheid en samenwerking binnen de
  krijgsmacht;
- samenwerken en samenvoegen;
- een betere, op de nieuwe wijze van optreden toegesneden  
  organisatie van de krijgsmacht;
- waardering voor het defensiepersoneel;
- internationale samenwerking;
- een evenwichtig budgettair kader.
Wat dat laatste betreft: de partij wilde in 2007 per jaar een 
half miljard aan doelmatigheidopbrengsten realiseren, om die 
te gebruiken voor betere uitrusting, betere opleidingen en 
waardering voor het personeel.

Veiligheidsstrategie

Wat men er ook van mag vinden: u hebt behoorlijke bouwstenen 
aangedragen voor de rol van de krijgsmacht in een veiligheids-
strategie. Toch is daar weinig aandacht voor.

Dat is zo. Stukken over onze defensie krijgen helaas niet
de aandacht die ze verdienen en zijn voor een willekeurige 
burger vaak moeilijk te vinden. Verder gaan reacties van an-
dere partijen vaak niet verder dan, laat ik het zo uitdrukken, 
afbranden zonder dat er echt iets tegenover staat. Wat dat 
betreft zou ik wel eens onderzocht willen hebben hoeveel 
fundamentele discussies over de krijgsmacht worden gevoerd 
of hoeveel rapporten er naar de Kamer gaan. Ik denk verhou-
dingsgewijs zeer weinig.

Hebben we op nationaal niveau eigenlijk wel zoiets als een veilig-
heidsstrategie?

Niet echt. In de ‘Verkenningen’ worden daarvoor wel belang-
rijke elementen aangedragen zoals wat we in de toekomst 
kunnen verwachten, hoe gaat de wereld eruit zien, wat heb-

De Kunduz-missie zal ongetwijfeld hoge ogen gooien in de 
competitie van meest besproken defensieonderwerpen. Het 
gaat dan waarschijnlijk minder over de mate waarin de missie 
succes heeft, hoe ook gedefinieerd, maar meer over de uit-
voering zelf en het toetsen daarvan aan de in Den Haag uit-
gedachte criteria. Een Afghaanse, door Nederland opgeleide 
agent die op het verkeerde moment een schot lost, kan dan 
een flinke storm op het Plein veroor-
zaken. Zelfs de kwalificatie van de 
missie als ‘militair’ levert, zo bleek op 
de eerste parlementaire werkdag, al 
veel politiek rumoer op. Hoe zat het 
ook al weer met de gevechts- of op-
bouwmissie?
Natuurlijk, ook de bezuinigingen zul-
len op de politieke agenda blijven, 
maar dan vooral naar aanleiding van de uitvoering. Worden 
er wel voldoende generaals ontslagen? Moet Limburg, lees 
Weert, geen kazerne houden? Krijgt Zeeland echt zijn (mari-
niers-) aandeel van Defensie in huis? Zo maar enkele vragen 
die veel Haagse tongen los zullen maken.
Die tongen roeren zich aanmerkelijk minder bij vragen over 
de grootste bedreigingen voor de belangen van het Konink-
rijk, hoe die bedreigingen tegemoet te treden en wat de risi-
co’s zijn als Nederland daarin niet slaagt. Dat zijn in de eerste 
plaats politieke vragen, waarop maar moeilijk een concreet 
antwoord is te krijgen. Toch is zonder die antwoorden een 
discussie over organisatie en samenstelling van de krijgsmacht 
even zinvol als een gedachtewisseling over de economische 
toekomst van ons land, de wereld buiten Nederland nege-
rend.
Daar legt de KNVOL, en meer in het bijzonder de redactie van 
Armex, zich niet bij neer. Nederland verdient meer dan louter 
gelegenheidsdiscussies over zijn krijgsmacht. Bovendien wil je 
als soldaat of matroos toch weten waar je je nek voor moet 
uitsteken. 
Daarom interviewt de redactie politici over hun visie over
de rol van de krijgsmacht in een politieke strategie en de
consequenties daarvan voor de samenstelling ervan.
Op 15 juli was PvdA-kamerlid en woordvoerder Defensie
mevrouw Angelien Eijsink bereid om onze vragen te beant-
woorden.

Partijvisie
Dat een politieke discussie over de door de regering te volgen 
politieke en militaire strategie vrijwel ontbreekt, of zich in
ieder geval aan de publieke aandacht onttrekt, wil niet zeg-
gen dat er bij politieke partijen geen ideeën zijn. Zo heeft de 
PvdA Tweede Kamerfractie in 2007 een publicatie het licht 
doen zien met de titel ‘In dienst van Nederland, in dienst van 
de wereld’.1 Deze publicatie met de veelzeggende ondertitel 
‘Een plan voor een actieve en doelmatige krijgsmacht’, staat 
in een langere traditie van PvdA-denkbeelden over de krijgs-
macht. Het voorwoord zegt hierover: “De Prioriteitennota uit 
1993 van PvdA-minister Relus Ter Beek was het vertrekpunt. 
In 1998 verscheen onder verantwoordelijkheid van de Twee-
de Kamerfractie van de Partij van de Arbeid ‘Investeren in de 

‘Stukken over onze defensie

krijgen helaas niet

de aandacht die ze verdienen’

1 Zie www.pvda.nl/publicaties/
2 Harry van den Bergh c.s., Een plan voor de krijgsmacht, PvdA-fractie in de tweede Kamer, september 1999
3 Harry van den Bergh c.s., De Europese Toets, Nieuwe oriëntaties voor het Nederlandse veiligheids- en defensiebeleid, PvdA tweede Kamerfractie, 
 November 2000
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ben we nodig. Maar de wereld is enorm dynamisch. Voor 
‘9/11’ zag de wereld er heel anders uit dan daarna. Daarom 
zeggen wij als PvdA, als je in een dergelijk dynamische wereld 
een aantal zaken overeind wilt houden, zul je nationaal en
internationaal moeten samenwerken.

Is er geloofwaardig defensiebeleid mogelijk zonder politieke
uitwerking van wat is onderzocht in de ‘Verkenningen’?

De regering zegt dat de ‘Verkenningen’ het uitgangspunt zijn 
voor het beleid en kiest vervolgens voor de beleidsoptie ‘veel-
zijdig inzetbaar’: het Zwitserse zakmes. Maar een nadere uit-
werking op allerlei terreinen ontbreekt. Dat is heel jammer. 
Daarom had ik aan de regering gevraagd om nog voor de
bezuinigingen met een visie te komen op de ‘Verkenningen’. 
Dat oranje boek is immers niet alles. Daar zit nog ‘een
meter’ studies achter over bijvoorbeeld het klimaat, grond-
stoffen, opkomende machten, samenwerking binnen de EU 
en de NAVO. 

Is dat niet en kwestie van politiek leiderschap?

Je ziet aan deze regering, dat het erg moeizaam gaat.
Het buitenlandsbeleid is naar binnen gericht. Het gaat alleen 
maar om het nationale belang. Kijk maar naar het interview 
met Brinkman4. Daar ben ik het natuurlijk niet mee eens.
Nederland bestaat bij de gratie van het buitenland. Wij zijn 
het buitenland. Wij zijn de EU en hebben de EU nodig.
Je kunt bijvoorbeeld al die economische processen binnen
Europa niet meer ontrafelen. Natuurlijk zijn er altijd men-
sen die iets als een probleem zien en dat herleiden tot de EU. 
Maar ook als Griekenland de drachmen nog had gehad, had-
den we geïnvesteerd in Griekenland.
We hadden ook graag de vijf politieke vragen uit het rapport 
door de regering beantwoord willen hebben (zie kader).
De discussie daarover met de Kamer is gewoon niet gevoerd.
Het rapport had zo een uitdaging kunnen zijn naar alle
partijen en het is gewoon jammer dat alles wat met zoveel 
kwaliteit en kennis is onderzocht, geen debat waard is voor 
de regering.
Over debat gesproken: wij hebben een nieuwsgroep Defen-
sie. Op onze website kunt u daar meer over te weten komen. 

Internationale rechtsorde

Vraagt een brede benadering van het begrip veiligheid niet om een 
herformulering van de drie hoofdtaken?
Ik denk dat er voldoende flexibiliteit in de hoofdtaken zit.

Internationale rechtsorde en stabiliteit zijn begrippen die
je breed kunt invullen. Verder hebben we het nieuwe strate-
gisch concept van de NAVO waarin artikel 4 aan belang wint 
t.o.v. artikel 5. En we hebben natuurlijk het concept van de 
VN. Ik ben wel met u eens dat je daarna zou kunnen kijken, 
maar ik ben ervan overtuigd dat als je elkaar wilt vinden, dat 
het ook lukt. Wil je dat niet, dan is zelfs de betekenis van het 
woord stabiliteit afhankelijk van de uitleg ervan nationaal,
internationaal of Europees.

Onder meer Brinkman wil de internationale rechtsorde alleen
bevorderen als er een nationaal belang in het geding is? Bij het
beginsel ‘Responsibility to Protect’ heb je die ruimte eigenlijk niet. 
Moet dat beginsel geen steviger plaats krijgen in de politieke
strategie van Nederland?

Het beginsel is heel goed maar we moeten het nog verder 
uitwerken. We staan nog maar aan het begin. Kijk maar wat 
er gebeurt in Afrika. Daar spelen grondstoffen een belang-
rijke rol bij de toepassing van het beginsel. We hebben Zim-
babwe eerst aan zijn lot overgelaten omdat we niets konden 
en mochten doen. Vervolgens hebben we het hele zuiden van 
Afrika aangetast zien worden, ook economisch. Daarnaast 
spelen in Afrika ook de oude koloniale connecties nog een 
rol. Kortom: we hebben op dit gebied nog een hele weg te 
gaan, ook internationaal.

Het Pentagon na de aanval op ‘9/11’. Bron US DoD

NAVO secretaris-generaal Rasmussen op bezoek bij Minister-president 
Rutte. Bron: NAVO

4 Zie Armex 95-02, april 2011
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van gezamenlijke formering van (delen van) van krijgsmach-
ten. Er is dus nog een lange weg te gaan.
We hebben het eerder over de veiligheidsstrategie gehad. 
volgens ons moeten we in dat kader met elkaar kijken bin-
nen de EU waar ieders krachten zitten, wat men kan, hoe-
veel common ground er is voor een eventuele inzet. Anders 
gezegd: hoe bouw je met zijn allen een EU veiligheidsmacht. 
Dat is natuurlijk zeer lastig. Zo zitten de landen in Oost-Euro-
pa nog in een transitiefase. En dan hebben we het nog niet 
over de defensie-industrie.
Om op dat laatste even verder te gaan. Samenwerking op ma-
terieelgebied begint met overeenstemming over wat je goed 
genoeg vindt om je mensen verantwoord uit te zenden. Moet 
dat altijd het beste zijn? Ik heb Dick Berlijn horen zeggen dat 
de JSF het beste toestel is, maar er zijn genoeg landen die er 
anders over denken en met andere toestellen te vliegen. Er 
wordt her en der in de wereld veel aan wapens uitgegeven, 
zeker ook in de opkomende landen. Daar kun je je alleen in 
Europees verband tegen te weer stellen. Alleen kunnen we 
dat gewoon niet meer betalen (net zo min als anderen in
Europa dat alleen kunnen).

En dan nog iets. Je moet heel goed kijken waarom je iets aan-
schaft. Als de keuze ook goed is voor de werkgelegenheid: 
prima, maar je schaft nooit een wapensysteem aan omwille 
van de werkgelegenheid.

Hillens krijgsmacht

Als je internationaal wilt samenwerken, moet je zelf ook iets sub-
stantieels inbrengen. Kan dat straks nog?

De vraag is wel: hoeveel militairen houden we straks nog over 
bij een sterkte van, pak hem beet, 52.000? En hoe zorg je er-
voor dat de samenwerking met Buitenlandse Zaken en Ont-
wikkelingssamenwerking, waar de kennis zit, geborgd is. In 
de bezuinigingsbrief, pardon beleidsbrief, is volstrekt niet
gekeken naar wat de ‘Verkenningen’ zeggen over internatio-
nale samenwerking.
Maar we kunnen straks nog heel veel. Wel moet het inzet-
baarheidpercentage omhoog. Zeg dat je voor de uitzending 
van 2000 militairen, dat hebben we de laatste jaren gemid-
deld uitgezonden, ongeveer 10.000 militairen nodig hebt, 
dan zou je toch behoorlijke missies moeten kunnen uitvoeren.
Defensie heeft in het verleden de operationele militair onvol-
doende in het middelpunt gezet. De Koninklijke Marechaus-
see is de afgelopen jaren behoorlijk uitgedijd, rapporten spre-
ken zelfs van een verdubbeling. De vraag is of dit allemaal 
nodig was, zeker in verhouding tot de politie. Verder zijn de 
DMO en de CDC steeds groter geworden. In 2003 zouden er 
11.700 functies moeten verdwijnen. Dat zijn er misschien 350 
geworden. Hoe is het toch mogelijk dat er naast de beleids-

Internationale samenwerking

U laat geen twijfel bestaan over uw opvatting over internationale 
(defensie)samenwerking.

Wij propageren al heel lang samenwerking binnen Europa. 
Dat heeft alles te maken met de betaalbaarheid. Laat ik voor-
op stellen dat de ruggengraat van de krijgsmacht het perso-
neel is. We kunnen in de politiek van alles bedenken, maar als 
we de mannen, vrouwen en opleidingen niet hebben, kun je 
helemaal niets. Dat personeel heeft natuurlijk materieel no-
dig. Maar dat materieel is zo duur geworden dat je concessies 
moet doen op het gebied van de kwaliteit of de kwantiteit. 
Je ziet dat niet alleen wij maar bijvoorbeeld ook het Verenigd 
Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk met dat probleem worste-
len.
De sleutel is samenwerking. We kunnen met zijn allen C-17s
in standhouden en huren, waarom kan dat ook niet met 
jachtvliegtuigen? 

Zonder gemeenschappelijk defensiebeleid wordt samenwerking
ingewikkeld. Kijk maar naar de Euro.

Laat duidelijk zijn dat wij geen zelfstandige missies kunnen 
uitvoeren. In Tsjaad werkten we samen met de Ieren. In Uruz-
gan waren het onder meer Australië en Singapore. Voor de 
kust van Somalië treden we op in EU en NAVO verband. Kort-
om: in missies werken we al samen met krijgsmachten van 
veel andere landen. 
Iets anders is de samenstelling van de eigen krijgsmacht. Dan 
speelt de discussie over soevereiniteit en politieke wil, ook in 
onze partij. Samenwerking op materieelgebied op een wij-
ze dat je van elkaar afhankelijk bent, betekent ook met zijn 
allen inzetten. Van dat laatste zijn de EU battle group en de 
NATO Response Forces voorbeelden. Ik denk dat aan de ene 
kant er wel meer begrip komt voor de noodzaak tot samen-
werking. Maar er is tot nu toe nog onvoldoende politieke wil 
aanwezig om daadwerkelijk stappen te zetten op het gebied 

‘… maar je schaft nooit een 

wapensysteem aan omwille van de 

werkgelegenheid.’

Mariniers in Tsjaad. Bron Defensie

‘Laat ik voorop stellen dat de ruggengraat van de krijgsmacht het personeel is’
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matige keuze van 650 Me bezuiniging nog 400 Me nodig is 
om de zaak gezond te maken. Als dat in een bedrijf zou ge-
beuren, zou de directeur ontslagen zijn.
En zeg niet dat daarop niet gewezen is. Afgelopen jaar heb 
ik constant gezegd dat de DMO en het CDC over de top zijn. 
Ik kreeg echter geen gelijk, noch binnen de coalitie noch bij 
de oppositie. Defensie zegt zelf nu ook dat er efficiënter ge-
werkt kan worden. Maar ik zie nog steeds dat het gaat om 
staven, CDC, DMO, Bestuursstaf. De soldaat: daar gaat het 
om!

En de JSF?

Wij zijn als PvdA niet tegen een nieuw jachtvliegtuig. Maar er 
moet duidelijk zijn wat je ermee moet kunnen en wat daar-
voor een redelijk prijskaartje is. Daar hebben we met het hui-
dige kabinet niet over kunnen spreken. Alle wapensystemen 
waren bespreekbaar, maar niet de JSF. De laatste berichten 
zijn trouwens dat de JSF weer 70 Me duurder is geworden. 

Door twee testtoestellen aan te schaffen kies je feitelijk voor 
dat toestel en loop je het risico dat je daarmee de krijgsmacht 
op eet. En dat zonder een behoorlijke discussie over wat voor 
toestel goed genoeg is voor de rol die het straks moet gaan 
vervullen. 

Afronding

Actief dienende militairen beschouwen de politieke discussies over 
de krijgsmacht als een zaak van politici. Zouden ze zich er niet meer 
mee moeten bemoeien? 

Daar ben ik het wel mee eens. Waarom kom ik ze nooit te-
gen bij discussies in het land? Waarom zouden studenten van 
KMA en KIM niet meedoen met een discussie bijvoorbeeld in 
de Balie? Omgekeerd: de politiek zou ook veel meer in het 
openbaar moeten spreken met militairen. Ik zou wel toe wil-
len naar een situatie als in Amerika waar hearings worden ge-
houden met hoge militairen. Verder zou ik als Kamerlid graag 
direct terugkoppeling willen krijgen van commandanten die 
op missie zijn geweest. Ook van de mensen van Buitenlandse 
Zaken trouwens. Nu zie ik ze wel bij Pauw en Witteman. Maar 
dat moeten we van onze kant ook beter organiseren. <

Vijf strategische vragen:

1. Welke militaire bijdrage wil Nederland in internationaal verband en ten opzichte van andere landen leveren?
    Wat willen we in de wereld betekenen? Voor welke belangen en waarden staan we pal? Wie zijn we?

2. Welke defensie-inspanning is nodig of wenselijk in het licht van de omgevingsanalyse van de Verkenningen?
    Hoe gaan we om met de fundamentele onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen?

3. Welke balans moet worden getroffen tussen bescherming en zo nodig verdediging van het eigen en bondgenoot-
    schappelijk grondgebied en het optreden bij de bron van bedreigingen van onze veiligheid (al dan niet ter bevorde-
    ring van de internationale rechtsorde)?

4. Welke militaire bijdrage moet de krijgsmacht binnen landsgrenzen leveren aan de veiligheid van onze samenleving
    in het licht van de groeiende kwetsbaarheid voor maatschappelijke ontwrichting?

5. Welke afhankelijkheden van andere landen kan Nederland op veiligheids- en defensiegebied aanvaarden?
    Tot welk punt willen we onze autonomie behouden? 

De JSF samen met een F16

Samenwerking in het het 1 (GE/NL) Corps. Oefening Noble Sword
in  2010. Bron: 1GNC
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u ziet niet wat wij zien

Heijmans techniek & Mobiliteit, Postbus 766, 5201 at ‘s-Hertogenbosch, tel. 073 - 648 41 11

uw Partner voor mobiele video observatie

Tegenwoordig is video-observatie niet meer weg te denken uit de 

samenleving, waarbij er steeds meer video-observatie plaats vindt op 

mobiele en/of ongebruikelijke locaties. Door het ontbreken van 

infrastructuur is draadloze videotransmissie een voor de hand liggende 

oplossing. Heijmans realiseert projecten met draadloze 

videotransmissie, door toepassing van het Mobile Viewpoint concept 

ontwikkeld door ICT bedrijf Triple IT.

toepassingsgebieden
Dienstverlenende voertuigen
Hulpverlenende voertuigen
Observatie vanuit meldkamer
Locaties waar geen infrastructuur    
aanwezig is
Evenementen
Tijdelijke opstellingen (locatie    
onafhankelijk)

technische specificatie                                      
Web-based oplossing
Live beelden
Camera onafhankelijk
Draadloos via UMTS / HSPA
Bi-directionele communicatie
Positiebepaling via GPS
Video opslag lokaal / centraal

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Anthony Elbers 06-54982293 / aelbers@heijmans.nl
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Samenwerking met lokaal bestuur, in binnen- en buitenland. Bron: Defensie

De krijgsmacht beschikt over specialistische kennis en capaciteiten waarmee hoogwaardige 
ondersteuning aan het civiele bestuur in Nederland kan worden geleverd. De samenleving mag van 
Defensie verwachten dat zij er staat wanneer dat nodig is, niet alleen in Verweggistan maar ook in de 
eigen achtertuin.

Veel meer dan 
zandzakken vullen
Kolonel B.W. Valk

In 2003 kwamen in de Amercentrale vijf onderhoudsmede-
werkers om het leven doordat een steiger in een van de ke-
tels instortte. Drie mensen konden worden gered. De om-
standigheden waren complex. Er werd een beroep gedaan op 
Zwitserse bergbeklimmers om in de ketel af te dalen, terwijl 
de kazerne van het Korps Commandotroepen in Roosendaal 
een stuk dichter bij huis was.
Het ondersteunen van civiele autoriteiten is één van de 
hoofdtaken van de krijgsmacht. Door de veelvuldige inzet in 
crisishaarden in het buitenland, waarbij het optreden verder 

strekt dan reguliere gevechtsacties, beschikt Defensie meer
en meer over mensen, middelen en ervaringen die voor deze 
nationale inzet relevant kunnen zijn, vele male relevanter dan 
verkeersregelaars en handlangers voor het vullen van zand-
zakken.
Het nationale belang van deze inzet is ook toegenomen. 
Steeds duidelijker wordt dat lokaal georganiseerde veilig-
heidsdiensten zoals politie, brandweer en GHOR (Geneeskun-
dige Hulp bij Ongevallen en Rampen) steun nodig hebben bij 
het bestrijden van crises en rampen.
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delen waarmee in crisissituaties hoogwaardige ondersteuning 
aan het civiele bestuur kan worden geleverd. 
Alle reden voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en Defensie om concrete afspraken te
maken over de rol van de krijgsmacht als structurele partner 
van de civiele autoriteiten. Deze afspraken werden gebun-
deld in het zogeheten Convenant Civiel-Militaire Bestuursaf-
spraken (CMBA) uit 2005. Het CMBA betekenden een koers-
wijziging voor de derde hoofdtaak van het ministerie van 
Defensie. Defensie ontwikkelde zich van een vangnet als ci-
viele capaciteiten tekort schieten, tot een structurele veilig-
heidspartner naast gemeenten, de politie, de brandweer en 
de GHOR.
De structurele civiel-militaire samenwerking leidde ook tot 
het besef dat er zich nieuwe mogelijkheden tot samenwer-
king voordoen. In 2006 is daarom een aanvullend pakket
aan samenwerkingsafspraken uitgewerkt over de inzet van 
specialistische defensiecapaciteiten. Onder leiding van het mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en on-
dersteund door TNO zijn diverse scenario’s onderzocht. Onge-
veer tweehonderd deskundigen van alle betrokken
veiligheidsdepartementen en veiligheidsdiensten werkten 
mee aan dit onderzoek. Alle analyses toonden een behoefte 
aan meer defensiesteun en snellere beschikbaarheid daarvan.
Het resultaat is een intensivering van de civiel-militaire sa-
menwerking (ICMS) waarbij is gestreefd naar een gegaran-
deerd minimumpakket met een maximale benutting van de 
binnen Defensie aanwezige kennis en kunde. De nieuwe
afspraken zijn vastgelegd in het convenant ICMS.
Ten opzichte van het convenant CMBA uit 2005, nam de ge-
garandeerde ondersteuning van de krijgsmacht toe van 3.000 
tot circa 4.600 militairen Deze uitbreiding bestaat uit een
specialistische aanvulling op andere, al bestaande vormen
van samenwerking zoals kustwacht en bijzondere bijstand. Bij 
elkaar opgeteld stelt het ministerie van Defensie op rotatie-
basis meer dan 20% van haar militaire capaciteit beschikbaar 
voor haar rol als veiligheidspartner, iets waar de huidige be-
zuinigingen vooralsnog geen afbreuk aan doen. De grootste 
verandering is echter dat de afspraken, sinds vijf jaar, een
bindend karakter hebben. Hierdoor kunnen de civiele
autoriteiten snel en zonder tijdrovend overleg, beschikken 
over de benodigde specialistische militaire steun en bijstand.
Samenvattende kunnen we stellen dat de invoering van ICMS 
het einde van een tijdperk markeerde. Het louter beschikbaar 
stellen van middelen door Defensie uitsluitend op basis van 
beschikbaarheid, behoort definitief tot het verleden. Defen-
sie heeft zich ontwikkeld van vangnet naar structureel veilig-
heidspartner. In het kader van rampenbestrijding slaan bur-
gerautoriteiten en militairen nu écht de handen ineen.

Daarnaast hebben de aanslagen in New York en Madrid, het 
drama op de Loveparade in Duisburg en de chemiebrand in 
Moerdijk meer dan duidelijk gemaakt wat het belang is van 
goede afspraken tussen de verschillende hulporganisaties. Bij 
een incident of ramp moeten civiele en militaire autoriteiten 
elkaar blindelings kunnen vinden en weten wat ze aan elkaar 
hebben. Dit vereist duidelijke afspraken vooraf over beschik-
baar te stellen capaciteiten, een goede afstemming van de te 
hanteren procedures, gezamenlijke draaiboeken en gezamen-
lijk oefenen. 

Ook moet worden geconstateerd dat de inzet van Defensie 
steeds meer civiele componenten in zich bergt. Bij expediti-
onaire operaties kunnen we ons niet meer beperken tot ‘het 
leveren van gevechtskracht’. Ook in crisisgebieden bewegen 
wij ons, meer en meer, op het terrein van de algemene open-
bare orde en veiligheid. Het in Uruzgan succesvol toegepaste 
3D-concept toonde dat onze militairen nauw samen konden 
werken met de lokale civiele bestuurders om het land op te 
bouwen. Een samenwerkingsverband dat ook moet worden 
gerealiseerd bij het bestrijden van crisissen en rampen.
Dit alles maakt duidelijk dat de inzet van de krijgsmacht 
ter ondersteuning van de civiele autoriteiten steeds eviden-
ter wordt, of het is vanzelfsprekend dat er ‘meer groen op 
straat’ komt.

Intensivering Civiel Militaire Samenwerking
Samenwerking tussen Defensie en civiele instanties als
provincies, gemeenten en politie bij ongevallen en rampen 
is van alle tijden. Op diverse terreinen had de samenwerking 
tussen Defensie en het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (BZK) al structureel gestalte gekregen.
De nationale taakvelden van de Koninklijke Marechaussee,
de Kustwacht en de bijzondere bijstandeenheden zijn daar 
voorbeelden van.
Nieuwe dreigingen – zoals terrorisme, digitale verlamming, 
zeespiegelstijging en pandemieën – vergden nieuwe afspra-
ken tussen crisispartners. Steeds duidelijker werd dat Neder-
landse militairen in het buitenland veel ervaring opdoen met 
het bestrijden van terroristische groeperingen, met rampen-
bestrijding, met wederopbouw en met logistiek. Deze erva-
ringen, samen met de daarbij behorende ontwikkeling van 
kennis en middelen, zijn ontegenzeggelijk van grote waarde 
bij het bestrijden van deze ‘nieuwe’ crisissen. Zo beschikt de 
krijgsmacht tegenwoordig over specialistische (militaire) mid-

‘meer groen op straat’

Bestaande taken als de kustwacht. Bron: Defensie
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Afspraken Defensie en BZK
Een eerste categorie van afspraken over de inzet van defen-
siecapaciteiten ligt op het terrein van de handhaving van 
de openbare orde en veiligheid. Hierbij gaat het dus niet 
alleen om aanvullende menskracht voor politie en mare-
chaussee, maar ook om de inzet van specialistische midde-
len voor observatie- en bewakingstaken. Deze afspraken over 
de handhaving van de orde en veiligheid zijn ingedeeld in de 
volgende categorieën: 
- inzet militairen voor onderhandhavingstaken;
- bewaken en beveiligen van objecten;
- bewaken grenzen, gebieden en routes;
- bewaken luchtruim;
- bescherming havens;
- detectie en ruiming van explosieven.
De tweede categorie afspraken over de inzet van defensie-
capaciteiten ligt op het terrein van de bestrijding van
rampen en zware ongevallen. In dit kader is afgesproken 
dat Defensie in voorkomende gevallen en onder civiel gezag 
kan worden belast met taken zoals:
- het overnemen van de operationele aansturing van (door
  civiele hulpverleningsdiensten in gang gezette) evacuaties 
  bij grootschalige rampen en crises (als totaalpakket);
- het vervoer van burgers en gewonden uit slecht toeganke-
  lijke rampgebieden naar verzamelpunten aan de rand van 
  die gebieden;
- de inrichting van die verzamelpunten, met inbegrip van
  de eerstelijns geneeskundige verzorging, voor de initiële
  opvang van burgers en gewonden;
- de coördinatie van de verdere evacuatie van burgers met
  civiele middelen naar grotere opvanglocaties;
- de ondersteuning van de civiele diensten met militaire
  ziekenautocapaciteit en militair verplegend personeel;
- de inrichting van een noodhospitaal voor de opvang van
  gewonden als aanvulling op civiele ziekenhuiscapaciteit;
- het treffen van noodconstructies, noodvoorzieningen aan 
  dijken en wegen, noodbruggen en vlotten voor vervoer van 
  personeel en materieel in ondergelopen gebieden;
- de ontsmetting van routes en het inrichten van ontsmet-
  tingsstraten voor personeel, voertuigen en materieel met 
  chemische besmettingen; 
Een aantal van deze taken voert Defensie structureel uit.
Er hoeft voor deze taken geen verzoek om bijstand of steun-
verlening te worden gedaan omdat deze taken al zijn vast-
gelegd in wet- en regelgeving. Zo is de Koninklijke Mare-
chaussee (KMar) belast met beveiliging, rechtshandhaving en 
het handhaven van de vreemdelingenwet, is het ruimen van 
explosieven voorbehouden aan de Explosieven Opruimings-
Dienst Defensie (EODD), voert het Commando Zeestrijdkrach-
ten (CZSK) de kustwachttaken uit, bewaakt het Commando 
Luchtstrijdkrachten (CLSK) het Nederlandse luchtruim, stelt 
het Commando Dienstencentra (CDC) een calamiteitenhospi-
taal beschikbaar en worden er bijzondere bijstandeenheden 
geleverd bij dreiging van terroristische acties en zware crimi-
naliteit. 
Een volledig overzicht van alle gegarandeerde en niet
gegarandeerde capaciteiten van Defensie is te vinden in de 
‘Catalogus Civiel-Militaire samenwerking’ die is te vinden op 
het internet.1

Voorbeelden van inzet

BrANDStICHtINGEN ’t ZANDt 2007 EN vUGHt 2010
In beide plaatsen was enige tijd een pyromaan actief. In het 
kader van Politiewet werd militaire bijstand aangevraagd. 
Deze aanvraag resulteerde o.a. in de inzet van de Raven en 
verkenners. Vooral door de inzet van deze verkenners werd 
de handelswijze van de pyromaan duidelijk, wat resulteerde 
in een aanhouding.

OUD EN NIEUW rELLEN ‘vEEN’ IN 2009 EN 2010
Om de inzet van hulpdiensten op de juiste plaats mogelijk te 
maken, werd in gemeente Aalburg tijdens oudejaarsnacht de 
politie van Midden- en West-Brabant bijgestaan bij de hand-
having van de openbare orde. Onbemande vliegtuigjes van 
Defensie vlogen boven delen van de het dorp Veen. 

HEIDE- EN DUINBrANDEN
Bij Heidebranden op de Strabrechtse heide en de Kalmhout-
se Heide en bij de duinbranden in Bergen werden naast man-
schappen ook specialistische militaire middelen ingezet zoals 
heli’s met waterzakken, chrashtenders, een tankdozer, een wiel-
laadschop en een brandstofdistributiemiddel. Duidelijk werd 
o.a. dat de civiele hulpdiensten niet ingericht zijn om langdurig 
grote groepen bijstandverleners logistiek te verzorgen. 

Inzet van o.a. een chrashtenderen en een brandstofdistributiemiddel 
bij de bestrijding van natuurbranden. Bron: Jack Bergman, Officier 
Veiligheidsregio bij Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Inzet verkenners bij de opsporing. Bron: Defensie

1 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/convenan-
ten/2007/08/16/catalogus-civiel-militaire-samenwerking.html
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den voorbereid voor nationale inzet.
Ook zullen de militairen en vooral de staven beter zijn voor-
bereid op expeditionaire inzet. De door NATO geadopteerde 
strategie van de Comprehensive Approach is immers noodza-
kelijk omdat moderne conflicten niet langer zijn te beslechten 
met uitsluitend gevechtsoperaties. Het daaruit voortkomen-
de 3D-concept (Defense-Diplomacy-Development), zeker zoals 
Nederland het succesvol heeft uitgevoerd in Uruzgan, maakt 
duidelijk dat ook bij expeditionaire operaties intensieve sa-
menwerking met lokale autoriteiten en lokale veiligheidsor-
ganisaties noodzakelijk is. Het is dan ook een groot voordeel 
dat de militairen en de staven hier al mee worden geconfron-
teerd tijdens hun reguliere operationele gereed stelling.

Ontwikkelingsrichtingen
Uit het bovenstaande valt te concluderen dat we met de 
krijgsmacht op de goede weg zijn om invulling te geven aan 
een van de drie hoofdtaken. Maar er is altijd ruimte voor ver-
betering. Zo wordt er in de rapportage Intensivering Civiel 
Militaire Samenwerking van mei 2006 al gesproken over geza-
menlijk opleiden, gezamenlijk oefenen en een gezamenlijke 
kennisbasis. Naar mijn persoonlijke mening is van deze voor-
nemens nog maar bar weinig gekomen. 
Buiten een enkel, zeer beperkt initiatief zoals militairen die 
soms deelnemen aan een masterclass of een interdeparte-
mentale opleiding crisismanagement, is er nog geen enkele 
structurele, gezamenlijke opleiding. In 2006 zijn de intenties 
hiertoe wel uitgesproken door de Ministers van BZK en
Defensie. Concreet is er van beide kanten echter nog niets

Regionaal Militair Commandant
voor de taken waar wel een aanvraag voor militaire bijstand 
of steunverlening aan ten grondslag moet liggen, speelt de 
Regionaal Militair Commandant (RMC) een cruciale rol. De 
RMC moet veiligheidsregio’s bijstaan bij de uitwerking van 
rampenplannen en het bestrijden van rampen en zware on-
gevallen. Daarnaast moet de RMC de burgemeesters en de
officieren van justitie kunnen adviseren over de inzetmoge-
lijkheden van specialistische militaire capaciteiten ten behoe-
ve van de handhaving van de openbare orde en de rechtsorde 
en moet de RMC adviseren over de inzet van de krijgsmacht 
in het kader van het openbaar belang.
De rMC fungeert als liaison namens Defensie en kan de indie-
ning van verzoeken om militaire steun en bijstand ondersteu-
nen en begeleiden, zodat een snelle afhandeling mogelijk is. 
Daarnaast moet de rMC als intermediair optreden voor de af-
stemming van de deelname van militaire eenheden aan multi-
disciplinaire oefeningen en de planning daarvan in oefenka-
lenders. Om deze civiel-militaire samenwerking op decentraal 
niveau mogelijk te maken, is het volgende afgesproken:
- de adviescapaciteit van de rMC’s dusdanig uit te breiden
  dat de 25 veiligheidsregio’s ieder over een eigen militaire
  adviseur kunnen beschikken;
- deze militaire adviseurs ieder te laten bijstaan door twee
  actief dienende reservisten met kennis van de defensie-
  organisatie en met lokale bekendheid;
- de vernieuwde rol van de rMC’s te verwerken in de regel-
  geving ten aanzien van de veiligheidsregio’s;
- de (behoefte aan) inzet van defensiecapaciteiten te verwer-
  ken in alle decentrale crisisbeheersingsplannen.
Deze RMC-functie is kort geleden ingebed in de brigades. 
Zo is de 43e Gemechaniseerde Brigade nu verantwoordelijk 
voor de inzet van de krijgsmacht in Noord-Nederland, de 11e 
Luchtmobiele Brigade voor inzet in West-Nederland en de 13e 
Gemechaniseerde Brigade voor inzet in Zuid-Nederland. Deze 
integratie biedt, naast efficiencywinst, een aantal grote voor-
delen. 
Ontegenzeggelijk hadden en hebben deze brigades hun focus 
op het operationeel gereed maken van hun eenheden voor 
inzet in het buitenland. Nationale inzet, toch één van de drie 
hoofdtaken van Defensie, was voor de uitvoerende eenheden 
min of meer bijzaak. Nu deze functionaliteit integraal deel uit 
maakt van de brigades, zal ook nationale inzet van de briga-
de-eenheden een meer prominente rol krijgen in het oefen- 
en trainingsprogramma waardoor deze eenheden beter wor-

….is er nog geen enkele structurele, 

gezamenlijke opleiding

De rMC-functie is kort geleden ingebed in de brigades

De operations room. Vanuit de zogenoemde opsroom coördineren
militaire gevechtsleiders alle vliegbewegingen van de Koninklijke 
Luchtmacht. Bron: Defensie
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gebeurd. Ook binnen Defensie heeft de hoofdtaak, nationale 
inzet, nog onvoldoende voet aan de grond gekregen in o.a. 
de initiële, middel- en hoger management opleidingen. 
De wil om gezamenlijk te oefenen, is bij alle partijen aanwe-
zig. De praktische invulling komt echter niet van de grond. 
Enerzijds door het verschil in planningstermijn, anderzijds 
door het niet beschikbaar zijn van de benodigde menskracht 
voor voorbereiding en trainingsondersteuning. Zo kent Ne-
derland 418 gemeenten die elk hun Gemeentelijk Beleids-
Team (GBT) veelvuldig zouden moeten oefenen. Daarnaast 
heeft Nederland 25 veiligheidsregio’s die elk hun eigen sta-
dium van ontwikkeling kennen. Zelfs als slechts een beperkt 
deel gezamenlijk zou willen oefenen, ontbreekt het bij De-
fensie aan mankracht om dit te ondersteunen. De nu opge-
dragen reducties zullen daar geen verbetering in brengen. 
In gezamenlijkheid moeten we daarom naar mogelijkheden 
zoeken.
Defensie maakt geen gebruik van een gezamenlijke kennis-
bank voor nationale inzet. Binnen Defensie is de kennis ge-
borgd in slechts enkele individuen. Dit is vanzelfsprekend 
onvoldoende om toekomstbestendig te zijn. Defensie zal 
daarom moeten investeren in kennisbehoud op het gebied 
van nationale operaties.
Defensie beschikt over twee organisatiedelen die nadrukkelijk 
gericht zijn op civiele samenwerking. De RMC’s zijn gericht op 
nationale, civiele samenwerking en het CIMIC-bataljon focust 
zich op civiel-militaire samenwerking bij expeditionaire ope-
raties. Vooral de in het CIMIC-bataljon opgenomen functio-
neel specialisten zouden een welkome aanvulling kunnen zijn 
voor de Regionaal Militair Commandant. Hun specialistische 
kennis van civiele structuren naast hun kennis van de Defen-
sieorganisatie, maken hen uitermate geschikt als militair advi-
seur in zake nationale operaties.

Afsluitend
In 2006 heeft het ministerie van Defensie een groot aantal
afspraken gemaakt met wat nu het ministerie van Veiligheid 
en Justitie heet. Veel van deze afspraken zijn inmiddels geïm-
plementeerd binnen de defensieorganisatie. Een aantal an-
dere afspraken vergt echter nadere aandacht. Omdat groot-
schalige expeditionaire operaties op korte termijn niet in het 
verschiet liggen, is het noodzakelijk nog meer aandacht te
besteden aan de nationale inzet van de krijgsmacht. De krijgs-
macht moet immers haar nut voor de Nederlandse samenle-
ving blijven tonen.
De huidige bezuinigingen doorkruisen dit voornemen. De 
massale reductie zal het moeilijk maken meer functies te re-
serveren voor de derde hoofdtaak. Een enorme uitdaging dus 
voor de kleine groep die zich binnen Defensie bezig houdt 
met de nationale inzet van de krijgsmacht. <

Kolonel B.W. Valk is Commandant Regionaal Commando Zuid,
sinds kort ingedeeld bij de 13e Gemechaniseerde Brigade in 
Oirschot.

De massale reductie zal het moeilijk 

maken meer functies te reserveren voor 

de derde hoofdtaak
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Voorbeelden van inzet (vervolg)

BErGEN trEINStEL tE BArENDrECHt IN 2009
In Barendrecht was een locomotief na een ongeluk vast ko-
men te zitten onder een viaduct. Civiele bergingsmiddelen 
waren niet in staat de locomotief te verplaatsen. Dat lukte 
wel een bergingstank uit Oirschot.

CHEMIEBrAND MOErDIJK IN 2011
Vanaf de luchtbasis Gilze-Rijen zijn twee zogenoemde 
crashtenders naar Moerdijk gestuurd. Die blusvoertuigen met 
een waterkanon waren daarmee een noodzakelijke aanvul-
ling op de aanwezige brandweercapaciteiten. Vervolgens is in 
het kader van het forensisch onderzoek ook brandweer van 
de Landmacht ingezet om, in overdrukpakken, het terrein te 
bemonsteren.

StEUN FIOD tE vENLO IN 2011
In drie woningen in Venlo zijn door de FIOD ruim 4,4 miljoen 
euro gevonden. Genisten van 13e Gemechaniseerde Brigade 
vonden met zogenaamde Advanced Search middelen, aange-
schaft voor het zoeken naar IED’s (bermbommen), het geld in 
verborgen ruimtes in de woning.

Brand in Moerdijk.

Bergen treinstel te Barendrecht in 2009. Bron: Defensie



Armex |  Oktober 2011 | nummer 5

19

Armex |  Oktober 2011 | nummer 5

18

Gebruik geen water, gebruik de Tignis

Begin 2007 kwamen wij op de markt met een innovatief 
product genaamd TIGNIS, een blusdeken. Deze TIGNIS is  
niet zo maar een blusdeken, het is namelijk een blusdeken 
van 6 x 9 meter voor het doven van voertuigbranden. 
Door de TIGNIS over een voertuig heen te trekken 
dooft men een brand binnen enkele minuten. De TIGNIS 
weegt slechts 25 kilo en is daardoor opgevouwen zeer 
compact. Vooral op locaties waar blusauto’s lastig kunnen 
komen is de TIGNIS een uitkomst. Er zijn meerdere soorten 
en maten leverbaar ook voor persoonlijke bescherming. 
Dit kan bijdragen tot het veilig redden van personen  
uit voertuigen. 
Nieuw is de TIGNIS-NB deze blusdeken is speciaal 
voor het blussen van natuurbranden (heidebranden  
en grasbranden).

Actuele informatie vindt u op www.firetexx.com

Oostermeentherand 16

8332 JZ Steenwijk

Postbus 177

8330 AD Steenwijk

telefoon +31 (0) 521 320250

fax +31 (0) 521 320230

office@firetexx.com

www.firetexx.com

Tignis persoonlijke veiligheid

TIGNIS-EU

TIGNIS-NB

TIGNIS-USA

NIEUW

670911_Firetexx-tignis-adv.indd   1 13-07-11   09:17
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Inzet militairen bij een natuurbrand. Bron: Defensie

De militaire inzet voor civiele autoriteiten heeft een structurele plek gekregen, zo beschrijft kolonel 
Valk in zijn bijdrage. Maar bij de opsomming van wat er mogelijk moet zijn, zijn we er nog niet. 
Inzet kent een juridisch kader dat ook de gezagsverhouding en de grenzen van het militair optreden 
bepaalt. 

Krijgsmacht en 
nationale taken
Juridische grondslagen
Majoor Mr N.C. Rienks1

1 Bij het schrijven van dit artikel heb ik gebruik gemaakt van passages uit de catalogus Civiel-Militaire Samenwerking van juli 2007 en van passages 
uit de SG aanwijzing A/972 “Handboek militaire ondersteuning civiele autoriteiten”. 
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In verschillende landen wordt door de militairen ingegrepen 
als er sprake is van binnenlandse onrusten. Dat is lang niet al-
tijd het gevolg van politieke besluitvorming. Soms zijn het de 
militairen zelf die besluiten dat een bepaalde situatie zo niet 
langer kan voort duren. Dergelijke vormen van inzet zien we 
dan ook veelal gepaard gaan met excessief geweldgebruik. 
Zo oogt het natuurlijk ook al snel, als gewapende militairen 
met zwaar materieel tegenover ongewapende burgers ko-
men te staan.  
In Nederland zullen dergelijke situaties niet snel voorkomen. 
Toch kunnen ook in ons land militairen worden ingezet voor 
de beteugeling van binnenlandse onrusten. Maar de militai-
ren gaan hier niet zelfstandig toe over. Er ligt altijd een be-
sluit vanuit de politiek aan ten grondslag. Die zal echter te-
rughoudend omgaan met militaire inzet voor dit doel omdat 
het ook hier kan leiden tot beelden van een zware gevechts-
machine tegenover relatief ongewapende burgers. Tegen 
deze achtergrond is ervoor gekozen de inzet van militairen in 
Nederland aan de nodige regelgeving te binden. 

De derde hoofdtaak
De ondersteuning van civiele autoriteiten binnen het Konink-
rijk door de krijgsmacht vormt de derde hoofdtaak van die 
krijgsmacht. De krijgsmacht ondersteunt civiele autoriteiten 
vooral bij het verrichten van taken voor de nationale veilig-
heid en nationale crisisbeheersing. Het primaat van de uitoe-
fening van deze taken ligt uiteraard bij de civiele autoriteiten 
zelf. De samenwerking met de krijgsmacht vindt daar plaats 
waar blijkt dat de civiele autoriteiten in kwantitatief of kwali-
tatief opzicht niet beschikken over de juiste middelen of per-
soneel. Deze samenwerking is de afgelopen jaren geïntensi-
veerd, waardoor de civiele autoriteiten de krijgsmacht steeds 
vaker als structureel en vanzelfsprekende partner zijn gaan 
zien. 
Als gevolg van deze intensivering hebben ook de wette-
lijke basis en de onderlinge bestuursafspraken zich verder 
ontwikkeld. Ik denk daarbij aan de recent ingevoerde Wet 
Veiligheidsregio’s (okt 2010), diverse convenanten en samen-
werkingsovereenkomsten, en de sinds 2007 bestaande cata-
logus Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS). Uit 
deze wettelijke basis en de onderlinge bestuursafspraken kan 
worden opgemaakt dat er diverse vormen van inzet van de 
krijgsmacht mogelijk zijn en dat hiervoor verschillende proce-
dures worden gehanteerd. 
De nationale taken van de krijgsmacht zijn de volgende2:
- Bescherming territoir;
  o bescherming luchtruim;
  o bescherming militaire objecten;
  o bescherming in buitengewone omstandigheden;
- Rechtshandhaving;
  o politietaken Koninklijke Marechaussee (KMar);
  o militaire bijstand Politiewet;
- Steunverlening;
  o rampenbestrijding en crisisbeheersing;
  o militaire steunverlening in het openbaar belang;
Afhankelijk van de gewenste vorm van inzet is bepaald wie 
deze ondersteuning kan verzoeken. Bovendien wordt op ba-

sis van dit verzoek bepaald wie het gezag draagt over de on-
dersteuningsoperatie. De civiele autoriteit belast met het ge-
zag zal binnen het kader van de aangevraagde ondersteuning 
opdrachten kunnen verstrekken aan de ondersteunende mi-
litaire eenheid. De vorm van ondersteuning is daarbij leidend 
voor de bevoegdheden die de militairen in het kader van 
deze ondersteuning kunnen uitoefenen. 
In dit artikel zal ik ingaan op het juridisch kader. Hierbij zal ik 
mij beperken tot militaire bijstand in Nederland op basis van 
de Politiewet, de Wet Veiligheidsregio’s en tot militaire steun-
verlening in het openbaar belang. Andere taken, zoals de bij-
stand in het Caribische deel van het Koninkrijk, nationale ta-
ken op het gebied van de bescherming van het territoir, het 
verlenen van gastlandsteun, de logistieke ondersteuning van 
expeditionair optreden en de structurele inzet van de Explo-
sieven Opruimingsdienst Defensie, laat ik in dit artikel buiten 
beschouwing. 

Militaire bijstand op basis van de Politiewet 1993
Ten behoeve van de handhaving van de openbare orde of de 
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde kan militaire 
bijstand worden verleend op basis van de artikelen 58, 59 en 
60 van de Politiewet. Militaire bijstand op basis van artikel 60 
van de Politiewet, welke de bijstand van bijzondere bijstand-
eenheden zoals de Dienst Speciale Interventies behandelt, zal 
in dit artikel buiten beschouwing worden gelaten. 
Het leveren van militaire bijstand op basis van artikel 58 of 
59 van de Politiewet – het maakt hierbij niet uit of er om bij-
stand in het kader van de handhaving van de openbare orde 
of van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde 
wordt verzocht – kent een bijzondere systematiek. 
Bijstand wordt pas verzocht als de politie op een bepaalde lo-
catie de (potentiële) problemen zelf niet kan oplossen, hetzij 
door personeelsgebrek, hetzij doordat ze niet over de meest 
efficiënte middelen beschikt. De regel was dan altijd dat per-
sonele en materiële ondercapaciteit primair door de politie 
zelf moest worden opgelost via intra- dan wel interregiona-
le bijstand. 
Er ligt momenteel een wetsvoorstel om deze uitputtingsregel 
te wijzigen waar het gevraagde bijstand van de Koninklijke 
Marechaussee (KMar) (op basis van artikel 58 Politiewet) be-
treft. Indien de KMar de gevraagde bijstand kan verlenen, is 
in de toekomst geen uitputtingsregeling binnen de verschei-
dene politiekorpsen meer vereist. De KMar blijft wel het eer-
ste aangewezen krijgsmachtdeel om deze gevraagde vorm 
van bijstand te verlenen. De andere krijgsmachtdelen komen 
pas in beeld als ook de KMar niet in de gevraagde bijstand 
kan voorzien en de andere politiekorpsen ook niet in staat 
zijn om in de verzorging van de politiefunctie te voorzien (ar-
tikel 59 Politiewet).
voornoemde systematiek kan simpel worden doorlopen als er 
bijvoorbeeld om de inzet van de Raven wordt verzocht. Zo-
wel de politie als de KMar beschikt immers vooralsnog niet 
over dit soort middelen. Vooralsnog, daar tegenwoordig met 
steeds grotere regelmaat het ter beschikking stellen van on-
bemande vliegtuigen en helikopters aan de politie, op de po-
litieke agenda wordt geplaatst. 

2 Ik hanteer voor dit artikel de onderverdeling gemaakt door de kol P.A.L. Ducheine in de reader bij het vak Krijgsmacht & Staatsrecht, gegeven 
aan de Universiteit van Amsterdam. Deze indeling wijkt af van de nationale taken genoemd op de defensie website. De taken zijn daarmee niet 
anders, echter wel op een andere wijze geordend. Deze indeling is mijns inziens inzichtelijker met oog op de doelstelling van dit artikel; het aan-
geven van de juridische grondslagen voor de uitvoering van  nationale taken door de krijgsmacht.
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Handhaving van de openbare orde
De burgemeester kan verzoeken om militaire bijstand ter 
handhaving van de openbare orde. Hij richt zijn verzoek 
(door tussenkomst van de Commissaris van de Koningin (CdK) 
en het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC)) 
aan de Minister van Veiligheid en Justitie (MinV&J). Deze be-
paalt in overeenstemming met de Minister van Defensie (Min-
Def) – in de praktijk vraagt MinV&J de MinDef gewoon om 
toestemming – op welke wijze de bijstand zal worden ver-
leend. Hierbij kunnen nadere regels of beleidsregels worden 
afgegeven over de uitoefening van de bevoegdheden krach-
tens de Politiewet. 
Indien de toestemming voor het verzoek wordt verleend, 
wordt de betrokken militaire eenheid ter beschikking gesteld 

aan de verzoekende burgemeester. Die krijgt ook het gezag 
over die eenheid.
De bevoegdheden van de militair die optreedt in bijstand ter 
handhaving van de openbare orde zijn geregeld in de Poli-
tiewet. Deze bepaalt dat de Ambtsinstructie voor de politie 
en KMar van toepassing is. Deze instructie heeft onder ande-
re betrekking op de toepassing van geweld in het kader van 
de taakuitoefening. De Min V&J dient een machtiging af te 
geven wanneer er bij deze taakuitoefening wapens worden 
meegebracht waarmee automatisch vuur kan worden afgege-
ven (zoals de Minimi). De om bijstand verzoekende civiele in-
stantie moet om deze machtiging verzoeken.
Wanneer er bij de bijstandverlening op basis van artikel 59 
Politiewet civiele objecten worden bewaakt en beveiligd, is 
de geweldsinstructiekaart IK 2-8 van toepassing. 
Een voorbeeld van militaire bijstand in dit kader is het moni-
toren van festiviteiten / activiteiten en eventuele bijkomende 
ongeregeldheden met bijvoorbeeld een Raven3. 

Strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde
Voor het inzetten van de krijgsmacht in het kader van de mi-

litaire bijstand ter strafrechtelijke handhaving van de rechts-
orde, geldt eigenlijk dezelfde systematiek. Verschil is wel dat 
deze vorm van militaire bijstand wordt aangevraagd door de 
Officier van Justitie (OvJ) ter plaatse, die zijn verzoek (door 
tussenkomst van het Openbaar Ministerie en het College van 
Procureurs-generaal) dient te richten aan de MinV&J. Die 
dient hierover overeenstemming te bereiken met de MinDef. 
Na verleende toestemming wordt de in te zetten krijgsmacht-
eenheid onder het gezag van de OvJ gesteld. De bevoegdhe-
den van de militairen zijn dezelfde als die bij de handhaving 
van de openbare orde. 
De inzet van een militair duikteam in de grachten van Am-
sterdam bij de zoektocht naar forensisch bewijsmateriaal, is 
voorbeeld van dergelijke militaire bijstand. 

Militaire bijstand op basis van de
Wet Veiligheidsregio’s
Waar voorheen de Wet rampen en zware ongevallen voor-
zag in militaire bijstand bij een ramp of zwaar ongeval, wordt 
tegenwoordig teruggevallen op artikel 51 van de Wet veilig-
heidsregio’s. Deze wet stelt dat de voorzitter van de veilig-
heidsregio in geval van een brand, ramp of crisis of van ernsti-
ge vrees voor het ontstaan daarvan, bijstand kan verzoeken. 
Een dergelijk verzoek tot bijstand dient de voorzitter van de 
veiligheidsregio dan (door tussenkomst van het LOCC) te rich-
ten aan MinV&J. Indien het verzoek wordt ingewilligd ko-
men de bijstandverlenende militairen onder het gezag van de 
voorzitter van de veiligheidsregio te vallen. 
van een ramp of ongeval is sprake wanneer een ernstige ver-
storing van de openbare veiligheid is ontstaan, waarbij het le-
ven en de gezondheid van een grote groep mensen, het mi-
lieu of grote materiële belangen groot gevaar lopen of zijn 
geschaad. 
Militaire bijstand op basis van de Wet veiligheidsregio’s vindt 
ongewapend plaats. De militairen ontlenen hun bevoegdhe-
den puur aan de verstrekte richtlijnen van de voorzitter van 

3 Indien de bijstand bestaat uit het inzetten van een Unmanned Aerial Vehicle, zoals de Raven, is advies van de Militaire Luchtvaart Autoriteit  
  (MLA) een vereist onderdeel van de besluitvorming. De MLA is tevens verantwoordelijk voor het uitgeven van een Notice to Airmen en het
  afkondigen van een Bijzonder Vlieggebied in het kader van de luchtverkeersveiligheid.

Gezamenlijke oefening bevrijding gekaapte trein. Bron: Defensie
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de veiligheidsregio. 
Gezien de brede definitie van ramp of ongeval zijn de moge-
lijkheden van eventuele krijgsmachtinzet zeer verscheiden. Te 
denken valt aan de inzet van een CBRNcie in geval van een 
chemische ramp, blushelikopters bij grote natuurbranden, in-
zet van voertuigen of bootjes bij de evacuatie van burgers uit 
overstroomde gebieden. 

Militaire steunverlening in het openbaar belang
Deze vorm van ondersteuning van de civiele autoriteiten 
vindt plaats op basis van de Regeling militaire steunverle-
ning in het openbaar belang van 2007. Het betreft steun die 
door de krijgsmacht kan worden verleend aan bestuursorga-
nen in het kader van hun bestuurlijke taken en verantwoor-
delijkheden. Het bestuursorgaan (minister, CdK, burgemees-
ter, dijkgraaf) kan deze militaire steunverlening aanvragen 
en de gevraagde steun kan worden verleend, indien dat be-
stuursorgaan niet zelf, niet tijdig en/of niet afdoende een ver-
plichte taak kan uitvoeren zonder. Hierdoor moet goed wor-
den gemotiveerd waarom in de gevraagde capaciteit niet zelf 
kan worden voorzien (ook niet (inter)regionaal) en waarom 
er geen uitbesteding aan civiele marktpartijen kan worden 
gerealiseerd. 
In het kader van de militaire steunverlening zullen militairen 
ongewapend worden ingezet. Hierdoor is het afgeven van 
een geweldsinstructie niet noodzakelijk. Het kan wel voorko-
men dat de plaats van inzet tevens als tijdelijk militair object 
wordt aangemerkt en dus aan ander militair personeel een 
bewakings- en beveiligingstaak wordt opgedragen inclusief 
bijbehorende bevoegdheden onder de Rijkswet geweldge-
bruik bewakers militaire objecten. 
Voorbeelden van deze inzet zijn de verhuizing van grote hoe-
veelheden ziekenhuispatiënten als gevolg van de stroomuit-
val in een bepaald ziekenhuis, het ontzetten van ingesneeuw-
de mensen op de snelweg, hulp bij het ruimen van besmette 
dieren of de inspectie van dijken op scheuren en welwater 
met de F-16 of Raven.

Te beantwoorden vragen
De ondersteuning die de krijgsmacht biedt aan de civiele au-
toriteiten heeft steeds meer de aandacht gekregen van zowel 
de krijgsmacht als van de civiele autoriteiten, ook juridisch. 
Ogenschijnlijk is deze ondersteuning juridisch goed afgedekt. 
Echter, als gevolg van de toegenomen inzet en als gevolg van 

de technologische ontwikkelingen van de door de krijgsmacht 
gebezigde middelen (denk hierbij aan de analysecapaciteiten 
van het Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and
Reconnaissance (ISTAR)-bataljon, de Advanced Search Teams 
van de Genie en de Tracking Teams van het Korps Mariniers), 
rijzen er ook steeds meer vragen op juridisch gebied. 
Stel dat een raven wordt aangevraagd om de openbare orde 
te monitoren in een bepaalde plaats tijdens een bepaald eve-
nement. In dat geval zullen de beelden van de Raven bedoeld 
zijn om de burgemeester en de korpschef van de politie in 
staat te stellen de prioriteit qua politie inzet per locatie te be-
palen. Mochten de beelden nu laten zien dat een agent met 
de dood bedreigd wordt door een groep jongeren en deze 
jongeren vluchten, dan kan ik me voorstellen dat er een con-
flict ontstaat met betrekking tot de verdere inzet van de Ra-
ven. De burgemeester zal boven het conflictgebied willen blij-
ven opereren om zeker te stellen dat de rust is weergekeerd. 
De OvJ zal de wegvluchtende groep jongeren willen moni-
toren om zo later makkelijker tot identificatie en vervolging 
over te kunnen gaan. In de regel zullen de burgemeester, de 
OvJ en de korpschef van de politie hier onderling wel uitko-
men, maar de militair die de raven bestuurt, dient goed te 
beseffen wie de Raven heeft aangevraagd en dus het gezag 
heeft indien zij er niet uitkomen. 
Dit voorbeeld brengt bovendien weer de volgende vraagstuk-
ken met zich mee. In welke mate kunnen de beelden van de 
Raven worden overgedragen aan de OvJ indien deze hier in 
het kader van de handhaving van de strafrechtelijke rechtsor-
de om verzoekt? Hoe ver mag überhaupt worden gegaan bij 
de inzet van specifieke militaire middelen om bepaalde gege-
vens naar boven te krijgen die kunnen leiden tot de aanhou-
ding van een misdadiger? In welke mate kunnen die gege-
vens worden aangemerkt als rechtmatig verkregen bewijs in 
een eventueel later te houden strafproces? Wanneer de bij-
stand op correcte wijze is aangevraagd en het bewijsmateri-
aal onder supervisie van de politie tot stand is gekomen, zal 
dit niet tot problemen hoeven te leiden. Gezien de technolo-
gische ontwikkelingen is het echter goed voor te stellen dat 
ook voor dergelijke bewijsvoeringvraagstukken de wetgeving 
wellicht nog moet worden aangepast. 
Een laatste voorbeeld dat momenteel nog tot de nodige dis-
cussie aanleiding geeft, is het vraagstuk van aansprakelijk-
heid. Stel dat er bij de inzet van het Mobiel Operationeel Ge-
neeskundig Operatiekamer systeem (MOGOS) in Twente nu 
mensen waren overleden omdat de apparatuur binnen het 
MOGOS niet adequaat bleek te werken. Dienen eventuele na-
bestaanden zich dan bij het ziekenhuis in Enschede of bij het 
ministerie van Defensie te melden met een eventuele schade-
claim? Wat Defensie betreft ligt het risico van dergelijk op-
treden bij de aanvrager (uiteraard met uitzondering van be-
wuste roekeloosheid van de zijde van Defensie), maar is dit 
ook bekend bij de eventuele aanvragers? Het vormt wellicht 
reden genoeg om een en ander in een nieuw te verschijnen 
ICMS catalogus nog eens goed onder de aandacht te brengen. 
Bovenstaande geeft weer dat het juridische kader rondom de 
ondersteuning van de civiele autoriteiten door de krijgsmacht 
in de komende jaren nog wel aan de nodige veranderingen 
onderhevig zal blijven. Voor militairen die in dit terrein werk-
zaam zijn de taak hier scherp op te blijven. <

Majoor Rienks is Senior Stafjurist Bureau Internationaal & 
Operationeel Recht bij de Staf Commando Landstrijdkrachten.

Gezamenlijk optreden van verschillende diensten. Bron: Defensie
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Bushmaster van de genie met onderzoeksarm voorop gemonteerd. 
Bron: Van Westerhoven

Veilig onder pantser een bermbom bekijken. De Bushmaster maakt dat in Kunduz mogelijk.
“Als ik het niet vertrouw, toont de camera voor we uitstijgen op het scherm wat ons te wachten 
staat”, geeft sergeant Maarten Derk aan.

Bushmaster biedt genie
search-capaciteit onder pantser
Speuren naar bermbommen in Kunduz
tekst: Gertjan van der Wal
Foto’s: WPA tenzij anders vermeld

Vlak voor hij samen met zijn negen man sterke pantserge-
niegroep begin juli als onderdeel van Politietrainingsgroep 
1 (PTG) naar Kamp Windmill in Noord-Afghanistan vertrekt, 
spreekt Maarten Derk1 lovend over de Bushmaster. Als groeps-
commandant gaat hij straks met een goed gevoel de poort 
uit. “Dit is een veilig en comfortabel wielvoertuig. Door de 
beschikbare ruimte is het bovendien uitermate geschikt om al 
onze spullen in op te bergen.”
De hoofdtaak van de militairen van 111 Pantsergeniecom-
pagnie uit Wezep bestaat uit search. Speuren naar mogelij-
ke bermbommen. Deze geïmproviseerde explosieve ladingen 
(IED’s) zijn een gevaarlijk wapen van de Taliban. Ze maken 
niet alleen slachtoffers onder militairen van de ISAF-troepen-
macht, maar ook onder agenten en burgers. 

Bovenluiks
Om bermbommen tijdig te ontdekken, stuurt de Koninklijke 
Landmacht deze specialisten naar het inzetgebied. De genis-
ten zoeken vanuit hun Bushmaster al rijdend naar IED’s. “Dat 
doen we niet alleen onder pantser. Tijdens een patrouille heb 
ik drie man bovenluiks en daarmee zes ogen op de weg en 
de omgeving”, vertelt de onderofficier. “Die zorgen eveneens 
voor de nabijverdediging met de op affuiten geplaatste mi-
trailleurs Mag of Minimi.”
Ondanks deze vuurkracht gaat de groep nooit alleen op pad. 
“We krijgen altijd beveiliging mee. Dat kan door deel uit te 

1 De achternamen van de militairen zijn uit veiligheidsoverwegingen 
weggelaten
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expert. Hij is echter niet verantwoordelijk voor het onschade-
lijk maken van een IED. Als we die vinden, schakelen we de 
Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EODD) in.” 

Genistenoog
Vinden van bermbommen vraagt een genistenoog. “Bij ons 
zit de kennis en ervaring”, zegt Maarten Derk. Wel probeert 
de genie andere militairen in die blik te scholen. Naast IED-
herkenning beschouwt hij het onderbuikgevoel als belangrij-
ke raadsheer. “Als ik of één van mijn mannen dat heeft, hou-
den we halt.”
Als groepscommandant maakt hij dan de afweging of hij sap-
peurs met metaaldetectoren laat uitstijgen of eerst met de 
onderzoekarm poolshoogte neemt. “Zo kan ik er bij duikers 
(waterafvoerbuizen red.) onder een weg voor kiezen deze 
eerst met de camera te verkennen.” Als hij het sein veilig 
geeft, stijgen zijn specialisten uit.
Zij maken de mogelijke IED tot de hoofdcomponent vrij. Als 
duidelijk is dat het om een bermbom gaat, meldt de sergeant 
dat aan zijn leidinggevende. “Die regelt de EODD. Zij maken 
het geïmproviseerde explosief ter plaatste onklaar of laten 
het gecontroleerd springen.”

Opwerkingsperiode
Kennisoverdracht van deze explosievenexperts vormde on-
derdeel van de opwerkingsperiode van de pantsergeniegroep 
voor uitzending naar Afghanistan. “Hoe herken je een IED, 
uit welke onderdelen bestaat die en wat richt een dergelijk 
bom aan?”, verduidelijkt Maarten Derk die lessen. 
Naast deze informatie kregen de mannen ook bagage over 
het land en de provincie Kunduz mee. “Niet alleen hoe het 
gebied er uitziet, maar ook de bevolkingssamenstelling, reli-
gie en de geschiedenis van ons gebied”, vult Mark aan. Toch 
erkent de korporaal dat Uruzgan, waar hij eerder diende, niet 
een-op-een te vergelijken is met het Noorden. 

maken van een konvooi met daarin gevechtsvoertuigen of 
door aan te sluiten bij een infanteriepatrouille”, legt Maarten 
Derk uit. “Dat gebeurt als er bijvoorbeeld een kruispunt moet 
worden gecheckt. In beide gevallen brengen we voor vertrek 
eerst de route in kaart.”
Als groepscommandant zetelt hij tijdens de rit op de bijrij-
dersstoel en neemt waar. Verder bedient de sergeant de on-
derzoekarm aan de linkerkant van de pantserwagen. “De 
Bushmaster is gebouwd in Australië en heeft het stuur 
rechts”, licht hij die keuze toe. Met knoppen stuurt Maarten 
Derk de Minelab-metaaldetector aan. Het mechanisme2 waar-
aan deze zit, is uitschuifbaar en kan knikken en zwenken.

Verdachte pakketjes
Via een camera op de onderzoekarm ziet Maarten Derk wat 
hij doet. “Met de zoekkop kan je eventueel graven of ver-
dachte pakketjes verplaatsen. De kop is zeker niet bedoeld 
om de IED onklaar te maken”, benadrukt de onderofficier. 
Ook gebruikt hij het systeem alleen als het wielvoertuig stil-
staat. “De metaaldetector is niet rijdend te gebruiken.”
Dit verlengstuk van zijn search-capaciteit, zoals de sergeant 
het apparaat omschrijft, zit stevig verankerd in een houder 
als de Bushmaster zich verplaatst. “Als genist bovenluiks wil 
je die onderzoekarm echt niet tegen je hoofd krijgen”, verze-
kert hij. De militair is verantwoordelijk voor de veiligheid en 
inzet van het voertuig en zijn pantsergeniegroep. Daarvoor 
valt Maarten Derk terug op standaard drills. “In het veld be-
paal ik hoe we die toepassen.”
De omstandigheden waarin het team werkt, zijn zeer wisse-
lend. “Per situatie beoordeel ik wat de beste aanpak is.” Om 
die klus te klaren, rekent hij op het negen militairen ster-
ke team. Zijn rechterhand is plaatsvervangend groepscom-
mandant korporaal-1 Mark. Tevens beschikt de sergeant over 
chauffeur korporaal-1 Remon en een boordschutter. “Voor 
beide functies is bovendien een tweede man aan boord.”
Deze soldaten zijn eveneens voor andere taken inzetbaar, 
waaronder search. Voor die opdracht bouwt de onderofficier 
bij voorkeur op echte specialisten: sappeurs. Een korporaal 
mineur maakt zijn ploeg compleet. “Dat is onze explosieven-

2 Over het exacte bereik van de zoekarm en manier van optreden doet  
  Defensie geen uitspraken.
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“Het is een heel andere regio met eigen gewoontes”, duidt 
de militair. Daarbij wijst hij erop dat de manier van optreden 
verschilt. Nederland is geen leading nation die voorop gaat 
in de strijd. “Het betreft een politiemissie en wij beschermen 
onze trainers. Daarbij werken onze troepen nauw samen met 
de Duitsers.”
Dat betekent niet dat de landmachtaanpak overboord gaat. 
“Wij volgen daar tot in november ons eigen lijn. Net als de 
volgende rotaties”, verklaart de sergeant.

Intermediate search set
Om dat ook in Kunduz tot een goed eind te brengen, torst 
de groep de intermediate search set mee. “Daarin zitten alle 
attributen die nodig zijn om onze taak uit te voeren”, zegt 
Maarten Derk. In dat pakket zitten naast een spiegelset, om 
bijvoorbeeld onder voertuigen te kijken, diverse soorten de-
tectoren. 
Naast de standaard metaaldetectoruitvoering gaan er een 
compacte pinpointer en een kabeldetector mee. “Net als een 
hook-and-line-set. Hiermee openen we met behulp van touw, 
haken, ogen en zuignappen onder meer een autodeur op af-
stand”, stelt hij. Een schop en bijl mogen bij de bouwvakkers 
van defensie uiteraard niet ontbreken.
Op de Bushmaster prijken daarnaast op meerdere plekken 
lampen en camera’s. Die zijn geïnstalleerd om ook onder 
pantser goed zicht rondom te hebben. Dat vergroot de situ-
ational awareness. Maar hoe die beelden, die op een laptop 
binnenkomen, in Kunduz in te zetten, weet de onderofficier 
nog niet. “Dat wijst de praktijk uit. Die informatie vormt wel 
een waardevolle aanvulling. Het is desondanks zeker niet de 
bedoeling dat we straks alleen op het scherm turen.”

Blindelings
De groepscommandant en zijn mannen stemmen tijdens de 
PTG-uitzending hun handelingen en werkzaamheden tot in 
perfectie af. “Blindelings vinden we daar straks elkaar en 
onze weg. Voor het team is het namelijk de eerste tour met 
de Bushmaster.” vertelt Maarten Derk: “Mijn plaatsvervanger 
opereerde al wel met de basisuitvoering in Uruzgan”.
Mark is zeer te spreken over de Battle-Limousine, zoals de Au-

straliërs hem noemen. “Hij is veiliger dan alle andere voertui-
gen.” De V-vorm van de onderkant leidt de explosieve kracht 
van een ontploffende bermbom langs de zijkanten in plaats 
van er doorheen. “Het YPR-pantserrupsvoertuig waarmee we 
normaal werken, heeft een platte bodem. Die krijgt de volle 
lading. Dat is voor de bemanning geen pretje.”
Verder prijst hij het comfort. Niet alleen is de Bushmaster 
voorzien van prima stoelen. Ook een airco ontbreekt niet. 
“Een groot voordeel tijdens langere ritten. In een YPR kan het 
behoorlijk warm worden en heb je veel minder bewegings-
vrijheid.” Een ander pluspunt draagt chauffeur korporaal Re-
mon aan. “In de YPR zit je gescheiden van elkaar en hier niet. 
In een open ruimte is het onderlinge contact beter. Dat komt 
de werkzaamheden ten goede.”

Dreigende gevaren
De hoge bodemvrijheid, automatische bandenspanning en 
automatische versnellingsbak dragen daar volgens hem ook 
een steentje aan bij. “Door die voorzieningen ligt mijn fo-
cus op het rijden. Ondertussen houd ik de omgeving scherp 
in de gaten.” Voor Remon is de Bushmaster zijn eerste keus 
waarmee hij op uitzending wil. “Die biedt voor onze klus in 
Kunduz de beste bescherming tegen dreigende gevaren.” <

De lange arm van de Bushmaster. Bron: Kenniscentrum OTCGenie
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Column

Nationale soevereiniteit is sinds de vrede van Westfalen
in 1648 het organisatorische uitgangspunt van de wereld-
politiek. Staatssoevereiniteit houdt in dat een regering de
volledige en exclusieve bevoegdheid heeft het gezag over 
haar eigen grondgebied uit te oefenen. Dit principe is vastge-
legd in het Handvest van de Verenigde Naties. Het verplicht 
de leden ‘zich te onthouden van bedreiging met of gebruik 
van geweld tegen de territoriale integriteit of politieke onaf-
hankelijkheid van elke staat’.
Maar de tijden zijn fundamenteel veranderd. In de huidige 
verhoudingen is het beginsel van de staatssoevereiniteit
geërodeerd. Dit is niet alleen het gevolg van globalisering,
internationale samenwerking en democratisering, maar ook 
van de ruime aandacht die in de internationale politiek is
ontstaan voor de humanitaire imperatief. Steeds meer groeit 
het besef dat de nationale en internationale ordes nauw sa-
menhangen. Beide ontlenen ze hun legitimiteit en stabiliteit 
voor een belangrijk deel aan hun vermogen om individuen of 
groepen te beschermen tegen willekeur.
Zo introduceerde het United Nations Development Program 
(UNDP) in 1994 het concept van menselijke veiligheid (human 

Responsibility to protect
in Libië

Mr. drs. C. Homan

In de internationale politiek neemt de aandacht voor de verantwoordelijkheid om burgers een
veilig bestaan te bieden, een steeds prominentere plaats in ten koste van het non-interventiebeginsel.
In Libië werd die aandacht in daden omgezet.

security). Dit neemt personen meer dan staten als uitgangs-
punt en beschouwt de veiligheid van personen als een
integraal onderdeel van internationale vrede en veiligheid. 
Erkend wordt dat de veiligheid van staten essentieel is, maar 
die blijkt niet altijd voldoende om de veiligheid en het welzijn 
van mensen te verzekeren.

R2P
Responsibility to protect (R2P) is sinds enkele jaren een nieu-
we ontwikkeling op het gebied van menselijke veiligheid en 
heeft recentelijk door de interventie in Libië veel aandacht 
gekregen. Wat houdt R2P in?
Vertrekpunt is de verantwoordelijkheid om te beschermen en 
niet het recht op interventie. Iedere staat heeft de primaire 
plicht zijn eigen bevolking te beschermen tegen ernstige en 
voortdurende schendingen van mensenrechten. Soevereini-
teit wordt in dit kader opgevat als verantwoordelijk zijn voor 
en niet als het recht van de staat. Pas wanneer de staat niet 
bij machte of niet bereid is zijn burgers te beschermen, gaat 
de plicht om te beschermen over op de internationale ge-
meenschap. Deze dient dan passende actie te
ondernemen, met inbegrip van in laatste instantie, en indien 
de Veiligheidsraad hiermee instemt, militaire actie.
De toenmalige secretaris-generaal van de verenigde Naties, 
Kofi Annan, noemde in zijn rapport In Larger Freedom (2005) 
vijf basiscriteria op grond waarvan de Veiligheidsraad het
gebruik van geweld zou mogen goedkeuren, of zelfs zou
behoren goed te keuren, om te kunnen voldoen aan de ver-
antwoordelijkheid die het beginsel R2P met zich meebrengt.
- De ernst van de dreiging voor de staat of voor de veiligheid 
  van de mens moet voldoende duidelijk en ernstig zijn om 
  het gebruik van geweld te rechtvaardigen.
- De interveniërende staat/staten moet(en) de juiste intentie 
  hebben.
- De interventie moet een laatste redmiddel zijn, dat wil
  zeggen dat alle vreedzame middelen moeten zijn uitgeput.
- De ingezette middelen moeten proportioneel zijn.
- Er moet een redelijke kans zijn dat de interventie ook tot  
  een daadwerkelijke beëindiging van de mensenrechten- 
  schendingen leidt.
Op de wereldtop van de VN in september 2005 hebben 170 
landen de doctrine van R2P, opgenomen in het slotdocument, 
aanvaard waarna deze door de Algemene Vergadering door 
middel van een resolutie is aangenomen. Daarmee heeft R2P 
binnen de internationale gemeenschap vaste voet aan de 
grond gekregen. Helaas zijn de vijf basiscriteria van Kofi
Annan niet in de slotverklaring opgenomen. Tegenstanders 
hiervan waren de Verenigde Staten, Rusland en China. De 

Libische rebellen. Bron: www.viceland.com
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Verenigde Staten maakten zich zorgen dat het hun vrijheid 
van handelen zou beperken, Rusland en China vreesden dat 
het zou kunnen aanmoedigen tot acties waarbij de Veilig-
heidsraad gepasseerd zou worden. 
De internationale gemeenschap toonde echter weinig be-
hoefte aan humanitaire interventies. Die terughoudendheid 
was mede het gevolg van de door de 
verenigde Staten geleide interventie 
in Irak in 2003, die veel kritiek had 
uitgelokt, waardoor kleine landen 
vreesden dat het recht op humanitai-
re interventie door de grote landen 
misbruikt zou kunnen worden voor 
motieven van nationaal belang. 

Libië en R2P
Maar toen kwam begin 2011 de Arabische Lente. De opstand 
van de bevolking in Egypte en tunis maakte een eind aan de 
regimes in deze landen. Maar in Libië was Kadaffi vastbeslo-
ten geweld te gebruiken om aan de macht te blijven. Halver-
wege maart hadden zijn troepen weer controle over de mees-
te gebieden die bezet waren door de rebellen en stond hij op 
het punt Benghazi, het belangrijkste bolwerk van de rebellen, 
aan te vallen. Hij dreigde deze stad met een miljoen mensen 
‘huis voor huis’ schoon te vegen.
Toen besloot de internationale gemeenschap, tot verrassing 
van vele deskundigen, over te gaan tot actie. Volgend op een 
eerder verzoek voor hulp van de Arabische Liga, nam de VN-

Veiligheidsraad op 17 maart jl. resolutie 1973 aan. Deze reso-
lutie autoriseerde VN-leden ‘alle noodzakelijke maatregelen 
te nemen’ om de burgers en de door burgers bevolkte gebie-
den die onder bedreiging stonden van een aanval, inclusief 
Benghazi, te beschermen. De resolutie sloot echter een bui-
tenlandse bezetting uit.

De interventie in Libië is daarmee een hu-
manitaire operatie die volledig in over-
eenstemming is met de R2P doctrine.
Immers alleen interventie met militai-
re actie kon een humanitaire catastrofe 
stoppen.

Commentaar
Zoals te verwachten viel, zijn er kritische 
kanttekeningen bij de interventie in Libië 

geplaatst. Zo bestond er geen duidelijkheid over de einddoe-
len of criteria voor succes. Bovendien was er al gauw sprake 
van mission creep, toen Cameron, Obama en Sarkozy ver-
klaarden dat het regime van Kadaffi moest verdwijnen. Ook 
was er kritiek op het selectief toepassen van de R2P doctrine 
in Libië, terwijl niet werd geïntervenieerd in Bahrein, Syrië en 
Jemen. Verder werd er gewezen op de moeilijkheid om bur-
gers vanuit de lucht te beschermen, zoals Bosnië en Kosovo 
eerder hadden aangetoond. En last but not least: de interven-
tie zou een oorlog zijn om de olie van Libië. 
Hoe dan ook, overeind blijft staan dat tegen alle verwachtin-
gen in, de R2P doctrine toch levensvatbaar blijkt te zijn! <

De R2P doctrine

blijkt toch levensvatbaar

te zijn!

Datum en tijd: dinsdag 15 november 2011 aanvang 19.30 uur. 
(zaal open vanaf 19.00 uur)

Plaats: Institutio Cervantes, Domplein 4 te Utrecht.
(Het IC is de thuisbasis van SIB, afdeling Utrecht.)

Programma
1. Welkom door voorzitter KNVOL.
2. Inleiding door voorzitter Stichting Themadagen.
3. Lezing Digitale Veiligheid door ir.G. Klein Baltink,
    Secretaris van de Cyber Security Raad.
4. Lezing Raketverdediging door lkol (Klu) E. de Boer,
    Stafofficier Allied Command Transformation/SHAPE.
5. Lezing Onbemande vliegtuigen door kol vlieger
    B. van Geel, Universitair Hoofd Docent bij NLDA te Breda.
6. Paneldiscussie o.l.v. voorzitter Stichting Themadagen.
7. Afsluiting door voorzitter KNVOL.

Bereikbaarheid
Per openbaar vervoer vanaf Utrecht Centraal/busstation Noord 
met buslijnen 3 of 4 (richting Burg. F. Andreaelaan) tot de halte 

Janskerkhof. Vanaf deze halte is het circa 5 minuten lopen naar 
het Domplein.
Vanaf Utrecht Centraal is het Domplein te voet bereikbaar in
circa 15 minuten.
Per eigen vervoer kunt u betaald parkeren in de P-garage
Springweg, Strosteeg 83, 3510 VK Utrecht. Vanaf daar is het circa 
15 minuten lopen naar het Domplein. Tarief is e€3,50 per uur.

Aanmelding
De toegang is gratis, maar i.v.m. de catering, enz. willen wij wel 
graag weten op welk aantal bezoekers wij kunnen rekenen.
Wilt u zich daarom uiterlijk 10 november 2011 aanmelden.
Dit kan per e-mail naar info@onsleger.nl of per telefoon
(antwoordapparaat) of per fax naar 071 - 561 0658.

Deze uitnodiging is gericht aan de leden en jeugdleden van de 
KNvOL en aan de abonnees van Armex, aan de studentleden van 
SIB/afdeling Utrecht, aan de zusterverenigingen Onze Vloot en 
Onze Luchtmacht, aan de leden van de KVNRO, aan de Vrienden 
van de Hojel en aan de leden van de Bond van Wapenbroeders.

Themadag ‘Vrede en Veiligheid’ 2011
De Koninklijke Nederlandse vereniging ‘Ons Leger’ organiseert samen met de Studenten vereniging voor Internationale Betrekkingen 

(SIB) afdeling Utrecht en onder auspiciën van de Stichting Themadagen Vrede en Veiligheid een thema-avond over

Vernieuwingen
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De Europese Unie heeft financieel-economische problemen
en lijkt te bezwijken onder de schuldenlast van de zwakkere 
eurolanden. Maar nu ook andere eurolanden problemen
krijgen om aan hun verplichtingen te voldoen, dreigt de situ-
atie precair te worden. De EU heeft een financieel reddings-
fonds ingesteld om de eerste nood te lenigen en de Europese
Centrale Bank is staatsobligaties aan het inkopen om het
vertrouwen in de euro te herwinnen.
Er is echter nauwelijks aandacht voor de financieel econo-
mische crisis in EU-lidstaten die geen lid van de eurozone zijn. 
Het gaat dan vooral om de Centraal- en Oost-Europese lan-
den. De meeste van deze landen, waar onder Hongarije,
Roemenië, Bulgarije en de Baltische staten, bevinden zich op 
de rand van de financiële afgrond. Voor deze landen wordt 
China de redder in nood. Wat gaat dit voor de EU betekenen?

Hongarije
In 2008 was Hongarije zo goed als failliet. Zes jaar sociaallibe-
raal wanbeleid waarbij ook nog eens gegoocheld werd met 
de macro-economische cijfers, hadden het land tot op het 
bot uitgekleed. Hongarije was niet meer in staat om aan haar 
schulden te voldoen. Een kortlopende lening van het IMF in 
2009 moest het land behoeden voor een totale financiële 
meltdown.
De nieuwe Hongaarse regering van premier viktor Orbán 
die in 2010 met een meerderheid van meer dan twee der-
de van de parlementszetels aan de macht kwam, zette in op 

China wordt
machtsfactor in Europa
Dr. László Marácz

Europa daalt steeds verder op de ‘machtsladder’ van de wereld. Amerika was al, en is nog steeds 
een grote speler in de Europese veiligheid. Rusland beheerst een groot deel van de Europese 
energiemarkt. En nu gaat ook China een grotere rol in Europa spelen.

een nationaal herstelprogramma. Daarbij zijn er fundamen-
tele veranderingen waarneembaar in de Hongaarse politiek. 
In kringen van de Hongaarse regering is er niemand meer die 
gelooft in de neoliberale wereldorde zoals die in de jaren ne-
gentig volop beleden werd. Ook is het geloof weggeëbd dat 
de westerse wereld, waar Hongarije wel integraal deel van 
wil blijven uitmaken, de Centraal- en Oost-Europese landen 
hulp kan bieden.
De regering Orbán wendde onorthodoxe middelen aan om 
de crisis te bestrijden, ondanks stevige kritiek van het Westen. 
De lasten van de crisis mochten niet alleen op de schouders 
van de veelgeplaagde Hongaarse bevolking komen te liggen, 
maar de medeverantwoordelijken, zoals de banken, moesten 
gaan meebetalen aan het financiële herstel. Een ‘banken-
belasting’ was het gevolg.
Het Hongaarse herstelprogramma haalde wel wat druk van 
de financiële ketel, maar de Hongaarse schuldenlast bleef 
exorbitant hoog, meer dan zeventig procent van het bnp. Dit 
percentage bleef en blijft zwaar drukken op de sociaal poli-
tieke en financieel economische verhoudingen in het land.

China redt
Maar er komt licht aan het einde van de tunnel. Op 25 juni 
van dit jaar tekenden China en Hongarije in Boedapest een 
strategisch samenwerkingsverdrag dat uit twaalf punten be-
staat en waarbij China de verplichting op zich neemt om een 

Column

Op 25 juni 2011 werd een verdrag tussen Hongarije en China
getekend. Bron: Website Hongaarse overheid

Bezoek Hongaarse Minister van Ontwikkeling aan China.
Bron: Website Hongaarse overheid
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Snipers in beeld in het Legermuseum

deel van de Hongaarse schulden in de vorm van Hongaarse 
staatsobligaties over te nemen. Dit betekent dat Hongarije 
bevrijd wordt van een deel van haar schuldenlast en voor het 
eerst sinds de omwenteling aan structurele, economische ont-
wikkeling kan beginnen. In het akkoord met Boedapest wor-
den ook logistieke, infrastructurele en industriële projecten 
opgevoerd die voor de verdere ontwikkeling van de Centraal- 
en Oost-Europese regio van belang zijn.
Andere landen in de regio, zoals Roemenië, hebben al laten 
weten de poorten open te willen zetten voor Chinese finan-
ciële steun als remedie tegen een dreigende sociaaleconomi-
sche chaos.

Bruggenhoofd
Terwijl de eurolidstaten de Grieken in het gareel probeerden 
te houden, overigens zeer tegen de zin van de Grieken zelf, 
en er in Europa druk gespeculeerd werd of China de haven 
van Piraeus zou kopen, krijgen de Chinezen zo ongemerkt 
voor het eerst daadwerkelijke invloed in Europese verhoudin-
gen.
Dat China zou moeten bijspringen om een deel van de EU 
te stabiliseren, werd tot voor kort voor onmogelijk gehou-
den. Op dit moment moet het echter als een positieve ont-
wikkeling gezien worden. Zonder Chinese financiële interven-
tie dreigt immers de Centraal- en Oost-Europese regio weg te 

Meesters in camouflage. Ongezien naderen ze hun doel. 
Met één schot zijn ze in staat een doelwit op honderden 
meters afstand uit te schakelen. Een zichtbaar resultaat. 
Of zoals de lijfspreuk van de snipers luidt: Evidente Sine 
Videndus (zichtbaar zonder gezien te worden).
Om sniper te kunnen worden bij het Korps Commando-
troepen moet je uit het juiste hout gesneden zijn. In elf 
intensieve weken krijgen aspirant-snipers de kans zich de 
belangrijkste aspecten van het vak eigen te maken. Pas na 
een succesvol examen op ieder onderdeel krijgen zij hun 
sniperbrevet uitgereikt.
In zijn rol als museumfotograaf trok Casper van Bruggen 
afgelopen jaren regelmatig op met deze specialisten en 
legde daarbij vele aspecten rond hun opleiding vast. Dat 
betekende soms ook meedoen. Meesluipen met een bud-
dyteam door de heide, gewapend met een Nikon voor-
zien van 70-200mm optiek, om te komen tot de ultieme 
foto. 

Een selectie van 29 foto’s geeft een goed beeld van de 
speciale vaardigheden die een sniper moet beheersen. 
Daarnaast worden de twee belangrijkste basisstukken 

getoond die een sniper tot zijn beschikking heeft, een 
sniperwapen en een Ghillie-suit (camouflagepak). Ook 
kan de bezoeker zelf ervaren hoe arbeidsintensief het ver-
vaardigen van een Ghillie-suit is, door zelf één voor één 
op een ‘kale’ Ghillie-suit zelf de camouflage-draadjes aan 
te brengen.

Kijk voor meer informatie op www.legermuseum.nl 

zakken in een moeras. Op de langere termijn betekent dit dat 
China zeggenschap in Europese, ook politieke, aangelegen-
heden krijgt.
Voor het eerst is het geen noodlijdend westers bedrijf dat 
wordt overgenomen door de Chinezen en gered van de
ondergang, maar krijgt China zo een voet tussen de deur in 
een EU-lidstaat waardoor het zich duidelijk als machtsfactor 
in Europa profileert.
In het strategisch denken van China over Europa vervult
Centraal-Europa nu de rol van bruggenhoofd. Hoe die voor 
de verdere Chinese expansie in Europa ingezet zal worden, 
is echter nog niet duidelijk.

Minder Europese macht
Duidelijk is wel dat Europa steeds meer op een ‘kleine macht’ 
begint te lijken, die nauwelijks of geen controle meer heeft 
over enkele vitale domeinen. Zo hebben de VS nog steeds,
via de NAvO, een beslissende invloed in de Europese veilig-
heidsstructuren zonder dat zich een Europees alternatief aan 
dient. Een Europees alternatief is er evenmin voor de domi-
nantie van Rusland in de Europese energiesector. En nu maakt 
China haar opwachting in financieel economisch sector van 
Europa. Op dit terrein werd Europa tot voor kort nog als een 
grootmacht gezien, maar China heeft nu blootgelegd dat op 
dit punt Europa ook aan kracht heeft ingeboet. <

In het Legermuseum is vanaf 29 september de foto-expositie Snipers te zien. De fotoreportage van Casper van Brug-
gen is gemaakt tijdens verschillende trainingen van het Korps Commandotroepen (KCT) en geeft een beeld van de vaar-
digheden die deze KCT-experts moeten beheersen. In de foto-expositie komen diverse aspecten van de sniper-opleiding 
aan bod zoals camouflage, waarnemen, stalken, urban-optreden en uiteraard het schieten. De fototentoonstelling is te 
zien tot en met december 2012.
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De onlangs afgetreden minister van defensie van de Verenigde Staten Robert Gates heeft begrepen 
dat in de huidige economische crisis Amerika niet kan doorgaan met het geven van blanco cheques 
aan het Pentagon. En ook dat het Pentagon rationeler en efficiënter met zijn miljarden dollars moet 
omspringen.

Pentagon problemen
Henry van Loon

Hoewel Amerikaanse strijdkrachten in staat moeten zijn de 
gevechten waarin zij betrokken zijn voort te zetten, heeft 
Gates enkele kostbare en overbodige wapenprogramma’s
beëindigd. Desondanks bedraagt het verlangde defensiebud-
get toch nog het gigantische bedrag van $553 miljard, terwijl 
daarenboven nog eens $118 miljard nodig is voor Irak en
Afghanistan. 
Om een einde te maken aan het enorme begrotingstekort 
moeten alle departementen inleveren en het Pentagon is 
daarop geen uitzondering. Zo zou het ook nodig kunnen zijn 
in het Joint Strike Fighter programma (ook voor Nederland 
geen onbekende) van $300 miljard te snijden. Datzelfde geldt 
voor de bouw van virginiaklasse nucleaire onderzeeboten: 
overblijfsels uit de Koude Oorlog.
Daarnaast heeft het Pentagon nog enkele hoofdproblemen.

Afghanistan 
Een van die problemen is Afghanistan. Na tien bloedige jaren 
in dat land lijkt het moment voor het eindspel nu gekomen. 
Osama bin Laden betrok, met de aanvallen van 9/11, Amerika 
in Afghanistan. Zijn dood kan door velen als het logische
moment worden gezien om er te vertrekken. Al enige tijd 
was de focus in Washington en andere hoofdsteden gericht 
op het terugtrekken van troepen, zoeken naar een politieke 
oplossing en onderhandelingen met de Taliban.

In de regio echter zien velen de dood van Bin Laden als de 
voorproef van een omineuze ontwikkeling: het vacuüm dat 
ontstaat door het vertrek van westerse troepen, interne con-
flicten tussen stammen onderling met als gevolg toenemende 
instabiliteit binnen Afghanistan. Dit ‘terug naar de toekomst’ 
scenario vrezen zij het meest. 
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Amerika, dat uiteraard ook tot deze club behoort, zal wel 
iets weg moeten slikken als het om het door-en-door corrup-
te Pakistan gaat. Islamabad gaf daar onlangs weer een staal-
tje van. Bij het uitschakelen van Bin Laden waren drie Black 
Hawk helikopters betrokken. Een daarvan met ultrageheime 
detectie, en communicatie-apparatuur aan boord crashte tij-
dens de actie. Daags voor het toestel aan de Verenigde Staten 
werd terug gegeven, liet de Pakistaanse geheimedienst en-
kele Chinese ingenieurs het toestel inspecteren en fotografe-
ren. Waarschijnlijk in ruil voor een groot geldbedrag. En dat 
terwijl Pakistan miljarden dollars uit de Amerikaanse schatkist 
ontvangt in de hoop dat het zich als een trouw bondgenoot 
zou gedragen.

Drones
Een tweede probleem gaat over drones. Het Pentagon zet vol 
in op de nieuwste vorm van digitale oorlogvoering, die met 
onbemande vliegtuigjes. Er worden al meer bestuurders van 
drones opgeleid dan piloten van jachtvliegtuigen en bom-
menwerpers. Maar er doemen problemen op.
In militaire researchcomplexen wordt gewerkt aan een nieu-
we revolutie: het verkleinen van drones – de onbemande 
vliegtuigjes die toch ter grootte zijn van een Cessna – tot de 
afmetingen van insecten en vogels.
Het laboratorium waar aan deze nieuwe generatie drones 
wordt gewerkt is herdoopt tot de ‘microvolière’. Daar wordt 
oorlogstuig ontwikkeld ter grootte van motten, mussen en 
haviken.
Uit het lab zijn al zeppelinachtige ballonnen voortgekomen, 
die op een hoogte van 4,5 km boven de bloedige, Afghaanse 
provincie Helmand videobeelden doorgeven van terroristen 
die bermbommen aanbrengen. 

Op politiek gebied is de voornaamste inspanning tot nu toe 
gericht geweest op het zgn. verzoeningsproces: de hand uit-
steken naar de taliban teneinde te komen tot een soort over-
eenkomst met de huidige Afghaanse regering van Hamid
Karzai.
Of echter het uitschakelen van Bin Laden de verzoening in 
Afghanistan dichterbij heeft gebracht, is zeer de vraag. Vele 
stamhoofden zullen juist tot de conclusie komen dat met 
diens verdwijning uit het scenario de Verenigde Staten en 
NATO snel zullen volgen.
Zelfs echter als er sprake zou zijn van een binnenlandse
politieke oplossing, dan nog zal dat niet voldoende zijn om 
de Afghaanse stabiliteit op de lange termijn te garanderen. 
Daartoe is een buitenlandse politieke overeenkomst nodig
die ook de buren van Afghanistan in beeld brengt.
Historisch gezien zijn de problemen van het land doorgaans 
veroorzaakt door buitenlandse interventie maar ook door
Afghaanse stamhoofden die buitenlandse elementen uitno-
digden deel te nemen aan hun interne conflicten. 
Een Amerikaanse diplomaat heeft gesuggereerd dat de VN 
een persoon van hoge politieke statuur zouden moeten aan-
wijzen. Zijn taak zou zijn, zich uitsluitend te richten op het 
bereiken van een externe politieke overeenkomst voor Afgha-
nistan. Non-interventie zou een hoofdpunt moeten zijn. 
Alle landen uit de regio moeten er deel van uitmaken, in het 
bijzonder degene met onderlinge rivaliteiten zoals Pakistan 
en India, en Saudi-Arabië en Iran. Onder de termen van de 
overeenkomst zouden zaken als drugsproductie en doorvoer 
moeten vallen en steun aan vluchtelingen. Betreffende lan-
den zouden potentieel voordeel kunnen hebben van een vei-
lig, stabiel en welvarend Afghanistan. Maar ook zal de hulp 
van alle landen essentieel zijn bij het eindspel.

reaper
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US Air Force beschikt nu over zo’n 7000 drones, waarvan de 
Predator de bekendste is, tegenover minder dan 50 stuks tien 
jaar geleden. In de komende jaren rekent men op een vermin-
dering van het aantal bemande vliegtuigen. Het aantal
drones, zoals de Reaper, die zowel kan spioneren als raketten
afvuren, zal met een factor vier toenemen tot een aantal van 
meer dan 500.
Tegen 2030 moeten ‘spionagevliegen’ een realiteit zijn, uitge-
rust met sensoren en microcamera’s voor het detecteren van 
vijanden, nucleaire wapens of slachtoffers die onder puin zijn 
bedolven. 
In recente maanden hebben drones hun waarde meer dan
bewezen. De CIA hield de compound van Bin Laden in de ga-
ten door middel van videobeelden van een vleermuisachtige 
drone, de RO-170 Schildwacht.
Militaire ethici ontkennen overigens niet dat er ook nadelen 
kleven aan het dronestijdperk. Zij kunnen de oorlog veran-
deren in een videospel, slachtoffers maken onder de burger-
bevolking en, zonder dat één Amerikaan direct gevaar loopt, 
de verenigde Staten gemakkelijk in een conflict ergens ter 
wereld betrekken. Daarentegen is iedereen het er binnen de 
strijdkrachten over eens dat drones ook Amerikaanse levens 
sparen.
De uitdaging is nu om ‘slaande vleugels’ technologie te ont-
wikkelen, het natuurlijke vliegen te imiteren, zij het met een 
focus op insecten in plaats van op vogels.
Vogels hebben een complex spierenstelsel dat hun vleugels 
beweegt, wat het moeilijk maakt het na te bootsen. Een in-
sect nabootsen is moeilijk maar hun vleugelbewegingen zijn 
eenvoudiger.
Begin dit jaar hebben researchers een kolibriedrone ontwik-
keld die met een snelheid van 18 km per uur kan vliegen en 
dan op een vensterbank kan plaats nemen. Het gaat hier ech-
ter nog om een prototype. Een van de kleinste drones die op 
het ogenblijk operationeel is op het slagveld, is de Raven. Die 
gooien Amerikaanse soldaten in Afghanistan zelf in de lucht 
als was het een modelvliegtuigje, waarna het zelf gaat vlie-
gen en over de volgende heuvel kan kijken.
De getallen die gepaard gaan met het netwerk van vliegende 
sensoren van de Verenigde Staten zijn indrukwekkend. Sinds 
de aanvallen van 11 september in 2001 is het aantal uren dat 
de luchtmacht besteedt aan inlichtingen en verkenningsmis-

sies met 3100 % gestegen, het merendeel daarvan als gevolg 
van operaties met drones.

Twijfels
Terwijl velen de onbemande vliegtuigjes als het nieuwe won-
derwapen zien, blijken deze laatste ook een geloofwaardig-
heidsprobleem te hebben. 
Zo wist de New York Times te melden dat, volgens gegevens 
van de CIA, een drone van dit agentschap een reeks raketten 
afvuurde op een pick-uptruck met daarin negen opstande-
lingen en materiaal voor het maken van bommen. Het voer-
tuig reed door een verlaten deel van Pakistan dat grenst aan 
Afghanistan. Alle militanten werden gedood – een geslaag-
de operatie zonder burger slachtoffers en een voortzetting 
van een perfecte periode van één jaar zonder doden onder 
de burgerbevolking. Dat althans was de officiële versie van 
de CIA.
Daar staat een versie tegenover samengesteld door Britse en 
Pakistaanse journalisten: de raketten raakten een medresse 
(een religieuze school), een restaurant en een huis, waarbij 18 
mensen werden gedood: 12 militanten maar ook 6 burgers.
Het aantal burgerslachtoffers van de CIA dronecampagne, 
waarvan in ruime kring wordt erkend dat zij Al Qaeda veel 
schade toebrengt in het tribale gebied van Pakistan, is bitter 

Een vleermuisachtige drone de RQ-170

Een kolibriedrone
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omstreden sinds de aanvallen in 2008 werden opgevoerd.
verslagen van de ene aanval na de andere uit officiële en on-
officiële bron zijn zo tegenstrijdig dat het vaak lijkt of het om 
verschillende gebeurtenissen gaat.
Een verklaring van de contraterrorismeadviseur van president 
Obama, John Brennan, heeft het debat nog aangewakkerd. 
Hij zei in juni dat gedurende bijna een jaar “dankzij de uit-
zonderlijke precisie die wij hebben weten te ontwikkelen er 
niet één burgerdode is te betreuren”.
Het is van belang om door de mist van de dronecampagne 
heen te dringen omdat de onbemande vliegtuigjes een revo-
lutie betekenen op het terrein van de robotoorlogvoering. 
Een strijdmethode die, behalve in Pakistan, ook al is toege-
past in Jemen, Somalië en zelfs in Libië toen daar het gevecht 
tegen Gaddafi werd gevoerd.
De officiële mededeling over ‘zero collateral deaths’ is door 
vele onafhankelijke experts met wantrouwen ontvangen. Een 
nieuw rapport van een groep Britse journalisten die in Pa-
kistan interviews hebben afgenomen in het tribale gebied, 
komt tot de conclusie dat tenminste 45 burgers zijn gedood 
bij 10 aanvallen gedurende het afgelopen jaar.
Anderen die aan de bewering van de CIA twijfelen, behoren 
tot de aanhangers van het droneprogramma. Een van hen 
stelt: “De Taliban gaan niet uitsluitend naar een militaire
basis om te trainen of bommen te maken. Zij brengen ook
gezinnen mee en buren. Natuurlijk doen de mensen die de 
aanvallen uitvoeren hun best burgerdoden zoveel mogelijk
te vermijden. Maar de CIA bewering van nul doden is een-
voudig absurd”.
Een wijs woord tot slot: “Nog nooit in de geschiedenis van 
oorlogsoperaties is elke aanval vanuit de lucht voor 100%
succesvol geweest”.

Cyberdreiging 
Een laatste probleem in dit verband is de cyberdreiging.
Tot voor kort behoorde de kwestie van cyberveiligheid voor-
namelijk tot het terrein van computerfanaten. In 1995 be-
droeg het aantal internetgebruikers 16 miljoen, nu zijn dat
er 1,7 miljard.
Veiligheidsexperts die zich bezig houden met cybervraagstuk-

ken zijn ongeveer even ver in het begrijpen van deze nieuwe 
technologie als nucleaire experts waren in de jaren vlak na de 
eerste atoomexplosie.
De cyberomgeving is door mensen ontworpen. Een groep 
defensiewetenschappers stelt echter: “Hoewel de mens alle 
stukjes ervan heeft gebouwd is de cyberomgeving veel com-
plexer dan iemand kan begrijpen en vertoont gedrag dat 
door niemand is voorspeld en dat vaak zelfs niet goed kan 
worden verklaard”. 
Bergen en oceanen zijn moeilijk te verplaatsen maar delen 
van cyberspace kunnen met één muisklik aan en uitgescha-
keld worden. De kosten van de opbouw van een carriertaak-
groep of een onderzeebootvloot zijn gigantisch. Daarentegen 
zijn de kosten van het betreden van het cyberterrein zo laag 
dat naamloze actoren of ministaten er een belangrijke rol in 
kunnen spelen.
Als gevolg daarvan is het onwaarschijnlijk dat een paar super-
machten het cyberterrein zullen kunnen beheersen zoals zij 
dat wel kunnen op zee, in de lucht en zelfs in de ruimte.
Terwijl zij over grotere middelen beschikken zijn zij ook 
kwetsbaarder. En offensieve acties in cyberspace zijn veel
dominanter dan defensieve. De Verenigde Staten heeft meer 
in de melk te brokkelen dan andere actoren en staten, maar 
van dominantie in cyberspace is geen sprake. De zwakheden 
van superstaten kunnen juist gemakkelijk tegen hen worden 
gebruikt.
De term cyberoorlog wordt veel, en doorgaans onterecht,
gebruikt. Als het acties betreft die overeenkomen met fysiek 
geweld, dan beginnen we pas een glimp te zien van iets wat 
met cyberoorlog overeenkomt. Bijvoorbeeld dat Moskou bij 
zijn overval in 2008 acties van zijn tegenstander onmogelijk 
maakte of de recente sabotage van Iranese centrifuges met 
het Stuxnet virus.
Momenteel heeft de Verenigde Staten op cybergebied nog 
voornamelijk te maken spionage en misdaad, maar in het vol-
gende decennium zullen cyberoorlog en terrorisme de groot-
ste dreiging zijn. “Want”, zoals het hoofd van de Nationale 
Veiligheidsdienst heeft gezegd, “vroeger of later zullen terro-
ristische groepen cyberverstand krijgen. Het is zoiets als nucle-
aire proliferatie, alleen veel eenvoudiger”. <

Het is onwaarschijnlijk dat een paar supermachten het cyberterrein zullen kunnen 

beheersen zoals zij dat wel kunnen op zee, in de lucht en zelfs in de ruimte. 
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De US Army heeft gepland eind dit jaar een autonoom, 
vrij vliegende verkenningsblimp (een luchtschip zonder
skelet) in te zetten boven Afghanistan. Dit Long 
Endurance Multi-Intelligence Vehicle (LEMV) is 250 voet 
lang en zweeft op een hoogte van 20.000 voet. Het lif-
tend vermogen komt voor 80% van het ballonlichaam 
en voor 20% van zes turbodiesels. De LEMV kan 30 uur 
aan een stuk in de lucht blijven en heeft een breed scala 
aan opsporingapparatuur, die real time information aan 
commandanten op de grond geeft.
In 2006 zijn uitgebreide proeven gedaan met een
experimenteel toestel. De bouw geschiedt door een con-
sortium van US Army met Northrop Grumman en Hybrid 
Air Vehicles.

Bron: US Army

Foto: LEMV, Nothrop Grumman

Inzet van luchtschepen door de
US Army in Afghanistan

Sinds begin dit jaar maken vliegers gebruik van een tablet met 
gedigitaliseerde landkaart. In Afghanistan kwam het regel-
matig voor dat coalitiepartners op locatie elders ondersteund 
moesten worden, waarbij niet de benodigde kaarten van het 
gebied voorhanden waren. De communicatie verloopt snel-
ler dan met papieren kaarten. Ook bij de doelaanwijzing heeft 
deze digitale kaart voordelen, terwijl de debriefing vlotter ver-
loopt. Voor het operationeel in gebruik nemen is de tablet aan 
zware luchtwaardigheidstesten onderworpen.

Bron: Defensiekrant

Foto: De tablet in de cockpit van een F-16, Defensie

Digitale tablet verbetert de 
communicatie tussen F-16’s en 
grondtroepen

India zal vanaf 2017 alle MiG-21 gaan vervangen door de
Su-30MKI’s, de tejas light combat aircraft en 126 Medium Multi-
Role Combat Aircraft, waarover eind dit jaar wordt beslist. De 
MiG-21 varianten waren sinds 1964 operationeel. In totaal wer-
den 946 toestellen aangeschaft, waarvan er om allerlei redenen 
476 verloren zijn gegaan. Van de overige toestellen zijn er 121 
opgewaardeerd naar de standaard MiG-21 bis, voorzien van een 
Russisch multimoderadar, een Frans laser navigatiesysteem en 
een gevarieerdere bewapening.

Bron: Jane’s Defence Weekly

Foto: MiG-21bis, Indian Air Force

Nostalgie: India faseert alle MiG-21 
uit voor 2018

C.H.C. Janssen
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Noorwegen heeft in april vier toestellen aangeschaft voor de 
prijs van USD 887 miljoen na onderhandelingen met Lockheed 
Martin. De toestellen zullen worden geleverd in 2016. Noor-
wegen heeft de intentie om nog een aanvullende order van 52 
toestellen te plaatsen vanaf 2018. In een toelichting van het mi-
nisterie wordt gesteld dat de kosten voor de aanschaf van 56 
toestellen inclusief wapens, logistiek en ondersteuning komen 
op NOK 42 miljard. De voornaamste reden voor de stijging van 
het aankoopbedrag met NOK 1 miljard zit in het feit dat de VS 
een deel van zijn eigen geplande F-35 aanschaf heeft vertraagd, 
aldus het ministerie. 

Bron: Jane’s Defence Weekly

Foto: Lockheed Martin F-35 Lightning

Noorwegen bestelt zijn eerste
vier F-35 Lightning II’s voor 
trainingsdoeleinden

De US Navy heeft toestemming om zijn 14 Ohio-klas-
se nuclear ballistic missile submarines te vervangen door 
twaalf nieuw te ontwerpen onderzeeërs (SSBN-X boats). 
De nieuwe boten zullen 16 lanceerbuizen krijgen voor 
de Trident II D-5 ballistische raketten, acht minder dan 
op de huidige Ohio-klasse. Het beheersen van de kos-
ten staat centraal. Er wordt uitgegaan van een prijs van 
4,9 miljard per schip. De vervanging moet rond 2025 be-
ginnen. Voor de vier overige nucleaire onderzeeërs van 
deze klasse, die bestemd zijn voor aanvallen met kruis-
raketten en speciale operatie missies, is voorlopig geen 
vervanging voorzien.

Bron: US Navy

Foto: Ohio-klasse onderzeeboot, US Navy

De US Navy mag zijn Ohio-klasse 
onderzeeboten gaan vervangen

De Leopard 2A7+ en de PzH 2000 155mm/52 werden begin dit 
jaar onderworpen aan een serie intensieve testen in Qatar. De 
Leopard wordt de mogelijke opvolger van de huidige dertig 
AMX-30 tanks. Andere mogelijke klanten voor deze laatste ver-
sie van de Leopard, die in nauwe samenwerking met het Duit-
se leger is ontwikkeld, zijn de Verenigde Arabische Emiraten 
en Saudi-Arabië. Ervaringen van vredesondersteunende opera-
ties zijn in dit type verwerkt. Verder bezit het voertuig modu-
lair passief pantser, een torendak .50 mitrailleur en dag/warm-
tebeeld camera’s die 360 graden beeld geven aan de gehele 
bemanning. Hoewel de productie is beëindigd, heeft Krauss- 
Maffei Wegemann (KMW) de mogelijkheid om de productie te 
herstarten.

Bron: KMW

Foto: Leopard 2A7+, KMW

De Leopard 2A7+ ondergaat de 
laatste tests
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Boeing heeft in augustus een contract van USD 1,64 miljard voor 
de bouw van 14 CH-47 Chinook helikopters en logistieke onder-
steuning voor een periode van vijf jaar, ontvangen. De nieuw 
te bouwen CH-47 Mark-6 Chinooks brengen de RAF helikopter-
vloot op totaal 60 Chinooks. Deze Chinooks hebben zwaardere 
motoren, een monolithic airframe, specifieke avionics, forward-
looking infrared, radar, een reddingskraan, verdedigingssyste-
men en interoperabele communicatie- en navigatieuitrusting. 
De nieuwe helikopters zullen uitwisselbaar zijn met de bestaan-
de Britse Chinook vloot. De aflevering zal plaatsvinden van 2013 
tot 2016. De RAF opereert al meer dan 30 jaar met Chinooks.

Bron: Boeing

Foto: CH-47 Mark 6 Chinook, Boeing

Defensienieuws

Boeing ontvangt Brits contract voor 
de bouw van 14 nieuwe Chinooks

In de tijd van George W. Bush, in 2003, werd besloten tot het 
ontwikkelen van een systeem dat binnen een uur waar ook 
ter wereld een aanval kon inzetten met conventionele preci-
siewapens, de Prompt Global Strike, net zoals intercontinenta-
le ballistische raketten dat nu kunnen met nucleaire wapens. 
In dit kader moet het DARPA Falcon project worden gezien. 
Onder de Falconvlag worden drie systemen ontwikkeld: de 
X-41 Common Aero Vehicle (CAV), de Hypersonic Technology 
Vehicle(HTV) en een Small Launch Vehicle voor het ontwikke-
len van een kleinere motor. Recentelijk maakten media mel-
ding van problemen met de HTV bij een tweede experiment. 
Deze HTV heeft een wapenlast van 5,5 ton en een snelheid van 
20 maal het geluid. De USAF vindt het een uitdaging “in order 
to prove decision makers that this isn’t just a dream”. Volgens 
sceptici zal het project gestopt worden. 

Bron: USAF

Foto: Htv-2 Artist impression USAF

Ook het US Department of Defense 
kent uitdagingen

Noorwegen bestelt zijn eerste
vier F-35 Lightning II’s voor 
trainingsdoeleinden

De Wolfhound is een zeswielvariant van de Mastiff,
die logistiek personeel verhoogde bescherming biedt
bij hun ondersteunings acties in gebieden met een
hoge dreiging. De Wolfhoud is een deel van de Tactical 
Support Vehicles (TSV) groep waaronder ook de Husky 
en de Coyote vallen. Deze nieuwe TSV-groep zal worden 
gebruikt om frontlijnpatrouilles te ondersteunen en te 
bevoorraden met essentiële zaken zoals water en muni-
tie. De Wolfhound kan bulkvoorraden vervoeren voor
de constructie van vooruitgeschoven posten maar ook 
worden gebruikt als trekker voor het Britse 105 mm
lichte artillerie stuk. Het voertuig is voorzien van een 
7.62 mm mitrailleur en de standaard radio en elektro-
nische uitrusting. Het Britse leger heeft 130 van deze 
voertuigen aangeschaft die dit jaar worden afgeleverd. 
Ze zullen ook al dit jaar operationeel worden ingezet in 
Afghanistan.

Bron: Royal Army

Foto: Wolfhound, Royal Army

Wolfhound, het nieuwste Britse 
ondersteuningsvoertuig voor 
Afghanistan
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zich verder niemand als kandidaat opwerpt, zal naar een twee-
de lid nog worden omgezien.

Armex zaken
De hoofdredacteur geeft toelichting op de nieuwe opmaak van 
het blad, die beoogt ‘opener’ te zijn en opinie en informatie 
goed toegankelijk te maken. Mede door het uitbesteden van 
de advertentieacquisitie aan Green Paper Association neemt de 
omvang toe van 32 naar 40 pagina’s. De opmaak van het blad 
zal door het wegvallen van de faciliteiten bij Grafische Vorm-
geving van de Audiovisuele Dienst Defensie (AVDD) bij een an-
der bureau geschieden; de drukker blijft dezelfde. Verder wordt 
voortgegaan op de ingeslagen weg. De voorzitter voegt toe, 
dat de komende tijd ook interviews met kamerleden zullen 
worden geplaatst waarbij niet zozeer de actuele politiek als wel 
het structurele defensiebeleid aan de orde zal worden gesteld. 
Namens de vereniging spreekt de voorzitter zijn dank voor het 
verrichte werk jegens de hoofdredactie en de mensen daarach-
ter.

Personele mutaties
Om privé redenen trad in de loop van het afgelopen jaar Rein-
der Koornstra uit het hoofdbestuur. Michael Jansen zal voor de 
tweede maal voortijdig het hoofdbestuur moeten verlaten van-
wege zijn benoeming tot defensie attaché met als standplaats 
Addis Abeba.
Plaatsvervangend voorzitter Olaf Penn is aan het einde ge-
komen van zijn zittingsperiode van 4 jaar, en herkiesbaar; hij 
wordt bij acclamatie voor een nieuwe termijn gekozen. Vervol-
gens worden drie nieuwe leden van het hoofdbestuur voorge-
dragen: de lkol Mr Machgiel A. Dierckx (als juridisch adviseur; 
helaas verhinderd aanwezig te zijn), Peter-Paul Greup (als stu-
dentenvertegenwoordiger) en de lkol Biny Hamstra (werkzaam 
bij DMGZ, afdeling Strategisch Gezondheidszorg Beleid en In-
ternationale relaties; momenteel op dienstreis verblijvend te 
Moskou). Van alle drie wordt de voordracht bij acclamatie door 
de vergadering geaccordeerd. 

Mededelingen van de voorzitter
De voorzitter memoreert de grote demonstratie van defensie-
personeel die op dit moment in Den Haag plaatsvindt. Dat er 

op de kleintjes gelet gaat worden, is in-
middels ook voor de vereniging voelbaar 
(het wegvallen opmaakfaciliteiten Armex, 
het beëindigen van de huisvesting van 
het verenigingsarchief, het opzeggen van 
het collectieve Armex abonnement voor 
de KL). Nederland heeft destijds als eer-
ste het ‘vredesdividend’ geïnd; de voor-
zitter vraagt zich met zorg af, of de door 
de Nederlandse regering getroffen bezui-
nigingsmaatregelen bij Defensie ook nu 
weer internationale navolging zullen krij-
gen. Vervolgens plaatst hij enkele kant-

tekeningen bij deze bezuinigingsmaatregelen. Deze werden 
onder de titel “Defensie werkt altijd met beperkt zicht” gepu-
bliceerd in Armex nummer 3 van dit jaar (juni 2011).
Aansluitend belicht Michael Jansen aan de plannen voor de
viering van het 100-jarig jubileum van de KNVOL.

Rondvraag
Zie Armex 95-4.
De heer Goudsmits junior pleit ervoor om de aandacht van de 
vereniging niet alleen te richten op de universiteiten in den
lande, maar ook op alle hogescholen. (Wordt bezien)
Op een vraag over het betrekken van de oud-militairen niet-
veteranen (c.q. de Koude Oorlogsveteranen) bij de viering van 

Verenigingsnieuws

Verslag algemene vergadering 2011

Deze vergadering is gehouden op donderdag 26 mei 2011 in de 
Dumoulinkazerne te Soesterberg, waar gastvrijheid is genoten 
bij het Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek (OCTLog). In-
clusief de leden van het hoofdbestuur waren er 40 deelnemers. 

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 10.25 uur en heet de 
aanwezigen welkom, met een speciaal woord voor erelid Jan 
van Alphen.
Behoudens enkele berichten van verhindering zijn er geen inge-
komen stukken.

Verslagen
Het verslag van de Algemene Vergadering 2010 en het secreta-
rieel Jaarverslag 2010 worden ongewijzigd goedgekeurd.

Financiële zaken
De exploitatierekening 2010 en de balans per 31 december 
2010 worden toegelicht door de penningmeester en het nega-
tieve exploitatieresultaat wordt verklaard. De reservering van
e 5000 die was gedaan voor de aanschaf van een nieuw geïn-
tegreerd systeem voor de financiële en ledenadministratie, is 
niet meer nodig. E-Captain blijkt minder geschikt. Er wordt vol-
staan met de aanschaf van nieuwe hardware (computer en prin-
ter), waarbij de functionaliteiten niet gekoppeld zullen zijn. Dit 
scheelt e 3000. 
De Heer F.M. Wessels vraagt opheldering over de balansposten 
‘Kas’ (e 1800,00) bij de activa en ‘Voorziening outplacement’ 
(e 3250,00) bij de passiva. De penningmeester antwoordt dat 
hij een bedrag van e 1800,00 om belastingtechnische redenen 
een maand lang in kas heeft gehouden. De vereniging kan be-
lastingvrij een vrijwilligersbijdrage aan bestuursleden uitkeren; 
wanneer deze weer wordt teruggestort is het bedrag voor be-
trokkenen vanwege de ANBI-status van onze vereniging als gift 
aftrekbaar. Ten behoeve van abonnementen op Armex voor 
dienstverlaters heeft Defensie voor 2010 een bedrag van
e 6250,00 ter beschikking gesteld; onder ‘Voorziening outplace-
ment’ is het nog niet gebruikte deel daarvan vermeld.
Namens de kascontrolecommissie doet rob Peters verslag van 
het door hem en Arco Solkesz op 17 maart jl. uitgevoerde con-
trole. Hij stelt naar aanleiding van de bevindingen voor om 
het hoofdbestuur decharge te verle-
nen voor het in 2010 gevoerde beleid 
en om de penningmeester te compli-
menteren met zijn zorgvuldig beheer. 
De vergadering stemt hier unaniem 
mee in.
vervolgens komt de begroting voor 
2011 aan de orde, vergezeld van een 
schriftelijke toelichting. Het begrote 
tekort van € 500 lijkt verantwoord. Op 
een vraag of de contributieopbrengst 
niet te optimistisch werd ingeschat ant-
woordt de penningmeester dat werd 
uitgegaan van het aantal leden dat op 31 december 2010 con-
tributie had betaald. 
In verband met een verwachte rentestijging werd het vermo-
gen niet voor langere tijd vastgezet en verdeeld over twee ban-
ken. De begroting wordt unaniem goedgekeurd, waarna de 
penningmeester van mevrouw A.J Meijer nog een compliment 
in ontvangst mag nemen voor zijn toelichting; deze benadrukt 
hierop dankzij zijn voorganger in een gespreid bedje te zijn
terechtgekomen. 
De kascontrolecommissie ontvangt van het hoofdbestuur een 
dankbetuiging voor de betoonde inzet, vergezeld van een pas-
sende attentie (slijtersbon). Als lid van de kascontrolecommissie 
voor volgend jaar wordt benoemd de heer F.M. Wessels; daar 

Herhaalde oproep:
Wilt u uw e-mail adres 

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

Voordracht OTCLog

Vervolgens wordt het 
woord gegeven aan de 
gastheer luitenant-
kolonel P.G. (Peter) den 
Herder, Commandant 
van het Regiment Tech-
nische Troepen en waar-
nemend Hoofd Kennis-
centrum Logistiek. Hij 
houdt een boeiende le-
zing over “Trends in de 
militaire logistiek”. Het 
Opleidings- en trainings-
centrum Logistiek (OCt-

Log) is de opvolger van het Opleidingscentrum Logistiek en 
sinds 31 oktober 2003 operationeel. Het OCTLog behandelt op-
leiden en trainen als één geheel. Als opleidings- en trainings-
autoriteit op het logistieke vakgebied biedt het OTCLog op-
leidingen over logistiek en bedrijfsvoering aan personeel van 
Defensie en daarbuiten. Daarnaast levert OTCLog trainingson-
dersteuning aan de eenheden van de landmacht. Het OTCLog 
treedt op als kenniscentrum voor alle logistieke materieeldes-
kundigheid. Het kenniscentrum ontwikkelt en verzamelt ken-
nisproducten en stelt deze beschikbaar. Behalve het OTCLog als 
zodanig komen achtereenvolgens aan bod de missie in Afgha-
nistan (deployment & redeployment), kennis en kennismanage-
ment, de lopende projecten en ten slotte de logistieke ontwik-
kelingen en de bezuinigingen bij Defensie (met de focus op de 
Koninklijke Landmacht). Conclusie: “Logistiek volgt”
De voorzitter verwoordt de waardering van de toehoorders 
voor de gegeven uiteenzetting en doet zijn woord van dank 
vergezeld gaan van een stoffelijk blijk daarvan (een slijtersbon).

het 100-jarig jubileum, antwoordt de voorzitter dat de KNVOL 
een vereniging is voor alle Nederlanders en niet alleen voor 
(oud-)militairen; het is inderdaad een probleem de bedoelde
categorie specifiek te benaderen c.q. te bereiken (adresbestan-
den van hen zijn niet beschikbaar). 

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Bezoek Museum
Na de lunch wordt in twee groepen een bezoek gebracht aan 
Museale verzameling Logistieke Dienst KL (de Historische Verza-
meling Intendance en het Museum Regiment Technische Troe-
pen). In het laatstgenoemde museum vindt ook het afsluitende 
drankje plaats en worden de bevlogen rondleiders (de luite-
nant-kolonel b.d. Van der Meer en de heren Steen, Hendriks en 
Thissen) voor hun belangeloze inzet hartelijk bedankt door de 
vicevoorzitter (die zijn woorden met een kleine attentie verge-
zeld laat gaan).

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

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

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

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

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

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

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

Regiovertegenwoordigers

Zuid-Holland
vacature

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

Noord
vacature

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

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

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

Voordracht lkol Den Herder.
Bron J. van Alphen

Uw Armex redacteur (li) en uw ledenadministrateur. Bron Jojo Mulder



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

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

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

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

Voor een krijgsmacht die ertoe doet!


