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Commentaar

Halve waarheden bedreigen
draagvlak voor de krijgsmacht
Brigadegeneraal b.d.
P.K. Smit

Alfred Tennyson: “De leugen die een halve waarheid bevat, is de zwartste van alle leugens”
Een zeker masochisme moet je als betrokken oud-militair niet
vreemd zijn, als je naar een bijeenkomst gaat waar defensiewoordvoerders van verschillende politieke partijen met elkaar
in debat gaan. Je komt er immers altijd teleurgesteld vandaan,
ook al kun je wel bewondering opbrengen voor het aplomb
waarmee de argumenten, beter excuses, voor de volgende
bezuinigingen worden gebracht.
En ja, je bent echt rijp voor een nader psychologisch onderzoek
als je dan ook nog eens het nummer van Atlantisch Perspectief1 leest waarin verschillende politieke partijen hun opvattingen over Defensie toelichten. Termen als ‘veelzijdig inzetbaar’,
‘hoogwaardig’, ‘high tech - low on boots’ (wat dat ook moge
betekenen), ‘slimmer’ en internationale samenwerking druipen
dan van het papier af, verhullend dat de krijgsmacht opnieuw
het nodige voor de kiezen zal krijgen.

ontwerpbegroting voor 2013 de ‘inzetbaarheidsdoelstellingen’
worden genoemd, vertonen grote overeenkomsten met het bij
de minvariant behorend ambitieniveau. Dus de regering heeft
in werkelijkheid een variant gekozen die de naam ‘veelzijdig
inzetbaar’ niet mag dragen. Daarmee wordt de burger, zonder
dat hij dat zou kunnen herkennen, gewoon gefopt.
Dat gebeurt ook met de idee van de Europese samenwerking,
voor veel partijen een argument om opnieuw te kunnen bezuinigen. Zo op het eerste gezicht is het logisch dat met Europese
samenwerking hetzelfde doel met minder middelen bereikt kan
worden. Achterwege blijft de logica dat Europese samenwerking op militair gebied pas echt iets kan gaan opleveren binnen
de kaders van een Europese Veiligheidsstrategie. En die strategie zal voorlopig het licht niet zien (zo maakt Kees Homan in

Halve waarheden en onderbuik logica worden gebruikt om de burger
uit te leggen dat het best wel met wat minder kan zonder dat de operationele
capaciteiten er te veel onder leiden

zijn column op bladz. 26 en 27 duidelijk), laat staan geëffectueerd worden. Dat die samenwerking gedurende de komende
kabinetsperiode bezuinigingen mogelijk maken, is net zo waar
als de bewering dat de zon in het westen opkomt.

So what, zult u zeggen, niets nieuws onder de zon, waarom
dan toch teleurgesteld? Omdat men opnieuw niet bereid is de
verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen keuze, een keuze
die er onherroepelijk toe leidt dat het vermogen van de regering om de veiligheid van het koninkrijk en zijn burgers in een
steeds onrustiger wereld te borgen, ernstig wordt aangetast.
Halve waarheden en onderbuik logica worden gebruikt om de
burger uit te leggen dat het best wel met wat minder kan zonder dat de operationele capaciteiten er te veel onder leiden.

De VVD stelt in Atlantisch Perspectief dat “Het draagvlak in de
Nederlandse samenleving voor Defensie zal omhoog moeten”.
Dat is juist, maar zal niet gebeuren als onze politieke leiders bezuinigingen blijven verklaren met halve waarheden en onderbuik logica.

Laat ik dat aan de hand van twee thema’s toelichten. De eerste is het woordspel rondom het begrip: ‘veelzijdig inzetbaar’,
een spel waar Defensie zelf ook enthousiast aan mee doet. De
opstellers van het rapport Verkenningen maken heel duidelijk
dat Nederland zou moeten gaan voor de optie ‘veelzijdig inzetbaar’, maar dat daarvan geen sprake kan zijn als het budget
met anderhalf miljard euro zal worden verminderd (de zg. minvariant). Het kabinet Rutte lijkt die aanbeveling te hebben overgenomen, maar wat nu in zowel de begroting van 2012 als de

1

De verkiezingen zijn inmiddels voorbij en Rutte en Samson mogen het samen proberen. Dat houdt voor Defensie in dat er
een nieuwe wedstrijd gespeeld moet worden, een wedstrijd die
niet, zoals in het voetbal, met 0-0 begint en die vermoedelijk
weer een ongelijke strijd zal blijken. De 6000 defensiemedewerkers die de komende tijd het pand moeten verlaten, hebben in
ieder geval verloren. <

Atlantisch Perspectief Nummer 5/2012 Jaargang 36
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De Koninklijke
Marechaussee
Als het erop aankomt
Brigadegeneraal der genie b.d. P.K. Smit

De Koninklijke Marechaussee is een korps dat de centrale overheid kan inzetten voor het staatsbelang. De gecombineerde militaire en politieopleiding maakt het daarvoor uitermate geschikt.
Dat het organisatorisch is ingedeeld bij Defensie, maar voor het gros van de taken is ingebed in
het nationale politiebestel, is geen bezwaar.
Bij de interviews die uw hoofdredacteur dit jaar mocht houden met de commandanten van de zee-, land- en luchtstrijdkrachten was de vraag naar het verband tussen wat de regering doet met haar krijgsmacht en wat er nodig is om de
grondwettelijke taak te kunnen vervullen van groot belang.
Dat verband bleef voor een belangrijk deel onduidelijk om
de eenvoudige reden dat onze regering de beschikbaarheid
van geld en niet wat er nodig is als leidend beginsel hanteert
bij de ontwikkeling van de krijgsmacht. De geïnterviewde
commandanten maken er dus maar het beste van.
Dat probleem heeft de Koninklijke Marechaussee (KMar) niet.
Die heeft duidelijke, in wetten verankerde taken die elke dag
uitgevoerd moeten worden. Gebeurt dat niet of onvoldoende, dan zijn de negatieve consequenties onmiddellijk zichtbaar en kan de desbetreffende minister (er zijn meer ministers die van de diensten van de KMar gebruik maken) door
het Parlement ter verantwoording worden geroepen. Die
minister (en dus de regering) laat het dus wel uit zijn of haar
hoofd de KMar in een situatie te brengen waardoor hij of zij
tekort zou schieten. Bij de rest van de krijgsmacht gaat het
vooral om wat er zou kunnen gebeuren, en dan is het meer
van: wie dan leeft, die dan zorgt.
Het interview dat ik op 9 augustus jl. mocht houden met
de commandant van het vierde krijgsmachtdeel, luitenantgeneraal dr. J.A.J. (Hans) Leijtens, had dus een eigen karakter.
De KMar is weliswaar als organisatie ingedeeld bij het ministerie van Defensie, maar is wat taken betreft grotendeels ingebed in het nationale politiebestel. De ontwikkelingen daarin zijn misschien wel belangrijker dan die binnen de rest van
Defensie. De bezuinigingen raken de KMar natuurlijk ook,
maar veel minder dan de overige defensieonderdelen. Zo
hoeft de KMar ‘maar’ 5% functies in te leveren, de landmacht
bijvoorbeeld 46%, en groeit het relatieve aandeel binnen
Defensie van 10% naar 11%.
Het huidige takenpakket, dat ook wordt besproken in
een artikel elders in dit nummer, is de resultante van
een historische ontwikkeling. De KMar kreeg er op gezette tijden iets bij. Hoe brengt u daar nu samenhang in?

Luitenant-generaal dr. J.A.J. (Hans) Leijtens,
Commandant Koninklijke Marechaussee
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De KMar kent een ‘ontwikkelagenda’. Daar zijn we al langere tijd mee bezig en doen dat samen met onder meer experts,
ronde tafels, bestuurders en met gezagsdragers. Ik gebruik
het meervoud omdat we te maken hebben met verschillende
gezagsdragers. Dat zijn de bewindslieden van Defensie, van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (voor het Caribische gebied), van Immigratie, Integratie en Asiel, van Veiligheid & Justitie en steeds vaker van Buitenlandse Zaken. Daarin onderscheiden wij ons van de overige krijgsmachtdelen.
De minister van Defensie heeft wel het volledige beheer over
de KMar, maar slechts een beperkt gezag.
In dat ontwikkelproces hebben wij vastgesteld dat er in het
veiligheidsconcept van Nederland (en dat concept geldt in
veel meer landen) partijen zijn die zich bezighouden met de
veiligheid op de straat en dat er partijen zijn die zich richten
op de veiligheid van de staat. De KMar is typisch de politieorganisatie die onmisbaar is voor dat laatste. Wij komen ook
wel in de straat, maar dan staan wij op iets meer afstand van
‘de burger’ en treden dan op onder direct gezag van de centrale overheid, dus eigenlijk als een gendarmeriekorps. Alleen
in heel specifieke gevallen functioneren wij onder het lokale
gezag: de burgemeester. Even een voorbeeld. De bestrijding
van de hennepteelt in Zuid-Nederland, de regio EindhovenHelmond, is eigenlijk als een lokaal probleem begonnen en
was dus een politiezaak. Die hennepteelt ontwrichtte daar
echter de lokale samenleving en bedreigde op zeker moment
het functioneren van het bestuur. Zo moest de burgemeester
van Helmond worden beveiligd. Toen vond de minister van

Veiligheid & Justitie het genoeg en greep in. De KMar werd
toen daar door hem op de straat ingezet om in het belang
van de staat te ondersteunen bij het herstel van de openbare
orde en de veiligheid.
Toen we dat begrip hadden uitgewerkt (de politie van de
straat, wij van de staat), zijn we op vier kernwaarden uitgekomen, die beschrijven hoe we die rol voor de staat kunnen
invullen als politieorganisatie met militaire status En die vier
kernwaarden zijn:
• flexibiliteit,
• betrouwbaarheid,
• daadkracht
• en interoperabiliteit.
En van daar zijn we gekomen op de drie pijlers van onze
operaties. Dat zijn in willekeurige volgorde:
• onze grenspolitietaak,
• het bewaken en beveiligen
• en de internationale en militaire politiedienst.
Hoewel onze taken in verschillende wetten staan, is de focus
voor de komende jaren gericht op deze drie pijlers. Het bestaansrecht van de KMar is de behoefte van de regering aan
een politiekorps dat voor het belang van de staat is en die
behoefte voelt ze politiek en bestuurlijk nog steeds. Schiphol is een goed voorbeeld van een plek waar dat staatsbelang
in het geding is: de luchthaven ligt in de gemeente Haarlemmermeer, maar de politietaak daar ontstijgt het belang van
de gemeente.

High Risk beveiliging op Schiphol door Koninklijke Marechaussee
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De inzet van de KMar richt zich voor maar ongeveer
20% op de krijgsmacht en voor wel 80% op de nationale veiligheid, zeg maar de civiele taak. Dat roept twee
vragen op. Waarom krijgt elke marechaussee een militaire opleiding en waarom is de KMar nog steeds ondergebracht bij het ministerie van Defensie, zeker nu
er per 1 januari 2013 een nationale politie is?
Laat ik beginnen met de laatste vraag. Ik laat even in het midden wat de politiek zou besluiten over de indeling van de
KMar. Daar ga ik niet over. Maar als ik naar het vak kijk dat
wij beoefenen, dan is dat van ons gewoon een uniek vak. Zo
is de grenspolitietaak geen normale politietaak. Dat is in geen
enkel land het geval. Er is dus een inhoudelijk belang om een
apart korps met die taak te belasten, onafhankelijk waar het
bestuurlijk wordt ingedeeld.
Natuurlijk zijn er veel overeenkomsten. Maar onze taken vragen ook om andere kwaliteiten dan die waarover de politie
beschikt. De wijze van optreden van de politie is immers anders dan die van de KMar. De gemiddelde agent heeft er bijvoorbeeld belang bij dicht bij de burger te staan, terwijl afstand tot de burger meer in het belang van de KMar is. Dat
uit zich ook in uiterlijk voorkomen en attitude.
Dat maakt de KMar geschikter om ingezet te worden als dat
tijdelijk nodig is, waarna de gewone orde weer in handen van
de politie kan komen. Wij hebben geen gebiedsverantwoordelijkheid. Dat moet ook zo blijven, anders worden wij meer
van hetzelfde.
Verder staan wij, zoals eerder gezegd, op die plekken waar
het nationaal belang voorop staat. Luchthavens, de grenzen,
de kust en niet te vergeten het Caribische gebied. Wij zitten daar met een flink contingent. Wij zijn dus letterlijk de
zwaardmacht van de centrale overheid en dat gaat ook de
komst van de nationale politie niet veranderen. Dus de aard
van het werk en de wijze van optreden die daarbij hoort, bepalen het wezen van de KMar. En dat is anders dan dat van
de gewone politie en hangt niet af van de plaats waar de
KMar is ingedeeld.

Grensbewaking op Schiphol

voorsprong. Ook de militaire kaderopleidingen leveren voordelen op. Bij mijn opleiding tot politiecommandant mobiele eenheid, werd mij weinig nieuws geleerd. Dat was voor mij
gewoon commandovoering. Alleen de context was anders en
men gebruikte iets andere woorden.

Dan het belang van een militaire opleiding. Die is niet alleen
relevant voor de militaire inzet, ook de marechaussee moet
aan de operationele eisen van de Commandant der Strijdkrachten (CdS) voldoen, maar vormt ook het fundament
onder de opleidingen voor de grenspolitietaak en het bewaken en beveiligen. Teamvorming is een van de elementen uit
die militaire opleiding en dat is nodig omdat bij de inzet van
de KMar het team altijd de bouwsteen is. Verder is mentale
en fysieke weerbaarheid een belangrijk onderdeel van de
militaire opleiding, evenals het kunnen opereren onder crisisomstandigheden en in bedreigende situaties. Die mentale en fysieke weerbaarheid en het vermogen om onder crisisomstandigheden te kunnen optreden, is voor de politie nog
een groot vraagstuk. Er wordt in politieland daarom een geweldige investering gedaan om dat te verbeteren en ik denk
dat wij daarbij als Defensie een belangrijk ijkpunt zijn voor
de politie. Verder heeft teamvorming bji de politie een andere plaats in de opleiding. Daar krijg de politieman of -vrouw
eerst een individuele opleiding tot professional en leert hij of
zij pas later om in een team te werken. Dat is niet onlogisch
omdat zij maar beperkt in situaties terechtkomen waar het
team de bouwsteen is.
Omdat wij het omdraaien: het team en niet het individu is
bouwsteen, hebben wij bij een aantal opleidingen al een

Het voorgaande laat onverlet dat niet alleen juridisch maar
ook feitelijk de politiestandaard voor de KMar een op een
van toepassing is. Daarbij speelt ook een rol dat in de politiewereld heel veel wordt gecertificeerd. Opleidingen moeten tot een certificering leiden en die moet ook worden onderhouden. Op dat gebied hebben politie en KMar dezelfde
standaard.
Kunt u eens ingaan op de inzet van de KMar bij ‘militaire’ missies in het buitenland, een van de drie pijlers?
Om te beginnen: de KMar heeft een inzetratio van 98%.
De resterende 2 % is bezig met de voorbereiding van specifieke missies. Wij zitten nu bijvoorbeeld in Afghanistan en
in Oost-Afrika. Meer of nieuwe inzet gaat dus vrijwel altijd
ten koste van inzet voor een andere pijler.
Wat missies betreft, daarin kennen we een paar varianten.
De eerste variant is de ordetaak. In dit kader leveren we bijvoorbeeld een aantal mensen aan hoofdkwartieren, onder
meer het hoofdkwartier van ISAF. Dat personeel wordt meestal opgenomen in een internationale militaire politiegemeenschap. De militaire politie die meegaat met onze eigen inge-
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KMar doet politiedienst in Afghanistan

zette troepen, ondersteunt niet alleen door de ordetaak uit
te voeren, maar houdt zich ook bezig met de tweede variant,
het onderzoek naar strafbare feiten, zeg maar de echte politietaak. KMar-personeel zit of zat bijvoorbeeld in Kandahar,
Uruzgan, nu in Kunduz en Mazar-e-Sharif, maar is ook ingezet samen met onze marine bij de antipiraterijmissie. In dat
laatste geval patrouilleren KMar-medewerkers onder meer
samen met de Franse gendarmes in de haven van Djibouti
bij het passagieren.
Deze eerste twee zijn samen te vatten onder de noemer: militaire politietaak. De derde variant, en dat is een variant waar
ik erg veel potentie in zie, is om samen met andere krijgsmachtdelen samengestelde eenheden te formeren en die in
te zetten voor specifieke opdrachten. Dat is in de fase waarin
security overgaat naar justice en het nog niet veilig genoeg is
voor alleen ‘gewone’ politie. Die politie zou dan moeten aansluiten bij de militaire organisatie en infrastructuur. Dat lijkt
heel gemakkelijk, maar de ervaring leert dat civiele politiemensen daar veel moeite mee hebben. Dan komen politiemensen die ook een militaire opleiding hebben, van de KMar
dus, goed van pas. De Kunduzmissie is daar een voorbeeld
van. Op die missie ben ik eigenlijk heel trots. Toen ik samen
met de CdS Commandant Regional Command North bezocht,
gaf hij aan dat het concept van onze missie in Kunduz uniek
was, en dat hij dat eigenlijk in elke provincie zou willen toepassen. De ‘donkergroene’ skills en drills en de ‘blauwe’ skills
en drills, met daar tussen het verband: we zijn allemaal mili-

tair, pakt niet alleen intern goed uit maar ook voor de mensen voor wie de missie wordt uitgevoerd, de Afghaanse politieagenten en de samenleving daarachter.
Ik vind de geïntegreerde politietrainingsmissie echt het voorbeeld van hoe we in de komende jaren veel meer samengestelde eenheden uit verschillende krijgsmachtdelen kunnen
formeren en veel meer moeten leren hoe we de grenzen
tussen de krijgsmachtdelen kunnen laten vervagen.
Eigenlijk is er nog een vierde variant, waarbij alleen mensen van de KMar worden uitgezonden, een eigen KMar-missie dus. Dat is het geval in Zuid-Sudan waarbij mensen van
de KMar zijn ingezet als onderdeel van de civiele politiecomponent van de VN-missie in Zuid-Sudan (UNMIS)1. De mensen
treden daar in paren op, ongewapend en in zeer afgelegen
gebieden om niet alleen waar te nemen maar ook om de
lokale politie te adviseren.
Er staat ook ‘crowd and riot control’ bij de inzet van de
KMar in het buitenland. Kan dat niet door anderen gedaan worden?
Ja en nee. ‘Crowd and riot control’, zeg maar het optreden
met een mobiele eenheid (ME) in Nederland, is echt een vak.
Het is meer dan op een rij gaan staan met schild en wapenstok. Elke marechaussee is individueel opgeleid om ordetaken te kunnen uitvoeren. Ze zijn ook militair opgeleid, maar
zij zijn daarmee nog geen infanteristen. Je moet dus goed nadenken over wat politionele taken zijn en wat taken zijn voor

10

Armex | Oktober 2012 | nummer 5

militairen. Het bijbrengen van vaardigheden is een ding, dat
kan altijd, maar het bijbrengen van de bij die taken horende
attitude, is van een andere orde.
In Nederland zien wij met het ontstaan van een Nationale
Politie op dat gebied een kans. We gaan stoppen met het opbouwen en inzetgereed houden van ME-capaciteit voor bijstand aan de politie. Wij denken dat de nationale politie dat
zelf kan. Natuurlijk hebben wij op dat gebied wel onze eigen
taken. Als er op Schiphol wat gebeurt, moet er wel een mobiele eenheid staan.
Wij gaan ons in dat kader meer richten op speciale politietaken en die zitten meer aan de bovenkant van het geweldspectrum, dus boven de ME. Wij gaan onze acht ME-pelotons
opheffen en gaan vier nieuwe eenheden oprichten die ‘dual-role’ zijn. Die worden niet alleen opgeleid en uitgerust om
onze eigen ME-taken te kunnen uitvoeren, maar ook om inzetbaar te zijn voor ordetaken hoger in het geweldspectrum,
bij vuurwapengevaar. Wij noemen dat de Bijstandeenheid pelotons (BE-pelotons). Zij treden op als orde-eenheid, en dus
niet als interventie-eenheid. Daar zijn de eenheden van de
Dienst Speciale Interventies en de arrestatieteams voor bestemd.
Dan is er nog een punt van belang. Als het ergens in Nederland zo uit de hand loopt dat er onvoldoende ‘organieke’ ME

is in Nederland, dan formeert de KMar à la minute pelotons,
rust ze uit en stuur ze de straat op om ordetaken uit te voeren. Iedereen heeft immers een militaire basisopleiding gehad
en heeft geleerd om in een team te werken.
Hoe organiseert u dat, als u een opdracht voor een
nieuwe missie krijgt? Bijna iedereen is toch al ingezet?
Wij hadden aanvankelijk personeel ingedeeld bij de Brigade
Buitenlandse Missies om beschikbaar te zijn voor uitzending.
Maar dat idee hebben we losgelaten. Dat zou immers betekenen dat er te veel personeel niet met inzet bezig is. Daarom hebben we gekozen voor een soort opblaasconstructie.
Die brigade bestaat nog wel, maar fungeert nu als moedereenheid voor opwerkende en ingezette marechausseemedewerkers.
Uitgangspunt is ons jaarplan waarin de afspraken worden
vastgelegd over welke inzet wij voor de verschillende gezagsdragers leveren. Die gezagsdragers zijn verenigd in een paar,
wat wij noemen ‘taakveldberaden’ en in de overkoepelende
‘bestuursraad’. Daar zitten de secretarissen-generaal in van de
betrokken departementen.
Dat jaarplan komt in een aantal slagen tot stand. Zijn er conflicten die ambtelijk niet opgelost kunnen worden, dan moet
de ministerraad eraan te pas komen. Maar dat is nog nooit
voorgekomen. Defensie zit daar niet alleen als gezagsdrager

Police Component (UNPOL) van United Nations Mission In Sudan (UNMIS). Bron: Afgebeelde wachtmeester der eerste klasse

1

Zie ARMEX 94-3 van juni 2010
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aan tafel, dus onder meer voor de behoefte aan KMar-inzet
voor missies, maar is bovendien korpsbeheerder en dus verantwoordelijk voor hoe wij ons aanbod kunnen waarmaken.
Nu is algemeen bekend dat plannen zelden zonder wijzigingen de eindstreep halen. Dus als er een nieuwe behoefte ontstaat, bijvoorbeeld voor een missie, dan is het eerst aan mij en
mijn ondercommandanten om te bezien of we eruit komen.
Lukt dat niet, dan moet het probleem worden voorgelegd
aan de desbetreffende gezagsdragers. Meer moeten doen
zonder dat er ergens anders iets af gaat, kost altijd extra euro’s en die moet die gezagsdrager (die dus een extra behoefte heeft) als claim bij Financiën neerleggen. Het gaat dan niet
over miljarden, misschien over miljoenen, maar meestal over
enkele tonnen. Als dat echter gestapeld wordt bij de KMar, is
het wel veel geld.
De praktijk leert echter dat die ene claim voor de KMar vaak
een van de vele is die de betrokken gezagsdrager heeft ingediend maar die worden lang niet allemaal gehonoreerd met
als gevolg dat die van de KMar van tafel kan vallen. En dan
moet de KMar dat zelf oplossen.

Is dit het probleem dat de commissie Vliegenthart2 constateerde, namelijk dat aan de ene kant de gezagsdragers nog onvoldoende invloed uitoefen op de prioriteitsstelling van de KMar, en dat aan de andere kant
de KMar onvoldoende concreet aangeeft wat de maatschappelijke gevolgen zouden zijn van te maken keuzes?
Mevrouw Vliegenthart constateerde inderdaad dat de hiervoor geschetste werkwijze niet het beoogde resultaat had.
Daarom koppelen we onze inzet aan maatschappelijke effecten. Dat is lastig omdat het in ons vak moeilijk is om de relatie
te leggen tussen wat we (moeten) doen en de maatschappelijke effecten die daarmee bereikt worden. Is er bijvoorbeeld
een causaal verband tussen het aantal bekeuringen (meetbaar) en de veiligheid?
Waar we nu beter in worden, is het formuleren van verschillende hypotheses; We weten niet of het klopt maar we starten met deze hypotheses en kijken al werkendeweg of die
juist zijn, of het een goede sturingsindicator oplevert, want

Voor taken hoger in het geweldspectrum

Op 1 september 2008 heeft de Minister van Defensie de Commissie Evaluatie Beleidsplan KMar 2010 (de ‘Commissie Vliegenthart’) ingesteld met
– in het kort – als taken na te gaan of de maatregelen uit het beleidsplan KMar 2010 en aanbevelingen van de Commissie Staal de daaraan ten
grondslag liggende knelpunten oplossen en voorstellen voor verbetering (inclusief eventueel aanvullende maatregelen) te formuleren.

2
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daar gaat het uiteindelijk om. Daar zie je dus aan beide kanten
aarzelingen. Maar ik merk nu wel dat het beter gaat lopen.
Beveiligen en bewaken is een van uw speerpunten.
Wat moet er op dat gebied allemaal anders dan nu?
Ik heb voor alle drie de pijlers een motto. Voor de grenspolitietaak is het motto: het moet slimmer. Daar moeten we dus
meer met technologie gaan werken, innovatiever worden.
Hier past bijvoorbeeld de ondersteuning met videocamera’s
in, iets dat onlangs nog in het nieuws is geweest.
Bij de internationale en militaire inzet is het: het moet effectiever en efficiënter.
Voor het bewaken en beveiligen is het motto: het moet beter.
Daar zie je een ‘high end’ taak en een taak daaronder. De uitvoering van de ‘high end’ taak is prima voor elkaar. Wat bijvoorbeeld de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB)
doet is ‘top of the bill’. Dat geldt ook voor de beveiliging van
de Nederlandse Bank en voor wat onze air marshals doen.
Mijn energie steek ik meer in het werk rondom de paleizen
omdat ik daar zie dat het bewaken en beveiligen verder kan
worden geprofessionaliseerd.
Maar eerst enkele ontwikkelingen. Wij zijn een expertisecentrum aan het oprichten op het gebied van bewaken en bevei-

ben en om dat een paar maanden te proberen. Het gaat dan
om toegangscontrole, surveillance camera’s, enzovoorts.
Ook dat moeten we trouwens niet alleen doen. Dus daar
halen we de ook de NCTV bij, de politie en Defensie.
Dan het bewaken en beveiligen zelf. De bedoelde verbeteringen gaan langs twee lijnen. Ook in dit vak moet de techniek
dus een belangrijke rol gaan spelen. Daar moeten we eigenlijk een uitrusting voor hebben, van camera’s tot bewapening,
die van het hoogste niveau is. De experimenteeromgeving
moet ons hierbij helpen.
De tweede lijn is het vakmanschap. Dus ik wil graag investeren in opleidingen en daarmee de formele status van de
bewaker en beveiliger verhogen. We kijken nu of we die
mensen de status kunnen geven van Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar (BOA). Dat maakt ze ook beter inzetbaar
voor de rest van onze organisatie en voor de arbeidsmarkt.
Ook moeten we ook anders gaan werken. Dus niet alleen
voor de poort staan, maar ook dynamische patrouilles uitvoeren. Verder moet er meer informatiegestuurd gewerkt worden. Men moet dus weten wat er gebeurt in de omgeving.
Daar zie je dat de samenwerking met de politie Haaglanden
enorm verbetert. We delen elkaars informatie. We gaan ook
kijken of we mensen in burger kunnen inzetten voor observatie. Kortom: bewaken en beveiligen is echt een vak.

Ondersteuning van de grensbewaking met behulp van camera’s (Amigo boras Portals), hier bij Venlo.

ligen, waarin we de kennis en expertise van politie, Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en
KMar bij elkaar willen brengen. Ik heb tegen de CdS gezegd
dat de rest van Defensie, maar zeker de Defensie Bewakingen Beveiligingsorganisatie (DBBO) zich hierbij zou moeten
aansluiten. Want het gaat erom dat de kennis over het vak
bewaken en beveiligen bij elkaar wordt gebracht en gedeeld.
Het tweede is innovatie. De ontwikkelingen in de techniek
voor beveiligen en bewaken, gaan zeer snel. De industrie
loopt daar zelfs mijlen in vooruit. Nu hebben we de ruimte gekregen in Soesterberg, op de vliegbasis, om een ‘experimenteeromgeving bewaking en beveiliging’ op te richten.
Daar nodigen wij leveranciers uit om te laten zien wat ze heb-

Er valt nog veel meer te vragen over de KMar maar
de tijd dwingt mij tot het stellen van de laatste vraag:
Uw boodschap aan Nederland?
Ik heb er eigenlijk twee. Naar de minister van Defensie zeg ik:
koester uw marechaussee.
Bestuurlijk Nederland en de nationale politie roep ik op om
ervoor te zorgen dat er meer rendement uit de KMar gehaald
kan worden. Denk goed na waarvoor de KMar wordt ingezet
en zorg ervoor dat regelgeving een effectieve en efficiënte
inzet niet in de weg staat.
Heb vertrouwen in uw marechaussee en gebruik dat korps
goed, als het kan nog beter. <
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Voor als het erop aankomt. Bron: defensie

De Koninklijke
Marechaussee: quo vadis?
Prof. Dr. Willy Bruggeman

Voor Defensie lijken de voortgaande bezuinigingen, ook voor de Koninklijke Marechaussee (KMar),
de dominante factor van invloed. Toch is de vorming van de Nationale Politie zeker zo belangrijk
voor dit Defensieonderdeel, al was het maar omdat de verhouding tot die nationale politie opnieuw
gedefinieerd wordt of kan worden.
Nederland is één van de Europese landen, waar naast de politie, de KMar (een Gendarmerie korps dus) deel uitmaakt
van de politiestructuur. België behoorde ook tot deze groep,
maar heeft in 2002 de Rijkswacht, na een fase van demilitarisering, opgeslorpt in de geïntegreerde politie die is georganiseerd op twee niveaus: federaal en lokaal. Hieruit kunnen lessen getrokken worden, zowel voor de Nederlandse politie als
voor de toekomst van het Belgische politiebestel.
De Nederlandse politie evolueert nu naar een Nationale Politie (NP). De opdrachten van Defensie zijn een evolutief gegeven en staan ingevolge besparingen onder druk1. Aan de
KMar wordt vrijwel niet gesleuteld.
Dit is een goede gelegenheid om na te gaan wat de toekomst
is (kan zijn) van de KMar. Daarom zullen we in deze bijdrage
op basis van scenario’s aftasten welke opties mogelijk zijn
voor de toekomst.

Belgische ervaringen
Het is, in het raam van dit artikel, interessant om na te gaan
wat er met de Belgische Gendarmerie is gebeurd. Dit kan helpen bij het exploreren van toekomstmogelijkheden voor de
Nederlandse KMar.
In het begin van de Belgische Staat was er duidelijk een Franse en een Hollandse erfenis: vestiging, uitbreiding, koersvorming, militarisering en centralisering. De eerste fundamenten
van een nationaal gecentraliseerd politiesysteem werden gelegd tussen 1830 en 1885. Men wilde niet weten van één politiemacht en voorzag steeds in een meervoudige voogdij op
‘gendarmerie’ en leger. De lokale politie ontlook moeizaam
en bestond hoofdzakelijk uit veldwachters en, in grote steden, uit oud-militairen. Er waren ook nog burgerwachten2.
Tussen 1886 en de Eerste Wereldoorlog werd het nationaalsysteem van openbare ordehandhaving steeds meer gemili-

Minister Hillen vreest dat de veiligheid van Nederland in het geding komt als er nog meer wordt gesneden in de begroting van Defensie (22 augustus 2012), www.beveiligingnieuws.nl/nieuws/Hillen.
2
Van Outrive, L. De paarden worden achter de wagen gespannen, in: Duhaut, G., Ponsaers, P. Pyl, G. en Van de Sompel, R., Voor verder onderzoek,
Brussel, Politeia, 2002, 878 p. (225-256).
1
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tariseerd en gecentraliseerd. Tussen de twee wereldoorlogen
werd het nationaal en gemilitariseerd politiebestel nog verder versterkt. De oprichting in 1919 van de gerechtelijke politie veranderde niet veel aan die evolutie. Ondanks soms heftige parlementaire kritiek op de uitbreiding en het optreden
van de nationale politiemacht, groeide de Rijkswacht (Vlaamse benaming sinds 1925) sterk. De gemeentelijke politiediensten werden steeds meer aan nationale normen onderworpen.
Voor 1998 kende België aldus drie verschillende soorten van
politiediensten die vrij autonoom werkten. In dat opzichte
leek het toenmalige Belgische bestel sterk op het Franse. Er
was enerzijds een sterk versnipperde gemeentepolitie en anderzijds de Rijkswacht en ook, sinds 1919, een gerechtelijke
politie. Zoals in Nederland was de gemeentepolitie het sterkst
vertegenwoordigd in de grotere steden, terwijl de Rijkswacht
vooral actief was in rurale gebieden, maar ook steeds meer
taken uitvoerde in steden met een gemeentepolitie. Er bestond evenwel geen geografische taakverdeling die wettelijk
verankerd was, met het gevolg dat beide politiediensten niet
altijd optimaal samenwerkten.
De wet van 18 juli 1991 demilitariseert de Rijkswacht. Dit
mocht toen al gezien worden als een trend tot geleidelijke integratie van de politiediensten en het afbouwen van de voordien in deze tot bijna nul herleide invloed van de Minister van
Landsverdediging.
Door de hervorming van 1998 (beslissing tot inrichten van
voormelde geïntegreerde politie) werden alle politiediensten
samengevoegd. De hoofdreden hiervoor was, het remediëren aan de gebrekkige samenwerking tussen de Belgische politiediensten. Hierbij dient vermeld dat de lokale politie niet
langer georganiseerd werd op het gemeentelijk niveau, maar
op intergemeentelijk niveau in 195 politiezones. Tussen beide soorten van politie (federaal en lokaal) werd geen hiërarchisch verband georganiseerd, maar werden wel functionele
bindingen ingebouwd.
Vandaag staat de federale politie onder druk omwille van
een al te logge organisatie en verkokering, terwijl op het niveau van de lokale politie de discussie wordt gevoerd omtrent
schaalvergroting van (soms) al te kleine lokale korpsen.
België behoort nu dus tot de landen die niet meer over gendarmeriekorps beschikken en de toekomst zal moeten uitwijzen of dit geen specifieke problemen oplevert, vooral wat de
inzetbaarheid van de politie bij grote sociale conflicten en het
deelnemen aan internationale opdrachten betreft. Ook blijft
de vraag open of de gevolgen van de hervorming in hoofde
van de syndicale verworvenheden (bv. recht op staking) een
optimale en continue werking, vooral in tijden van crisis, niet
in de weg staan. Andere landen, bijvoorbeeld de Scandinavische, kunnen hier mede de weg wijzen.

Koninklijke Marechaussee in 1814 opgericht.
Bron: Nederlandse Politieacademie

De kazerne in Elsene was bestemd voor de opleiding van de
Rijkswachters. Bron: Federale politie

De KMar
De KMar kent een traditie die teruggaat tot 26 oktober
1814, toen de soevereine vorst, de latere koning Willem I,
het besluit ondertekende tot oprichting van een ‘Corps de
Maréchaussée’. Met de verandering van de term ‘gendarmerie’ in ‘marécheaussée’ drukte hij een persoonlijke stempel op
het Besluit.
Sinds 1998 is de KMar een zelfstandig krijgsmachtdeel en
bleef deel uitmaken van het ministerie van Defensie. Voor het
uitvoeren van haar taken valt de KMar voor tachtig procent
onder het gezag van de Minister van Veiligheid en Justitie.
De KMar is dus een gendarmeriekorps, een politiekorps met

De Koninklijke Marechaussee ondersteunt de politie bij rellen in 1918.
Bron: Het geheugen van Nederland
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een militaire status. Dat betekent dat de medewerkers zowel
militair als politieman of -vrouw zijn. De KMar waakt over de
veiligheid van de staat. Ze wordt wereldwijd ingezet op plaatsen van strategisch belang. Waarschijnlijk zijn ook in Nederland deze elementen mede aanleiding geweest om de KMar
in het Nederlandse politiebestel te handhaven, gebaseerd op
de principes van specificiteit en complementariteit.
Het takenpakket van de KMar blijft dus bestaan uit zes,
zogenaamde taakvelden.
• Beveiliging (Koninklijk Huis, burgerluchtvaart, personen en
waardetransporten van de Nederlandsche Bank).
• Handhaving vreemdelingenwet (grensbewaking, mobiel
toezicht vreemdelingen, verwijderingen, ondersteuning
asielprocedure).
• Politietaken Defensie (handhaving orde op militaire
terreinen, strafrechtelijke handhaving, rechtsorde en noodhulpfunctie)
• Politietaken burgerluchtvaartterreinen (handhaving openbare orde, strafrechtelijk handhaving rechtsorde en de
noodhulpfunctie.
• Recherche, civiele vredes- en internationale taken.
• Assistentieverlening, samenwerking en bijstand (diverse
vormen van bijstand en assistentie).
De KMar is werkzaam in vijf districten. Het personeel van de
KMar is niet alleen in Nederland werkzaam. Dit blijkt ook uit
het bestaan van het district Landelijke en Buitenlandse eenheden. Daarnaast is in Apeldoorn het Landelijk Opleidings- en
Kenniscentrum (LOKKMar) gevestigd. Beveiligingswerk voor
ambassadepersoneel in het buitenland brengt met zich mee

dat een aantal medewerkers van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) in het buitenland werkzaam is. Er zijn
marechausseedetachementen ingedeeld bij de internationale
politie-eenheden van de NAVO en ook voor vredesoperaties
onder de vlag van onder andere de Verenigde Naties vertrekken marechaussees regelmatig naar het buitenland.
Naast haar initiële taken als politiedienst voor de krijgsmacht,
heeft de KMar er de laatste jaren ook veel nieuwe taken bij
gekregen. Vooral de civiele (politie)taken zijn in aantal en in
omvang aanzienlijk toegenomen. Die taken werden omschreven in de politiewet van 1993. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in de jongste jaren nadrukkelijk de samenwerking tussen ‘civiel en militair’
gezocht. Zo werken de KMar en de Dienst Internationale Politiesamenwerking steeds meer samen op het terrein van de
internationale vredesmissies, heeft BZK een ambassaderaad
geplaatst bij de permanente vertegenwoordiger NAVO en bepleit Nederland in de EU voor nauwe samenwerking tussen
EU en NAVO op het terrein van crisisbeheersing.
In oktober 2009 heeft de KMar voor het eerst de ‘Ontwikkelagenda KMar’ gepresenteerd. Dit is een richtinggevend document waarin de missie en visie van de KMar is neergezet en
uitgewerkt in een aantal prioritaire thema’s voor de daaropvolgende jaren.
Het Kabinetsbeleid voor 2011 en verder en de daaruit voortvloeiende maatregelen en bezuinigingen, het economische tij
en de hervormingen in de veiligheidssector zoals de vorming
van een ministerie van Veiligheid & Justitie en de NP, zijn aanleiding geweest om opnieuw te kijken naar de ontwikkeling

Op missie in Haïti. Bron: Defensie
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van de KMar in de komende jaren. Ook de KMar moet in de
huidige constellatie bezuinigen en tegelijkertijd effectiever
zijn: meer met minder dus3.
Speerpunten voor de KMar zijn volgens dezelfde Ontwikkelagenda:
• de grenspolitietaak, met naast aandacht voor illegale
migratie, aandacht voor grensoverschrijdende criminaliteit
en terrorisme;
• bewaken en beveiligen en het ontwikkelen van één concept
voor bewaken en beveiligen;
• internationale – en militaire politietaken.
Benevens de haar specifiek toegedeelde taken, wordt de
KMar veeleer benaderd als een specifieke politiedienst en een
steundienst voor de politie. De keuze van de specifieke taken roept vragen op, in die zin dat bijvoorbeeld de controle op de internationale luchtvaart niet wordt doorgetrokken
naar de internationale scheepvaart. Ook in andere domeinen
roept dit vragen op in verband met de globale logica van het
geheel. Een mogelijkheid dus om hierin naar de toekomst toe
meer logica te brengen. Het programma ‘IDMI’ (identiteitsmanagement & immigratie)4 kan hier als voorbeeld dienen.
Daarnaast – en dit ter uitvoering van bijzondere onderdelen
van de politietaak, onder andere in het kader van terrorismebestrijding – levert Defensie bijstandseenheden of bijdragen aan bijstandseenheden. Het betreft hier onder meer de
Unit Interventie Mariniers (UIM) en de Snelle Interventie Eenheid. Alle bijzondere bijstandseenheden zijn tegenwoordig
ondergebracht bij de Dienst Speciale Interventies (DSI). Hierbij rijst de vraag waarom sommige legereenheden deze ‘politiecompetenties’ behouden en deze niet overgeheveld worden naar de KMar, wat binnen een door Landsverdediging
globaal aangestuurd model toch mogelijk moet zijn? We denken hier veeleer aan het versterken bijvoorbeeld van de eigen
bijstandseenheden van de KMar. Dit betreft evenwel niet het
van oudsher leveren door Defensie van een bijdrage aan de
handhaving van de nationale rechtsorde en veiligheid, zoals
bij crisissen en rampen.
Opvallend blijft ook het feit dat de nieuwe politiewet hier
geen exclusiviteit voor de KMar regelt, ook niet ten overstaan
van de NP. De gouden regel ‘eenheid van commando’ zou
hierdoor nochtans beter omschreven kunnen worden.
Men kan zich zelfs de vraag stellen of bij buitenlandse missies
met een politieopdracht, de militaire eenheden niet veeleer
onder het commando van de KMar gesteld moeten worden,
in plaats van omgekeerd zoals het nu (veelal) het geval is. Als
militairen geen partij zijn in het conflict en buitenlandse politietaken uitoefenen, zijn de mensenrechten en niet het recht
der gewapende conflicten de voornaamste standaard. Er mag
hierbij van uit gegaan worden dat marechaussees meer vertrouwd zijn met de mensenrechtenverdragen, in het bijzonder het Europees Mensenrechtenverdrag en het VN Burgeren Politieke Rechtenverdrag. De zekerste en waarschijnlijk
ook de efficiëntste oplossing lijkt trouwens het opstellen van
inzetregels die voldoen aan de strengste mensenrechtenstandaarden.5

Nationale Politie en KMar
Het Besluit van 12 juli 2012 tot vaststelling van het tijdstip van
de inwerkingtreding van de Politiewet 2012 en de invoeringsen aanpassingswet Politiewet 2012, leggen de aanvangsdatum voor de NP vast op 01 januari 2013. Er zal dan overgeschakeld worden naar een NP, bestaande uit 10 regio’s en één
of meer landelijke eenheden. Eén landelijke korpschef krijgt
de leiding over het landelijke korps en de 10 regionale eenheden.
Artikel 4 van deze politiewet bevestigt de volgende taken van
de KMar, die onder het beheer van de Minister van Defensie
valt:
• “- het waken over de veiligheid van de leden van het
koninklijk huis, in samenwerking met andere daartoe aangewezen organen;- de uitvoering van de politietaak ten
behoeve van Nederlandse en ander strijdkrachten, alsmede
internationale militaire hoofdkwartieren, en ten aanzien
van tot die strijdkrachten en hoofdkwartieren behorende
personen;
• de uitvoering van de politietaak op de luchthaven Schiphol en op de andere door Onze Minister en Onze Minister
van Defensie aangewezen luchtvaartterreinen, alsmede
beveiliging van de burgerluchtvaart;
• de verlening van bijstand alsmede de samenwerking met
de politie krachtens deze wet, daaronder begrepen de
assistentieverlening aan de politie bij de bestrijding van
grensoverschrijdende criminaliteit;
• de uitvoering van de politietaak op plaatsen onder Beheer
van Onze Minister van Defensie, op verboden plaatsen die
Krachtens de Wet bescherming staatsgeheimen ten behoeve van de landsverdediging zijn aangewezen, alsmede op
het terrein van de ambtswoning van Onze minister-president;
• de uitvoering van de bij of krachtens de Vreemdelingenwet
2000 opgedragen taken, waaronder begrepen de bediening
van de daartoe door Onze Minister voor Immigratie en Asiel
aangewezen doorlaatposten en het, voor zover in dat verband noodzakelijk, uitvoeren van de politietaak op en nabij
deze doorlaatposten, alsmede het verlenen van medewerking bij de aanhouding of voorgeleiding van een verdachte
of veroordeelde;- de bestrijding van mensensmokkel en van
fraude met reis- en identiteitsdocumenten;
• het in opdracht van Onze Minister en Onze Minister van
Defensie verrichten van beveiligingswerkzaamheden ten
behoeve van De Nederlandsche Bank N.V.”
Hetzelfde artikel bepaalt dat de Minister van Veiligheid en
Justitie de Commandant van de KMar algemene en bijzondere aanwijzingen kan geven, voor de meeste van voormelde taken.
Ambtsinstructies gelden ingevolge artikel 9 zowel voor leden
van de NP als van de KMar. Artikel 14 bevestigt de gezagsrelatie t.o.v. respectievelijk de burgemeester en de officier van
justitie, al naargelang het uitoefen van bestuurlijke dan wel
gerechtelijke taken. Ook wordt de commandant van de KMar
toegelaten om, ingeval de KMar optreedt onder het gezag

Ontwikkelagenda KMar.
Met dit programma beoogt de overheid het vergroten van kennis van identiteit en achtergrond van personen die ons land in- en uitreizen of
daar tijdelijk verblijf hebben.
5
Naert, F. De uitoefening van politietaken door militairen in het buitenland: het internationaalrechtelijk kader, KUL, Working paper nr. 65,
november 2001.
3
4
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van de burgemeester of de officier van justitie, deel te nemen
aan het zogenaamde driehoeksoverleg.
Artikel 57 specificeert de bijstandsfunctie van de KMar aan de
politie. Ingevolge artikel 59 kan de KMar deel uitmaken van
bijzondere bijstandseenheden.
Concluderend komt het er op neer dat er voor de KMar weinig verandert, tenzij dat alles wat de relatie met de NP betreft, wordt aangepast aan de nieuwe structuur en werking
van de NP. Hieruit blijkt duidelijk dat de politieke overheid
niet aan de KMar wou raken en een fundamenteel debat over
deze politiedienst meed. Bij het nemen van initiatieven om
een NP in te richten, was de KMar duidelijk geen onderdeel
van de discussie en werd als dusdanig zoals voorheen ook verankerd in de nieuwe politiewet. Hierdoor blijft de vraag open
wat de gevolgen van de nieuwe politiewet voor de KMar zijn.
Verwacht mag worden dat door deze centralisatie en door
het versterken van de samenhang bij de NP haar slagkracht
groter wordt. Dit voedt het debat rond de samenhang tussen
deze twee diensten.
Opvallend is wel dat het vierde lid van artikel 4 van de Politiewet stelt dat de militair van de KMar die krachtens art. 141
van het Wetboek van strafvordering bevoegd is verklaard om
alle strafbare feiten op te sporen, zich onthoudt van optreden anders dan in het kader van de uitvoering van zijn politietaken bedoeld in het eerste lid van in dit artikel. Eigenlijk
bevestigt dit het signaal dat een verdere inmenging door de
KMar in andere politietaken op dit ogenblik politiek niet aan
de orde is.

Dienst op Schiphol. Bron: Defensie

Vragen
Toch roept dit enkele vragen op. Eerst kan de vraag gesteld
worden waarom, in verhouding bijvoorbeeld met de vroegere Belgische Rijkswacht de KMar beperkt gehouden werd, zowel naar opdrachten als in aantal politiemensen? Ook in andere landen zijn de gendarmeriekorpsen meer over het land
gespreid aanwezig en oefenen zij een ruimer takenpakket
uit dan datgene dat aan de KMar is toegewezen. Een tweede vraag is gerelateerd aan het feit dat ook de Nederlandse
nieuwe politiewet de KMar situeert naar opdrachten en afhankelijkheid van de overheden, maar verder niet het voorwerp is van een meer geïntegreerde benadering (processen,
systemen, opleiding, communicatie).
Algemeen aangevoerde argumenten om een ‘gendarmerie’
ook in andere landen te handhaven zijn de volgende.
• Populistisch gezegd is de politie er voor de veiligheid op
straat en de ‘gendarmerie’ voor de veiligheid van de staat.
Beter geformuleerd: de politie is ‘citizen oriented’, de gendarmerie is ‘state oriented’ en flexibeler in te zetten, mede
op basis van gespecialiseerde training en inzetmogelijkheden.
• Het belang van zogenaamde ‘lichte infanterie’ opdrachten,
die dus een meer krachtdadig optreden vergen dan normale politie-interventies.
• Het meer voorbereid zijn om in een commando structuur te
functioneren.
• Eenheden die voorbereid zijn om verschillende soorten
wapens te hanteren en in meer robuuste situaties op te
treden. Zij kunnen dus gemakkelijker deelnemen aan drie
soorten operaties: politie, militaire en hybride operaties.

• Minder geconditioneerd (flexibel, daadkrachtig en overal
inzetbaar) ontplooien, ingevolge de militaire structuur en
gezagsverhoudingen, bijvoorbeeld bij zendingen naar het
buitenland
• Culturele verschillen (hiërarchie, discipline, cohesie, leider
schap).
• Geen stakingsrecht.
• Binding met zowel politie als militaire structuren.
• Expertise in internationale politiezorg.
• Het behoren tot de zogenaamde ‘European Gendarmerie
Force’6.
Deze argumenten zijn ook een goede basis om over de toekomst van de KMar te reflecteren.

Toekomstige positie
Het is nu een mooi moment om na te denken over de toekomst van de KMar. Zowel de vorming van de NP als de besparingen bij Defensie bieden hiertoe aangrijpingspunten.
Bovendien kunnen lessen getrokken worden uit recente Belgische ervaringen en maatregelen. De toekomst van de KMar
moet ook benaderd worden, rekening houdend met Europese ontwikkelingen waarbij het onderscheid tussen de zogenaamde interne en externe veiligheidsstrategieën steeds
dunner wordt. Ook zijn de missies steeds meer gemengd van
aard, waarbij zowel civiele als militaire componenten worden
ingezet.
Het Nederlandse model is gebaseerd op samenwerking en samenhang tussen de NP en de KMar in het bijzonder, en naar
de samenwerking met Defensie in het algemeen.

6
Bruggeman, W., Gendarmeries and the security challenges in the 21st century, in: Hovens, J. and van Elk, G. (eds.), Gendarmeries and the security
challenges of the 21st century, FIEP seminar publication 2011, Den Haag, 336, 51-67
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De kaarten zijn dus blijkbaar geschud en aan de KMar wordt
voorlopig niet geraakt. Mogelijke andere beslissingen zijn van
louter politieke aard en de vraag is of de toekomstige Nederlandse regering belangstelling zal hebben om de politiehervorming door te trekken naar meer fundamentele ingrepen
die ook andere diensten (KMar en Defensie) betreffen. Eigenlijk dienen zich vier scenario’s aan, scenario’s die ook onderling kunnen gecombineerd worden.
• Status quo handhaven
• Het uitbreiden van de bevoegdheden van de KMar, bijvoorbeeld naar alle vormen van grensgerelateerde criminaliteit
en andere grensgebonden verkeersstromen dan alleen
luchtvaart, maar bijvoorbeeld ook scheepvaart.
• Het integratiemodel waarbij meer aansluiting gezocht
wordt tussen de reguliere politie en de KMar (bevoegdheden, processen, opleiding ). Dit scenario biedt mogelijkheid voor een minimalistische (versterken op basis van de
huidige samenwerkingsmodaliteiten) of maximalistische
(volledige integratie)benadering.
• Het onderbrengen van meer van de nu door militairen uitgeoefende specifieke politietaken en/of steundiensten bij
de KMar.
Nederland heeft de rijkdom van de keuze. Het bestaan van

een gendarmeriekorps heeft juist het voordeel dat zo een
structuur ontstaat die het toelaat om het specificiteits- en het
complementariteitsbeginsel te optimaliseren en om de algemene logica van het systeem te stimuleren. Minstens zou bij
de evaluatie van de hervorming tot inrichten en een NP dit
aspect kunnen meegenomen worden.

Advies
Mijn aanbeveling zou gaan naar het behoud van de NP en
de KMar, het logisch uitbreiden van het takenpakket van de
KMar op basis van haar specificiteit, zoals hiervoor aangegeven, het versterken van de samenwerking tussen de NP en de
KMar en het overdragen van de overblijvende, zuivere politietaken van Defensie naar de KMar. Dit houdt ook in dat het
complementariteitmodel en de samenwerkingsmodaliteiten
tussen de NP, de KMar en Defensie behouden blijven en waar
nodig geprofessionaliseerd en beter verankerd. De geplande
evaluatie van de politiewet 2012 over vier jaar, is hier wellicht
een mooie gelegenheid voor.
Vanuit België volgen wij deze hervormingen heel aandachtig
in de hoop dat deze aanknopingspunten bieden om ook in de
toekomst waar nodig en nuttig het Belgische politiesysteem
bij te sturen. <

Ceremoniële dienst tijdens Prinsjesdag. Bron: Defensie

Prof. dr. Willy Bruggeman is ondermeer voorzitter van de Belgische, Federale Politieraad, hoogleraar aan de Benelux Universiteit
en leerprogrammacoach van de Leergang Internationale Politie Oriëntatie.

20

Armex | Oktober 2012 | nummer 5

Een Franse para voorzien van FAMAS G2 persoonlijk wapen met SWORD optiek

FELIN, de soldaat van de
toekomst, nu
Pieter Bastiaans, tekst en afbeeldingen

In het vorige nummer werd aandacht besteed aan de oefening Purple NECtar, waarin het genetwerkt
optreden wordt beoefend. Maar er zijn veel meer ontwikkelingen die de moeite waard zijn en die ook
het optreden van de individuele soldaat in hoge mate ondersteunen. FELIN is zo’n ontwikkeling.
In februari bracht een 140 man sterk Frans infanterie contingent van het 8e Régiment de Parachutistes d’Infanterie de
Marine (8 RPIMa) een bezoek aan de Britse collega’s van het
5Th Battalion of the Royal Regiment of Scotland (5 Scots).
Op het programma stond de combined arms live fire exercise
(CALFEX) ‘Boar’s Head’, een oefening op de Otterburn training area waarbij de Franse para’s konden laten zien wat ze
in huis hebben.
Skills en drills op niveau 1+ tot en met 4 (ploeg/groep/peloton/compagnie) kwamen aan bod waarbij veelvuldig met
scherp werd geschoten met zowel de verbeterde FAMAS, het
persoonlijk wapen binnen de Franse infanterie als ook de lichte mitrailleur MINIMI. Ook de Franse schutters lange afstand
kwamen aan bod met de FRF2 (7,62 mm) en de snipers op
hun beurt met de Hecate (12,7 mm). Vuursteun werd geleverd
door eigen lichte mortieren van het type 81 mm LLR F1.
De Britse deelname bestond uit een Fire Support Team met
het Javelin antitank systeem en een Fire Support Group met
Land Rover WMIKs (Weapons Mounted Installation Kit) voorzien van 40 mm Heckler & Koch automatische granaatwerper
en M2 .50 inch mitrailleur (12,7 mm). Pal daarvoor, in decem-

ber 2011, had 5 Scots zelf nog deelgenomen aan een gezamenlijke oefening in het Franse Sissone waar zich het Centre
d’Entrainement aux Actions en Zone Urbaine (CENZUB) bevindt, het grootste urban warfare training center van Europa.
Uitwisselingen zoals ‘Boar’s Head’ worden regelmatig over
en weer gehouden. Dit is een uitvloeisel van de Anglo-French
Defence Co-operation Agreement van november 2010 waarbij
de Britse en Franse regeringsleiders afspraken te streven naar
een intensivering van de militaire samenwerking. Uiteindelijk
moet er in 2016 een gezamenlijke Brits-Frans Combined Joint
Expeditionary Force (CJEF) ontstaan. Hierbij wordt de grondcomponent geleverd door gespecialiseerde infanterie van de
Britse 16Th Air Assault Brigade en de Franse 11e Brigade Parachutiste. Beide eenheden kunnen gezien worden als tegenhanger van de Nederlandse 11e Luchtmobiele Brigade (Air
Assault).

FELIN
Wat deze oefening extra bijzonder maakte, was het feit dat
deze Franse compagnie volledig voorzien was van het nieuwe
FELIN systeem. FELIN (Fantassin à Equipements et Liaisons
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INtegrés; in het Nederlands: geïntegreerde infanterie gevechtsuitrusting) is een Frans soldier modernization systeem
en wordt geproduceerd door Sagem, onderdeel van het moederbedrijf Safran. De Franse industrie blijkt koploper op dit
gebied want FELIN wordt intussen ook al operationeel ingezet in Afghanistan door het Franse 1er Régiment d’Infanterie.
Concurrerende systemen zoals het Duitse ‘Gladius’ (voorheen
Infanterist der Zukunft – Erweitertes System) zijn over het algemeen nog niet in gebruik genomen.
Sagem heeft een contract voor de levering van 22.588 FELIN
systemen aan het Franse leger (totale waarde 1 miljard euro).
Sinds 2010 is FELIN intussen uitgerold bij zes infanterie regimenten. Het 1er Régiment de Tirailleurs (1 RTir) is als zevende
regiment bezig met de omvorming. Jaarlijks worden vier regimenten omgevormd waarbij de omscholing een jaar in beslag
neemt (zes maanden opleiding en zes maanden gewenning
en training). ‘Boar’s Head’ was voor FELIN de eerste oefening
buiten de eigen landsgrenzen.
De Britse commandant landstrijdkrachten, generaal Sir Nicholas Parker, was zichtbaar onder de indruk van de gebruiksmogelijkheden van FELIN. Hij bezocht samen met zijn Franse collega, général de corps d’armée Hervé Charpentier, die zijn
carrière in 1978 begon bij het 8e RPIMa, de oefenende troepen in het uiterste noorden van Engeland. Parker maakte duidelijk dat hij geïnteresseerd is “in een systeem dat wezenlijk
bijdraagt aan het verhogen van het omgevingsbewustzijn van
de gebruiker” hoewel hij daarbij FELIN niet in het bijzonder
noemde.

Gebruikersinbreng
FELIN is in nauwe samenwerking met de eindgebruiker ontwikkeld. Samenhang tussen de diverse subelementen, ge-

bruiksvriendelijkheid, de mogelijkheid om op te waarderen
en autonomie waren hierbij belangrijke eisen. Tijdens de ontwikkelingsfase werden regelmatig infanterie eenheden uitgerust met preproductie elementen. De feedback die hieruit
volgde, is door Sagem aangewend om het systeem als geheel verder te vervolmaken. Ook na de technisch operationele evaluatie door de gebruiker, volgde nog enige verbeteringen. Gevolg is een systeem dat de goedkeuring van de enkele
infanterist heeft, hoewel er natuurlijk altijd wat te wensen
overblijft. Sagem zit echter niet stil. Medio 2015 zullen naar
verwachting een aantal verbeteringen beschikbaar komen
voor wat betreft de ergonomie en de software. Dan zal intussen een twintigtal regimenten met FELIN zijn uitgerust.
Het optreden van de Franse infanterist is door de komst van
FELIN aanzienlijk verbeterd. Het systeem beïnvloedt de bescherming, vuurkracht, communicatie, navigatie en omgevingsbewustzijn in positieve zin. Zowel apart als op de klein
kaliber wapens verhoogt de nieuwe optiek de effectiviteit
van de enkele man bij dag en bij nacht.
De modulaire opbouw van het systeem biedt de mogelijkheid
op te schalen in niveaus van bescherming. Ook kan er gekozen worden om bepaalde componenten wel of niet mee te
nemen waarbij de opdracht en lokale omstandigheden van
invloed zijn op de keuze.

Netwerk
De ruggengraat van het geheel wordt gevormd door het
FELIN netwerk dat draadloze communicatie biedt en data
transmissie mogelijk maakt met gebruikmaking van Sagem
radio technologie. Ook foto’s kunnen verzonden worden.
Elke schutter in de infanteriegroep is voorzien van een personal electronic platform in zijn zogeheten smart vest. Hieraan

De Franse compagniescommandant toont zijn SITComDé
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is een soort smartphone (man-machine interface) gekoppeld
waarmee de geweerschutter kan communiceren maar ook
informatie kan ontvangen van de sensoren op zijn wapen.
Beelden kunnen vervolgens op een helmet mounted display
getoond worden. Het smartvest kan tevens gebuikt worden
voor blue force tracking door een geïntegreerd Global Positioning System (GPS).
De groepscommandant en hoger kunnen beschikken over een
SITComDé (System d’Information Terminal Combattant Débarqué), een tablet dat functioneert als dismounted warfighter
battlefield management system terminal. Hiermee kan bevelvoering worden gedaan waarbij SITComDé diverse netten van
de tactische radio (in Frankrijk de PR4G VHF radio) kan benutten (tactisch/regiment/brigade-divisie). Totaal zijn er 1500
stuks van de SITComDé besteld.
Ten slotte is er nog de SITEL (System d’Information Terminal
Elémentaire), een ruggedized Panasonic laptop die vooral
voor gebruik in samenhang met het battlefield management
system in gevechtsvoertuigen of in een verzamelgebied geschikt is. SITEL is eveneens compatible met de tactische radio.
Daarnaast kan SITEL gebruik maken van een WiFi- of GSM
netwerk. Ontvangen foto’s kunnen via SITEL met satellietcommunicatie (SATCOM) naar een operationeel commando worden gestuurd dat zich buiten een mogelijk theater bevindt.
Dit is getest tijdens recente ‘Phoenix’ oefeningen, de Franse
tegenhanger van de Nederlandse Purple NECtar oefeningenreeks. Uiteindelijk zullen er 4500 SITEL systemen gemonteerd
worden in Franse gevechtsvoertuigen.

Sagem’s JIM LR gekoelde infrarood binoculair.
Bron: Sagem, Philippe Wodka-Gallien

Kijker
De JIM LR gekoelde infrarood binoculair is door Sagem in
samenwerking met Vectronix (voorheen Leica) ontwikkeld.
Dit multifunctioneel optisch systeem wordt verstrekt aan
pelotonscommandanten binnen de Franse infanterie. Het
beschikt over dagzicht in kleur, warmtebeeld, laserafstandsmeter en laserpointer, digitaal magnetisch kompas en GPS.
De kijker weegt ca. 3 kilogram. Dagzicht en warmtebeeld
kunnen samengevoegd worden tot één geheel (image fusion). Een totaal aantal van 1175 stuks is besteld voor het
Frans leger en inmiddels heeft het Britse ministerie van
Defensie er 4000 besteld.

meen snel leeg. Er moeten dus veel reserve batterijen mee of
er moet regelmatig opgeladen worden. Hiervoor beschikt een
eenheid over opladers. Echter, deze lenen zich voornamelijk
voor gebruik in voertuigen of harde infrastructuur. Een infanterie eenheid die langdurig autonoom moet optreden (tot 72
uur) na een air assault of airborne inzet, zit dus mogelijk snel
zonder functionerende batterijen. Ook generaal Charpentier
gaf tijdens ‘Boar’s Head’ aan dat op het vlak van power supply nog vooruitgang te boeken is. Tot hierin enige verbetering optreedt, is power management noodzakelijk om doorzettingsvermogen tijdens gebruik te garanderen.

Nog beter

Ook voor Nederland?

Gewicht en gebrek aan autonomie zijn de enige zaken waarop wat valt aan te merken. Het totale FELIN pakket weegt
29 kilogram. Zoals gezegd, door het modulaire karakter kan
er op basis van opdracht en omstandigheden (terrein, weer,
wel/geen statische opdracht) gekozen worden welke componenten meegevoerd of geplaatst worden. Desondanks blijkt
uit de eerste ervaringen uit Afghanistan dat bijvoorbeeld de
SWORD dag/nacht optiek voor de FAMAS G2 en MINIMI beweeglijk optreden in de weg staat of de schietresultaten negatief beïnvloedt (vrije hand). Tijdens voetpatrouilles wordt
dan ook overwegend gebruik gemaakt van EOTech Holographic Weapon Sights op de FAMAS. In de verdediging of
tijdens beveiligingstaken op een compound wordt de nieuwe optiek echter weer massaal geplaatst. Ook tijdens ‘Boar’s
Head’ viel op dat bijvoorbeeld de MINIMI schutters alleen hun
ouderwetse mechanische richtmiddelen gebruikten.
Het FELIN ensemble maakt gebruik van twee soorten batterijen. Waar de FELIN subcomponenten zelf prima bestand blijken tegen stof, hitte en kou, blijken deze batterijen tegen
het laatste slecht te kunnen. De batterijen zijn over het alge-

Het modulaire karakter en de mogelijkheid tot opwaarderen maken het Franse FELIN tot een systeem dat relatief eenvoudig aan te passen is aan de wensen van de klant. Het project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) is een
uitvloeisel van het Nederlandse Soldier Modernization Programme. De kamerbrief van 27 mei 2010 over de voorstudiefase van het project VOSS geeft hierover aan: “Doel van het
systeem is een verbetering van de situational awareness, de
commandovoering, de mobiliteit en bescherming, de slagkracht en het voortzettingsvermogen”.
Duidelijk is dat het Franse systeem tot stand is gekomen op
basis van die uitgangspunten die in Nederland aan het project VOSS ten grondslag liggen. Inmiddels wordt VOSS door
Nederland samen met België en Luxemburg onder de naam
‘Smart Vest Benelux’ verder uitgevoerd. Gebruikmakend van
al haar expertise en ervaring, heeft Sagem een specifiek op
de eisen van de Benelux landen toegespitst smart vest ontwikkeld. Het verbaast dan ook niet dat Sagem, evenals een tweetal concurrenten (Cassidian en Thales/Elbit), intussen op de
shortlist staat voor dit project. <
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Column

Brusselse kopzorgen
om Roemenië
Dr. László Marácz

In het oostelijke deel van Europa komen politieke problemen naar boven die Brussel kopzorgen
geven. Dat zijn vooral de politieke ontwikkelingen in Roemenië.
Het lijkt erop dat de EU-toetredingscriteria, zoals die geformuleerd werden in Kopenhagen in 1993 en werden toegepast als voorwaarden voor ‘s lands toetreding in 2007, vijf jaar
later door een nieuwe regering aan de kant geschoven kunnen worden. In een omstreden referendum hebben de Sociaaldemocratische Partij (SDP) van premier Victor Ponta en de
coalitiegenoot, de Nationaal-Liberale partij (NLP), geprobeerd
om zittend president Traian Basescu ten val te brengen. Wederom is gebleken dat in Roemenië respect voor de rechtsstaat minder belangrijk is dan naakte machtspolitiek. Het zorgelijke aspect is dat het Roemeense rechtssysteem hiertegen
nauwelijks bescherming biedt en dat de invloed van Brussel

gering is. Hiermee wordt de Unie op haar zuidoostelijke flank
kwetsbaar.

Referendum
Op 29 juli vond er in Roemenië een referendum plaats om de
zittende president Basescu af te zetten. De Roemeense grondwet voorziet in een dergelijk referendum, mits een meerderheid in het parlement vindt dat de president moet aftreden.
De oorzaak was dat er in het afgelopen voorjaar opeens een
situatie van ‘cohabitatie’ ontstond (een cohabitatie komt wel
vaker voor in landen waarbij de president en de regering een
andere politieke kleur hebben). De regering onder leiding

President Traian Basescu
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van premier Emil Bok van de centrumrechtse Democratische
Partij (PDL) van Basescu verloor in april de meerderheid in het
parlement, omdat een aantal parlementsleden overliep naar
het sociaalliberale blok onder leiding van Ponta. Het gevolg
van deze overstap was dat de oppositie zonder te zijn verkozen een nieuwe regering kon vormen.
Dit nieuwe parlement besloot om per 6 juli het mandaat
van de president, dat eigenlijk tot 2014 liep, op te schorten
en een referendum te houden om hem uit de presidentiële
macht te zetten. De regering Ponta had hiervoor geen duidelijke argumenten, maar refereerde aan het feit dat de president teveel macht bezit. In het Roemeense presidentiële systeem is dit echter onvermijdelijk, omdat in een dergelijke
staatsvorm de president altijd zijn stempel kan drukken op
het buitenland- en defensiebeleid (net zoals in Frankrijk of
Polen, waar een vergelijkbaar systeem bestaat).
Premier Victor Ponta

Fiasco
De regering van Ponta beoogde haar eigen kandidaat in het
Roemeense presidentieel paleis te positioneren. Men speculeerde hierbij op het feit dat de president aan populariteit
had verloren. Zijn regering had immers de afgelopen tijd een
aantal pijnlijke bezuinigmaatregelen moeten nemen om een
financiële ‘meltdown’ van het land te voorkomen. Het referendum liep echter voor de regering uit op een totale mislukking. Hoewel 88 procent van de kiezers een voortzetting van
het mandaat van Basescu niet zag zitten, bleek dat slecht 47
procent van het electoraat was komen opdagen. Te weinig
om het referendum rechtsgeldig te laten zijn.
Vervolgens probeerde Ponta het Constitutioneel Hof te beïnvloeden en de legitimiteit van het nota bene door hemzelf
ingestelde referendum in twijfel te laten trekken. Hij stelde
voor om de definitieve uitslag pas te laten bepalen nadat er
een landelijk controle van iedere afzonderlijke stemmer zou
hebben plaatsgevonden. Hiermee zou het referendum voor
onbepaalde tijd gerekt kunnen worden om Basescu aan de
zijlijn te houden en hem te beletten een rol van betekenis te
spelen tijdens de parlementsverkiezingen die voor 12 november gepland staan.

De pogingen van Ponta
om de spelregels te veranderen,
maakte dat de Europese Commissie
niet meer afzijdig kon blijven
De pogingen van Ponta om de spelregels te veranderen,
maakte dat de Europese Commissie niet meer afzijdig kon
blijven, hoewel voorzitter Barosso erkende dat de Commissie
niet veel kon doen. Desondanks riep Barosso de Roemeense
regering op haar eigen grondwet te respecteren en af te zien
van verdere druk op de rechterlijke macht. Het Constitutieel
Hof had inmiddels namelijk verklaard dat het referendum ongeldig was en dat president Basescu zo snel mogelijk in zijn
ambt hersteld zou moeten worden.

Geopolitiek machtsspel
Toch is het Roemeense machtsspel meer dan een interne strijd
om de macht. De overlopers die de Roemeense regering in

Parlement Boekarest

april ten val brachten, werden door Rusland aangemoedigd
zich tegen president Basescu te keren. Basescu is westers georiënteerd en onderhoudt met het buurland Hongarije goede contacten. Dat is van belang omdat Roemenië binnen
haar grenzen een grote Hongaarse minderheid van twee miljoen zielen telt; een factor van belang voor de stabiliteit van
het land en de regio. Het referendum werd overigens geboycot door diezelfde Hongaarse minderheid, die een centralistische politiek vreest van de socialisten. Dit leidde er vervolgens
weer toe dat Ponta de schuld voor de mislukking van het referendum bij Hongarije legde.
In het verlengde hiervan speelt op de achtergrond een veel
groter geopolitiek spel. Basescu is een voorstander van een
westerse politiek in de regio, zoals het anti-raketschild in
Oost-Europa, een actief NAVO-lidmaatschap en energiepijplijnen die onafhankelijk van Rusland zijn om zo de EU los te maken van de Russische energiegreep. De socialisten van Ponta
betuigen steun aan de Russische president Poetin.
Op 12 augustus bracht Philip Gordon, de assistent van de
Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton,
een bliksembezoek aan Ponta om hem duidelijk te maken dat
de Verenigde Staten over de rechtsgang in Roemenië zouden
waken en dat de al te openlijke Russische koers van Ponta en
de zijnen door Washington niet op prijs wordt gesteld.
Hierdoor is Roemenië een pion in een geopolitiek schaakspel
geworden. Het eerste slachtoffer hiervan lijkt de Roemeense
democratie te zijn. <
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De moeizame weg naar
eigen Europese veiligheid
Mr. drs. C. Homan

Het lustrumseminar van de KNVOL op 29 november a.s. heeft als thema het Gemeenschappelijk
Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie. Een van de onderwerpen die
ongetwijfeld aan de orde zal komen is de behoefte aan een nieuwe Europese Veiligheidsstrategie
(EVS).
De Amerikaanse journaliste Judy Dempsey heeft over dit onderwerp op haar website een debat geïnitieerd dat nog
steeds tot reacties leidt. Dempsey vindt dat Europa in het bijzonder prat gaat op mensenrechten en ‘soft power’, maar
zich nooit afvraagt wat er gebeurt als deze onvoldoende zijn
om verandering te bewerkstelligen, of conflicten te voorkomen. Bovendien constateert zij dat de 27 lidstaten van
de Europese Unie tegen het integreren zijn van deze twee
elementen in een nieuwe veiligheidsstrategie, waarin de uitgangspunten en doelstellingen van het buitenlands en veiligheidsbeleid opgenomen behoren te zijn.
Een eerste Europees document op dit gebied verscheen in
2003 onder de titel ‘A secure Europe in a better world’. In

deze EVS ontbreekt echter de samenhang tussen gemeenschappelijke dreigingen, doelen en middelen en het document is vaag over gemeenschappelijke belangen en de ambities van de Europese Unie. Zo vond Frankrijk de EVS een goed
document dat een tegenwicht kon vormen tegenover de Verenigde Staten; sprak het Verenigd Koninkrijk positief over
de EVS omdat het document het belang van de trans-Atlantische band onderstreepte en was ook Duitsland tevreden, omdat het belang van de Verenigde Naties in de EVS aan de orde
kwam. Bij de GVDB-missies is dan ook nog steeds sprake van
ad hoc beleid.

Terughoudend
Er zijn diverse redenen waarom vele lidstaten terughoudend
staan tegenover een nieuwe EVS. Dat is in de eerste plaats uiteraard de eurocrisis. Dat is het voornaamste probleem waarvoor de Europese Unie staat. Maar ook de visies en belangen
van de lidstaten van de Europese Unie over het buitenlanden veiligheidsbeleid kunnen nogal eens verschillen. Geografische ligging, bescherming van nationale identiteit, maar ook
binnenlandse politieke gevoeligheden kunnen daarbij een rol
spelen. Zo insisteerden de nieuwe lidstaten van de NAVO bij
de onderhandelingen over het nieuwe Strategisch Concept
op een prominente plaats van artikel 5. Hierbij speelden vooral hun perceptie over de Russen een belangrijke rol. Dit zal
uiteraard ook het geval zijn bij onderhandelingen over een
nieuwe EVS. Maar niet alleen over Rusland bestaan verschillende opvattingen tussen de lidstaten van de Europese Unie.
Het geldt ook voor landen als Israël, Turkije en de Verenigde
Staten, of voor onderwerpen als energie en nucleaire wapens.
Dempsey schuift echter deze bezwaren terzijde. Zij vindt dat
Europa een veiligheidsstrategie of doctrine nodig heeft, omdat de Europese Unie duidelijk moet maken waarvoor het
staat, zowel voor zichzelf als voor de buitenwereld. Landen
zoals de Verenigde Staten, Rusland en China beschikken wel
over een dergelijk document.
Bovendien, voert Dempsey verder aan, is er sinds het verschijnen van de EVS in 2003 veel veranderd. Zo is er de uitbreiding
van de Europese Unie met voormalige communistische landen
en is er ook meer aandacht gekomen voor de potentiële instabiliteit in de Kaukasus. Ten gevolge van de Arabische Lente
geldt dit ook voor de ontwikkelingen op de zuidflank van de
Europese Unie.

Gedepolitiseerde werkwijze
De grote vraag is echter hoe een nieuwe EVS tot stand kan

Judy Dempsey
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komen. Verwacht zou worden dat Duitsland, Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk aan dit proces leiding geven. Zij zijn ook
de enige mondiale actoren van de 27 lidstaten. Maar in het
proces van globalisering zal met de opkomst van andere actoren het demografische, economische en militaire gewicht van
deze drie landen verminderen.
Bovendien verschillen de posities van de drie grote lidstaten.
Duitsland is vrij terughoudend als het gaat om het spelen van
een actieve rol op het gebied van de militaire dimensie van
het GVDB. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn veel ambitieuzer, maar beschermen daarbij zoveel mogelijk hun soevereiniteit. Parijs wil graag een leidende rol in de Europese
Unie spelen en zal daarbij waarschijnlijk bereid zijn meer in
het kader van Europese instituties te handelen. Van Londen is

noten. Grote delen van de uitkomsten van het adviesrapport
konden vervolgens in het definitieve Strategisch Concept worden overgenomen.
Kortom, een gedepolitiseerde werkwijze die ook de Europese
Unie zou kunnen overwegen. Daartoe zou de Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlandbeleid, Catherine Ashton, een
commissie van onafhankelijke experts moeten benoemen, die
met voorstellen voor een nieuwe EVS komt.

NAVO-Europese Unie
Een belangrijk knelpunt dat zo’n adviescommissie uit de weg
zou moeten ruimen, is uiteraard de moeizame samenwerking tussen de Europese Unie en de NAVO. Die verkeert nog
steeds in een Turkse en Cypriotische wurggreep. Het valt im-

Bij de NAVO heeft de groep van experts een belangrijke rol gespeeld
in het voorwerk voor het NAVO Strategisch Concept
nog steeds onduidelijk of het werkelijk tot de Unie behoort.
Kortom, bij deze drie grote lidstaten ontbreekt een gemeenschappelijke, strategische visie.
Teneinde uit deze impasse te komen, doen de laatste tijd in
academische kring voorstellen de ronde voor een soortgelijke aanpak als die bij de totstandkoming van het laatste NAVO
Strategisch Concept. Bij de NAVO heeft de groep van experts
een belangrijke rol gespeeld in het voorwerk voor het NAVO
Strategisch Concept. Onder leiding van Madeleine Albright en
Jeroen van de Veer organiseerde de groep in de reflectiefase
thematische seminars en andere evenementen, waaraan vooral vertegenwoordigers van denktanks, internationale organisaties en nationale overheden deelnamen. Daarna bezocht de
groep in de consultatiefase de hoofdsteden van alle bondge-

mers politiek moeilijk te verkopen dat twee zó gelijkgestemde organisaties zó slecht samenwerken. Zo heeft de Europese
Unie bijvoorbeeld op het gebied van de schaarser wordende
militaire capaciteiten het proces van ‘pooling and sharing’ en
de NAVO daarnaast het proces van ‘smart defense’. Het moet
toch duidelijk zijn dat in deze tijd van krimpende financiële
middelen de Europese strijdkrachten en capaciteiten die via
het GVDB of de NAVO worden ingezet, uit dezelfde pool komen. Maar minstens zo belangrijk is een nieuwe EVS, die de
taken voor het GVDB identificeert en daarmee richting kan
geven aan de militaire (en civiele) middelen die hiervoor benodigd zijn.
Kortom, 29 november zal ongetwijfeld een interessante dag
worden! <
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Eén platform voor een breed
inzetbare voertuigfamilie

Krijgsmacht helpt
politietraining in Kunduz
Jan van den Berg
Afbeeldingen: ministerie van Defensie

Bushmasters rijden door Khanabad

De grootste buitenlandse missie die Nederland uitvoert, is die in de Afghaanse provincie Kunduz.
Hier worden politiemensen opgeleid door de Koninklijke Marechaussee en de Nederlandse politie.
Honderden militairen zorgen voor beveiliging, logistiek en andere ondersteuningstaken.
Het versterken van de internationale rechtsorde is een van de
doelen van het Nederlandse buitenlands beleid. Zwakke staten helpen om hun gezag te kunnen handhaven is een van de
activiteiten die hiertoe bijdraagt. Om die reden is Nederland
betrokken bij de opbouw van politie en justitie in Afghanistan. Deze missie duurt van medio 2011 tot midden 2014.
Sinds vorig jaar zomer zorgt ons land voor onder andere
de opleiding van politiemensen in de Afghaanse provincie
Kunduz en de hoofdstad Kabul. Om deze reden kunnen we
de missie in essentie omschrijven als civiel. Het aantal militairen van de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en
Koninklijke Marechaussee is echter ver in de meerderheid.

550 Personen
In totaal zijn er voor deze missie rond de 550 personen in Af-

ghanistan. In Kunduz zijn dertien instructeurs van de Koninklijke Marechaussee betrokken bij de basisopleiding voor de
Afghaanse politie op het uitvoerende niveau. De training
wordt gegeven in het kader van de NATO Training Mission Afghanistan (NTM - A, zie kader). Deze training duurt acht
weken en wordt gegeven in nauwe samenwerking met Duitse
opleiders en militairen.
In Kunduz wordt ook de praktijktraining gegeven. Deze
wordt verzorgd door multidisciplinaire teams, de zogenoemde Police Operational Mentor and Liaison Teams (POMLT).
De kern van dergelijke teams bestaat uit een combinatie van
marechaussees en militairen van andere krijgsmachtdelen.
De Nederlandse POMLT’s begeleiden de Afghaanse politie in
Kunduz en verzorgen aanvullende training in de praktijk voor
de duur van minimaal 5 maanden. Hiervan maakt een tien
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aan het werk om het hogere kader van de politie te trainen.
Om op het gebied van justitie en rechtspraak adviezen te geven zijn er vijf Nederlandse juridische experts actief in het kader van EUPOL, een missie van de Europese Unie. (zie kader)

NATO Training Mission - Afghanistan
De training van politiemensen in Afghanistan wordt uitgevoerd door de NATO Training Mission - Afghanistan
(NTM - A). Naast politieopleidingen verzorgt deze missie ook de training van militairen van het Afghaanse leger en de luchtmacht. Het is een omvangrijke missie. Er
doen 38 landen aan mee, waaronder NAVO-landen als
Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk.
De Verenigde Staten doen niet mee.
Het personeelsbestand omvat ongeveer tweeduizend
militairen en civiele politiemensen. Dit jaar bedraagt het
budget ongeveer 9,3 miljard euro. Dit wordt niet alleen
uitgegeven aan opleiding, maar ook aan bijvoorbeeld
materieel voor de Afghaanse krijgsmacht en politie. De
laatste krijgt in 2012 ongeveer 40 procent van het budget. Het geld is afkomstig van NAVO-landen, andere staten en de Afghaanse regering. Het is de bedoeling dat
de NTM - A eind 2014 wordt gestaakt.
De missie is van start gegaan in 2009 en is onderdeel van
ISAF, International Security Assistance Force. Deze is in
2001 ingesteld door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en wordt geleid door de NAVO. ISAF heeft drie
taken, namelijk het opbouwen van essentiële overheidsorganen, het trainen van krijgsmacht en politie en het
waarborgen van de veiligheid totdat de Afghaanse overheid dat zelf kan doen.

Kabul
Ook in de hoofdstad Kabul werken Nederlandse politiemensen en andere functionarissen voor EUPOL. Zo zijn er 25 politiemedewerkers betrokken bij de training van het hogere
politiekader. Zij houden zich voornamelijk bezig met de oprichting van een nationale politieschool. Dit opleidingsinstituut zal opleidingen verzorgen ter versterking van het leiderschap en management van de Afghaanse politie. Ook werken
zij aan de totstandkoming van een regionaal trainingscentrum in Bamiyan, dat vrouwelijke agenten gaat opleiden.
Nederland is daarnaast vertegenwoordigd in de staf van EUPOL in Kabul. Op juridisch en bestuurlijk gebied doen nog
eens zo’n twintig experts hun werk. Mensenrechten krijgen
hierbij ruim de aandacht.
In Kunduz zijn verder 125 militairen gestationeerd voor de
uitvoering van ondersteunende taken zoals medische en logistieke werkzaamheden, inlichtingen- en staftaken. Tot de
ondersteuning hoort ook het contingent van de Koninklijke
Luchtmacht op de vliegbasis Mazar-e-Sharif. Hier staan vier
F-16’s, die gevlogen en onderhouden worden door 120 mensen. Een belangrijke taak voor de toestellen is het opsporen
van geïmproviseerde explosieven. Daarnaast zijn ze beschikbaar voor luchtsteun, zoals het aanvallen van gronddoelen.

Luchtsteun
De Nederlandse contingentscommandant heeft mandaat de
F-16’s ook in te zetten als er landgenoten in nood zijn. Net als
de Nederlanders en de Afghanen die ze begeleiden kunnen
rekenen op de steun van de bondgenoten, zijn ook de Nederlandse gevechtsvliegtuigen beschikbaar indien de partners in
acute nood verkeren.
De Koninklijke Luchtmacht is sinds 2002 actief in dit gebied.
Eind augustus klokte een van de F-16’s het 20.000ste vlieguur
in het Afghaanse luchtruim.
Tot slot zijn er Nederlandse militairen werkzaam op diverse hoofdkwartieren in Kabul, het vliegveld van Kandahar en
Camp Mirage in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij houden
zich voornamelijk bezig met logistieke zaken.

Samen op patrouille voor de praktische toepassing van de theorie.

Militairen
weken durende aanvulling op de basistraining deel uit. Hierbij zijn 165 Nederlandse militairen betrokken. Dit zijn niet allemaal opleiders. Het grootste deel bestaat uit ondersteunende eenheden.
Verder zijn er in Kunduz vijftien Nederlandse politiemensen

De politietrainingsmissie bestaat zoals gezegd grotendeels
uit militairen. Dat is niet vreemd, omdat Afghanistan een gewelddadig land is. Iedere buitenlander moet er rekening mee
houden dat er geweld tegen hem of haar gebruikt kan worden. Bermbommen zijn een permanent probleem. Het is niet

EU Politiemissie in Afghanistan
De Europese Unie helpt de Afghaanse overheid bij het opbouwen van een goed functionerende rechtstaat. Dit wordt gedaan door de EU Politiemissie in Afghanistan (EUPOL), die politie, justitie en rechtspraak helpt versterken. EUPOL richt zich
niet op opleidingen, maar adviseert vooral over beleid, organisatie, corruptie, mensenrechtenbeleid en internationale samenwerking. EUPOL is opgericht in juni 2007. De missie loopt in ieder geval tot 31 mei 2013.
Medio dit jaar waren er 350 medewerkers uit EU-lidstaten, maar ook uit Canada, Kroatië, Nieuw-Zeeland en Noorwegen,
en 200 Afghaanse medewerkers aan het werk voor EUPOL. Voor de periode 2011-2012 hebben de deelnemende landen
60,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.
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Ook vrouwelijke agenten worden opgeleid.

voor niets dat het opsporen daarvan een van de belangrijkste taken is van de luchtmacht en de genisten en explosievenopruimers.
Doordat de Nederlandse troepen en politiemensen er niet
zijn om te vechten, is er tot nu toe geen sprake van dodelijke slachtoffers. Dat was met de missie in Uruzgan in de jaren 2006 - 2010 anders. Toen zijn er 24 Nederlandse militairen
omgekomen. Toch moeten we de mogelijkheid open houden
dat er Nederlanders omkomen. Het aantal incidenten neemt
toe waarbij Afghaanse rekruten van politie en krijgsmacht
het vuur openen op de buitenlanders die hen trainen. Dit
aantal is in de loop der jaren toegenomen.
Daarnaast zijn er steeds vaker felle demonstraties van Afghanen. Hun grieven zijn in de Afghaanse context vaak goed te
begrijpen, bijvoorbeeld als het gaat om de belediging van
de islam of de koran. Demonstraties lopen soms echter uit de
hand en kunnen gewelddadig worden. Om risico’s te voorkomen, kunnen buitenlanders zich dan beter niet op straat begeven. Zo zijn de Nederlandse opleiders begin augustus enkele dagen binnen de poort van hun compound gebleven
wegens onrust op straat in Kunduz.

ke steun voor. Gezien de bezuinigingen op de krijgsmacht die
vrijwel alle politieke partijen zich hebben voorgenomen, zit
een uitbreiding er de komende jaren ook niet in. <

Analfabetisme
Politietraining begint in Afghanistan vaak basaal. Wie
wil toetreden tot leger, luchtmacht of politie, moet kunnen lezen, schrijven en rekenen. Negentig procent van
de rekruten beheerst deze vaardigheden onvoldoende.
Vandaar dat er binnen de NTM - A veel aandacht is voor
alfabetisering. Op 1 april van dit jaar kregen 120.000 leden van de krijgsmacht en politie les in taal en rekenen.

Vierde district
Dit neemt niet weg dat de trainingsmissie in het eerste jaar
redelijk goed verlopen is. Afgelopen augustus zijn politietrainingen begonnen in het vierde district van de provincie
Kunduz. Er zijn vijftien cursisten, waarvan tien de basisopleiding volgen en vijf de kaderopleiding voor onderofficieren.
Met deze uitbreiding wordt nu ongeveer driekwart van de
provincie bereikt.
Een belangrijke stap daarnaast is dat in Kunduz-stad de eerste volledige basisopleiding voor vrouwelijke politieagenten
begonnen is. Deze training past in het Nederlandse beleid om
aandacht te besteden aan de positie van vrouwen in de Afghaanse maatschappij. De cursus is qua opzet gelijk aan de
cursus zoals die al wordt gegeven aan de mannelijke collega.
De trainingsmissie duurt nog bijna twee jaar. Waarschijnlijk
blijft de missie in de huidige vorm bestaan. Het kabinet Rutte
had de missie graag uitgebreid, maar daar was geen politie-

Het diploma
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Voor een vooruitziende
blik in ICT
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28 oktober 1945; aankomst materieel per LST landingsvaartuig aan de monding van de Moesi.

Ken uw tegenstander

Nederland en de dekolonisatieoorlog in Indonesië, 1945-1949
Prof. dr. Jan Hoffenaar
Afbeeldingen: Nederlands Instituut voor Militaire Historie

“Oorlog is de voortzetting van de politiek met andere middelen”, aldus Von Clausewitz. Dat betekent
ook dat een verkeerde politiek een mislukte oorlog tot gevolg kan hebben.
De politieke en militaire leiders van de op 17 augustus 1945
uitgeroepen Republiek Indonesië hadden de geschriften van
de Chinese denker over de oorlog, Sun Tzu, helemaal niet nodig om de Nederlanders op het verkeerde been te zetten. Dat
deden de Nederlanders zelf al. Zij hadden van begin af aan
een foutief beeld van de enorme maatschappelijke en politieke veranderingen die zich in Indonesië afspeelden. En als gevolg daarvan was hun optreden vaak contraproductief, zowel
op politiek en militairstrategisch niveau als op militairoperationeel en tactisch niveau.
Nederland was al ruim drie eeuwen in de Indische archipel
aanwezig en zijn geleerden hadden zich verdiept in de culturen van de diverse volken. Hoe kon het gebeuren dat dit wes-

terse land dat zo vertrouwd was met het land waar het intervenieerde – in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Amerikanen
destijds in Vietnam en de NAVO-lidstaten vandaag in Afghanistan – zich zo vergiste? En wat betekende deze verkeerde
inschattingen voor de wijze van militair optreden?

Beoordeling van de toestand
Aanvankelijk, vlak na de Japanse capitulatie en de daaropvolgende onafhankelijkheidsverklaring, waren berichten over de
toestand in Nederlands-Indië schaars. Op 1 oktober 1945 vertrokken Nederlandse bestuursambtenaren en militairen die
de oorlog grotendeels in Australië hadden doorgebracht, nog
vol vertrouwen naar de archipel. Maar al onderweg kregen zij
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via radioberichten door dat het goed mis was.1 Er waren onlusten en de Britten, onder wier bevelsgebied Indonesië sinds
de Japanse capitulatie viel, traden zeer terughoudend op. Het
herstel van het Nederlandse gezag zou niet zonder problemen gaan verlopen, dat werd snel duidelijk.
Sindsdien ontstonden er aan Nederlandse zijde kort gezegd
twee richtingen. De ene, onder leiding van gouverneur-generaal Van Mook, streefde naar een nieuwe verstandhouding tussen het moederland en de kolonie op basis van gelijkwaardigheid en begreep al snel dat de situatie ter plekke
noodzaakte tot overleg met de Indonesische nationalisten.
De andere richting, met legercommandant luitenant-generaal Spoor als voornaamste representant, wilde eerst en vooral militair orde op zaken stellen en pas daarna over de verre
toekomst praten. Beide richtingen waren het echter over één
ding eens: een vorm van zelfstandigheid voor de kolonie, laat
staan onafhankelijkheid, was uitgesloten.
Dit was een bevoogdende opstelling. Nederlands-Indië kon
voorlopig niet op eigen benen staan, was de gedachte die
eraan ten grondslag lag. De kolonie zou het voorlopig niet
zonder moederland kunnen. Nederland had gezien de geschiedenis het recht om terug te keren en de morele plicht
om orde en rust te herstellen en de goedwillende Indonesische bevolking te beschermen tegen de kwaadwillende opstandelingen. De strijd in Nederlands-Indië was in Nederlandse ogen geen vrijheidsstrijd, maar een opstand tegen het
wettig gezag.2 Tevens was het algemene Nederlandse gevoelen dat een Nederlands gezagsherstel goed zou zijn voor de
Nederlandse én de Indische economie.
In het Nederlandse militaire kamp bestond het beeld dat de
Republiek Indonesië een product van Japanse makelij was;
dat zij weinig steun onder de bevolking had; en dat zij om
deze redenen als een kaartenhuis in elkaar zou vallen als de
Nederlanders de politieke en militaire leiding zouden uitscha-

kelen. Dit rechtlijnige beeld overheerste ook de politiek en de
berichtgeving in Nederland. Zeker, er waren er ook die een
somberder beeld van de situatie hadden of die een genuanceerdere kijk hadden, maar zij waren ruim in de minderheid.
Terecht is de Nederlandse houding wel verklaard uit “een
mengeling van onbegrip, verbittering en beledigd zendingsbewustzijn”.3
Deze Nederlandse opstelling stond diametraal tegenover die
van de Indonesische nationalisten. Zij wilden maar één ding:
volledige onafhankelijkheid. Dit gold zowel voor de radicalen, die dit onmiddellijk en met geweld wilden bereiken, als
voor de gematigden, die hierover met de Nederlanders wilden onderhandelen. Er bestond aan beide zijden geen ruimte
voor compromissen over het einddoel. Een politieke oplossing
was daardoor niet mogelijk.

Analyse van de beoordeling
Een vooraanstaand Nederlands historicus heeft gesteld dat
het gezien de Nederlandse koloniale politiek na 1920 ‘onvermijdelijk’ was dat de onafhankelijkheid van Indonesië via een
revolutie tot stand zou komen.4 Waarom bleef Nederland zo
rigide vasthouden aan de restauratie van zijn gezag? Waardoor had het zo’n blinde vlek voor het Indonesische nationalisme als zelfstandige factor? Deze vragen dringen zich op, zeker als we bedenken dat in dezelfde periode de dekolonisatie
in Brits-Indië en de Filippijnen in de bestuurlijke praktijk van
alledag niet of nauwelijks een breuk met het verleden betekende. In deze koloniën gingen westers geschoolde jongeren nieuwe bestuurlijke en politieke elites vormen en werd
de snelle ontwikkeling van nationalistische bewegingen gedoogd en soms gesteund. In Nederlands-Indië daarentegen
bewandelden de autoriteiten na de Eerste Wereldoorlog een
geheel andere weg. Na enkele nationalistisch geïnspireerde
gewelddadigheden sloeg bij hen de angst toe en ontwikkelde

Landingsboten met aan boord infanteristen en mariniers op weg naar het strand, Sanoer (Bali), 2 maart 1946.
Onder hen bevinden zich veel ex-krijgsgevangenen, juist terug uit Thailand.
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Aankomst van de commandant van de Republikeinse strijdkrachten, generaal Soedirman, en zijn lijfwachten op het station Manggarai te Batavia,
1 november 1946. De lijfwachten in het gelid op het perron

de kolonie zich steeds meer tot een politiestaat.
Deze Nederlandse koers werd via de weg van het cultuurrelativisme ethisch gemotiveerd. De Indonesiërs waren ‘oosters’
en wilden, zo ging de redenering verder, onder hun eigen traditionele hoofden blijven leven, zoals ze dat al eeuwen hadden gedaan. In lijn met deze veronderstelling werden westers
geschoolde nationalisten als gevaarlijke individuen bestempeld, die moesten worden opgesloten. De Nederlanders, om
dit plaatje compleet te maken, waren onmisbaar om de inlanders te beschermen en te verheffen tot een hoger beschavingsniveau.
Typerend voor de angstige Nederlandse houding was de zeer
grote terughoudendheid tegenover het opnemen van inheemse officieren in de eigen gelederen. Op de Koninklijke
Militaire Academie in Breda was het Indonesische nationalisme niet bespreekbaar. In 1935 was slechts ruim 2% van de officieren van het koloniale leger van inheemse afkomst.5 Dit
percentage zou pas in 1940 en 1941 toenemen, na de opening van een militaire academie in Bandoeng op Java (Duitsland had inmiddels Nederland bezet).
De Nederlandse ‘koloniale idylle’6 viel tijdens de Tweede Wereldoorlog in duigen. Nederland was niet bij machte de archipel tegen de Japanse aanval te verdedigen. De nederlaag was
voor de bevolking verbijsterend snel. Dit alleen was al funest
voor het Nederlandse prestige, maar wat er vervolgens gebeurde, betekende de nekslag. Alle Nederlanders en andere
Europeanen werden geïnterneerd, alles wat Nederlands was
verdween geheel uit het openbare leven. De Japanners deden
noodgedwongen wat de Nederlanders nooit hadden gedurfd:
de Indonesiërs betrekken bij bestuur en samenleving. Zij kwamen op plaatsen in overheid en bedrijven die voordien voor
hen onbereikbaar waren geweest. Daarnaast militariseerden de Japanners honderdduizenden Indonesiërs, vooral jongeren, en bezielden hen met een strijdbare, nationalistische
geest. De traditionele elite tot slot, de steunpilaar van het Nederlandse koloniale gezag, werd, althans op Java en Sumatra,
sterk verzwakt. Vele voormalige inheemse bestuurders werden door de Japanners vermoord.

Deze dramatische omwenteling ging geheel voorbij aan de
Nederlandse autoriteiten in ballingschap in Australië. Zij waren in 1945 niet of nauwelijks geïnformeerd over de daadwerkelijke toestand in de bezette archipel. Zij hadden daardoor
geen dwingende redenen om hun ‘verheven’ vooroorlogse
denkbeelden los te laten. Toen zij door hadden dat hun terugkeer minder vanzelfsprekend was dan ze zelf dachten, was
het eigenlijk al te laat. De revolutionaire ontwikkelingen waren in een stroomversnelling gekomen.
In het najaar van 1945 raakten de Nederlanders, voor ze het
goed en wel beseften, het initiatief – als daarvan al sprake
was – geheel kwijt. De Britten stelden zich terughoudend op
– zij konden ook weinig anders – en stonden, om geen olie op
het vuur te gooien, geen Nederlandse militaire versterkingen
op Java en Sumatra toe. Er was daar zodoende een machtsvacuüm, dat de Indonesische nationalisten konden invullen.
Strijdgroepen eisten onvoorwaardelijke merdeka, vrijheid, en
probeerden met geweld de sociale revolutie te versnellen. Zij
konden beschikken over wapens die Japanners in groten getale aan hen overdroegen. De leiding van de jonge Republiek
begon met de opbouw van een bestuursapparaat en een eigen krijgsmacht. Interessant is dat, hoewel het aantal door
Nederland opgeleide ex-officieren van het koloniale leger gering was, zij de meeste sleutelposities in het Republikeinse leger bezetten.
Nederland kon hier vrijwel niets tegenover stellen, ook niet
nadat de Britten in 1946 de Nederlandse militairen tot de
hoofdeilanden hadden toegelaten. Het bezette slechts enkele enclaves en beschikte over onvoldoende militaire en civiele personele en materiële middelen om de situatie meester te
worden.
De Moor, Generaal Spoor, 160-161.
De Moor, ‘Met klewang en karabijn’, 243.
3
Van Doorn in: Simatupang, Het laatste jaar van de Indonesische vrijheidsstrijd, 17.
4
Van den Doel, Afscheid van Indië, 338.
5
Bouman, Van driekleur naar rood-wit, 377.
6
Van den Doel, Afscheid van Indië, 337.
1
2
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Militaire strategie
Nederland was totaal niet op de naoorlogse problemen in Indonesië voorbereid. Het had achterhaalde ideeën over zijn
toekomstige rol in de kolonie en een verkeerd begrip van
de aard van de nationalistische revolutie. Wat betekende dit
voor het verloop van de strijd, en vooral voor het Nederlandse militaire optreden?
Nederland besefte niet dat het begon aan wat later de boeken in zou gaan als een dekolonisatieoorlog. Zoals gezegd,
beschouwde het de strijd als een opstand tegen het wettig gezag en niet als een vrijheidsstrijd. Deze opstand moest
de kop worden ingedrukt en vervolgens kon in goed overleg
over nieuwe vormen van toekomstige samenwerking worden
gesproken. De Nederlandse autoriteiten hadden niet door dat
zij in de oorlogsjaren vrijwel alle krediet hadden verspeeld en
dat de meerderheid van de Indonesische bevolking het Republikeinse, nationalistische alternatief steunde.
Deze verkeerde inschatting op politiekstrategisch niveau leidde tot rechtlijnige en tot mislukking gedoemde militairstrategische beslissingen. Aanvankelijk dacht legercommandant
Spoor dat het voldoende zou zijn de afzonderlijke verzetshaarden op te ruimen, waardoor Nederland de situatie weer
in handen zou krijgen en de bevolking zich weer vrijwillig onder zijn gezag zou plaatsen. Dit was geheel in overeenstemming met het vooroorlogse politionele optreden van het koloniale leger gericht op de handhaving van de binnenlandse
rust en orde.
Toen bleek dat dit niet zo eenvoudig was, ging de legercommandant over tot een meer militaire variant van deze aanpak.
Volgens deze zogenoemde speerpuntenstrategie moesten de
Nederlandse strijdkrachten in een snel offensief de belang-

rijkste steden in bezit nemen en de leiding van de Republiek
‘onthoofden’. De opstand zou dan vanzelf verzanden en de
Nederlandse strijdkrachten konden dan in een tweede fase
het achterland op politionele wijze pacificeren en het heft
weer in handen nemen.
In juli 1947 en nogmaals in december 1948 voerde Nederland
volgens deze aanpak twee grote militaire operaties uit. Per
saldo met weinig resultaat. De Republiek had intussen steeds
meer internationale steun gekregen en was overgegaan tot
een van onderop georganiseerde guerrilla. Het Republikeinse leger legde hinderlagen, paste hit-and-run tactieken toe,
creëerde een gevoel van onveiligheid door moordaanslagen
en brandstichtingen en ging zelfs tijdens de tweede militaire operatie over tot de tactiek van de verschroeide aarde. Het
was geen bendeoorlog in Indonesië, zoals aan Nederlandse
militaire zijde te lang werd gedacht, maar een grote volksoorlog. Het Nederlandse leger had daar, vooral omdat het steeds
was uitgegaan van verkeerde vooronderstellingen, geen goed
antwoord op. Mijn collega Thijs Brocades Zaalberg heeft er
vorig jaar, tijdens een congres in Amsterdam al op gewezen
dat Nederland steeds neigde naar de militaire oplossing, naar
een enemy-centric approach. Het had te weinig oog voor een
bredere counterinsurgency-benadering en had, toegegeven,
daarvoor vermoedelijk ook niet de middelen gehad.7 De legerleiding bleef vasthouden aan de ‘onthoofdingthese’.
Ondertussen concentreerden de militairen in het veld zich op
patrouilleren en zuiveren van gebieden. De zwaarste lasten
kwamen op de schouders van de infanteristen (en ook artilleristen, die vrijwel uitsluitend infanteriewerk deden), mariniers, commando’s, chauffeurs, genisten, explosievenopruimers, artsen en geestelijk verzorgers. Later ging het leger

TRI-militairen en leden van strijdgroepen uit het Indonesische volk gezamenlijk in actie tegen Nederlandse militairen, Oost-Java, januari 1947
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Vertrek van het troepenschip “Castel Bianco” uit Tandjong Priok, Nederlands-Indië, 1949

noodgedwongen tevens over op keihard contraguerrillaoptreden, waarmee het de bevolking nog meer van zich vervreemdde.
Zodoende ontstond een militaire padstelling: de Nederlanders hadden de grote steden en de belangrijkste economische gebieden in handen, terwijl de Republikeinen het grootste deel van het achterland beheersten. Vanuit Nederlands
militair perspectief was het dweilen met de kraan open. In de
loop van 1949 koos Nederland om internationaal-politieke en
financieel-economische redenen eieren voor zijn geld. Daardoor werd het aan het einde van dat jaar mogelijk om de soevereiniteit over de oude kolonie aan de Verenigde Staten van
Indonesië over te dragen.

Militairen
De verkeerde beoordeling van de toestand en de daarop gebaseerde ineffectieve militaire strategie hadden uiteraard
hun weerslag op het optreden van de Nederlandse eenheden
en de verwachtingen en ervaringen van de militairen. Er waren drie grote categorieën militairen: de militairen van het
koloniale leger die uit krijgsgevangenschap waren teruggekeerd, de oorlogsvrijwilligers, die in 1945 en 1946 als eersten
uit Nederland arriveerden, en de dienstplichtigen, die vanaf
de tweede helft van 1946 naar de kolonie werden gestuurd.
De inheemse onderofficieren en soldaten van het koloniale
leger die de kant van Nederland hadden gekozen, waren het
meest fanatiek. Zij werden door de Republikeinen als ‘collaborateurs’ beschouwd. Voor hen was de oorlog een broedertwist die geen geweldsgrenzen kende.8
Zij ontbeerden de ideële motieven van vele oorlogsvrijwilligers, die op grond van de anti-Soekarno voorlichting in Ne-

derland verwachtten in Indië als bevrijders te worden binnengehaald zoals eerder de geallieerden in hun land waren
verwelkomd. Toen bleek dat de bevolking stug en onverschillig was en diezelfde regering die hen had uitgezonden, met
Republiek ging onderhandelen, sloeg bij de oorlogsvrijwilligers het cynisme toe en daalde het moreel.
De ruim 90.000 dienstplichtigen die, vaak tegen hun zin, werden uitgezonden in de verwachting recht en veiligheid voor
de bevolking te herstellen, kwamen eveneens van een koude kermis thuis. Net als de oorlogsvrijwilligers waren zij niet
voorbereid op de moeilijke, en uiteindelijk onmogelijke, taak
die hun wachtte. Het verloop van de ontwikkelingen gaf hun
een gevoel van zinloosheid. Overleven was hun belangrijkste
drijfveer.
Hoe anders was dat bij hun tegenstanders, die met volle overgave hun nationale vrijheid bevochten. Hun sneuvelbereidheid was vele malen groter dan die van de Nederlanders, die
zo snel mogelijk naar huis wilden – een illusie armer, net zoals
de andere betrokken Nederlanders.

Slot
Een historisch verklaarbare, maar verkeerde diagnose had geleid tot contraproductief optreden. Dat resulteerde in een catastrofe waarop Nederland totaal geen greep had: een vier
jaar durende guerrillaoorlog. Die oorlog kostte ruim honderdduizend mensen het leven en had een eindresultaat dat Nederland niet had gewild: een snelle totale onafhankelijkheid
van Indonesië. <
7
8

Brocades Zaalberg, ‘Civil-Military Cooperation’.
Scagliola, Last van de oorlog, 43-45.
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Het gezin Obama

Het gezin Romney. Bron: Boston.com

Helpers weg voor het
eindspel!
Henry van Loon

De presidentsverkiezingen in Amerika gaan tussen kandidaten die als persoon nogal wat overeenkomsten kennen, maar van wie de partijen steeds verder uit elkaar lijken te groeien. Een analyse van
Henry van Loon.
Wanneer Barack Obama en Mitt Romney volgende maand strijden om het presidentschap van de Verenigde Staten, zullen zij
waarschijnlijk het hoogste gezamenlijke IQ vertegenwoordigen dat ooit in een dergelijke campagne een rol heeft gespeeld.
Zij gelden beide als hoogst intelligent, kunnen grote hoeveelheden data tot zich nemen en complexe politieke keuzes analyseren. Beide gedragen zich ook vrij afstandelijk en brengen weinig ‘kwaliteitstijd’ door met collega-politici.
Uiteraard zijn er ook diepgaande verschillen tussen beide kandidaten. Een is een 50-jarige ‘Afrikaanse’ Amerikaan (boze tongen
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twijfelen er zelfs aan of hij wel als Amerikaanse staatsburger
is geboren, een voorwaarde om president te kunnen zijn) uit
een gescheiden gezin, een voormalig sociaal werker die 12
jaar Senator is geweest en die geldt als een gematigd liberaal
Democraat. Obama brouwt bovendien zijn eigen biertjes in
de kelder van het Witte Huis, terwijl Romney nooit een druppel alcohol aanraakt.
De ander is 65 jaar en Mormoon, een godsdienst die her en
der in de Verenigde Staten met enig wantrouwen wordt bezien, komt uit een gezin van rijke financiële en politieke kopstukken, is zelf een succesvol en steenrijke zakenman met
slechts vier jaar regeringservaring en is een gematigd conservatieve Republikein.

In stijl en intellect vertonen beide echter een verrassende
overeenkomst. Zij zijn beide afgestudeerd van de juridische
faculteit van de Harvard universiteit (die op de wereldranglijst als de nummer één geldt). Obama was redacteur van de
Law Review, een tijdschrift voor juristen. Romney deed er een
tweede studie bij en haalde een MBA van Harvard Business
School.
Beide zijn opvallend geïnteresseerd in de (falende) gezondheidszorg. Romney wist in 2006 als gouverneur van Massachusetts een wet hieromtrent aangenomen te krijgen. Obama’s
nationale plan werd in 2010 wet. Hun benadering was in grote trekken gelijk. Beide kenden de details van het probleem
en de voorstellen van de ander.
Beide kennen ook de trucs van het ouderwetse, politieke
handwerk. Obama nodigt regelmatig een groep wetgevers
van beide partijen uit op het Witte Huis om elk jaar de Super
Bowl wedstrijd bij te wonen. De geheelonthouder Romney
nam stafleden en een groep Democratische supporters mee
naar een bar in Boston om zijn gezondheidszorgoverwinning
te vieren.
Beide hebben nog andere sterke punten. In tegenstelling tot
enkele van zijn voorgangers maakt Obama maar hoogst zel-

den gebruik van het presidentiële buitenverblijf Camp David
(vernoemd naar de kleinzoon van Dwight Eisenhower) teneinde andere politici beter te leren kennen. Terwijl hij volgens
opgave van het Witte Huis ook maar zelden Congresleden in
de privé vertrekken van de ambtswoning uitnodigt.
De president speelt nogal eens golf in Washington en nodigt
daarbij doorgaans vrienden uit Chicago uit, zijn machtsbasis, of getrouwen uit zijn staf. Het enige Congreslid dat eens
werd gevraagd, was de Republikeinse voorzitter van het Huis
van Afgevaardigden, John Boehmer. Ook Romney brengt
maar zelden weekenden of sociale gelegenheden door met
andere politici of belangrijke supporters. Hij geeft de voorkeur aan familie en vrienden die veelal betrokken zijn bij de
Mormoonse kerk.
Een aantal presidenten, zoals Bill Clinton en Ronald Reagan,
waren op hun gemak met mensen uit allerlei lagen van de bevolking. Dat Obama en Clinton, in weerwil van uitingen van
wederzijdse bewondering, zo koeltjes tegenover elkaar staan,
is terug te voeren tot dit verschil in gedrag. Hoe de president
staat tegenover zijn minister van Buitenlandse Zaken, Hillary
Clinton, is niet helemaal duidelijk.
Hoewel zowel Obama als Romney op de absolute loyaliteit
van hun medewerkers kunnen rekenen, laten geen van beiden zich erg in met hun politieke aanhang. Gedurende de
laatste presidentiële campagne spraken de kandidaten John
McCain en Mike Huckabee weinig positief over Romney, die
zij kil en berekenend noemden. Heel wat Democratische politici gebruiken de term kil en koud wanneer zij het over Obama hebben. Deze laatste wekt vaak de indruk dat hij zich niet
zo op zijn gemak voelt wanneer hij met leiders uit de zakenwereld te doen heeft, daarmee suggererend dat hij geen al
te hoge dunk van hen heeft. Verder lijkt Obama soms weinig
empathie te hebben met mensen die het moeilijk hebben, iets
dat evenzeer geldt voor Romney.
Beide rivalen lijken zich meer thuis te voelen bij een sfeer van
compromis en consensus dan bij confrontatie.
Hoewel Republikeinen en sommige ondernemers hem een so-

President Obama en vicepresident Biden. Bron: EB5 Magazine

Romney en zijn ‘running mate’ Paul Ryan

Verrassend
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Obama lust wel een biertje. Bron: Witte Huis

Ann Romney en haar paard

cialist noemen, heeft Obama de laatste tijd de bereidheid getoond zich meer naar het midden van het politieke spectrum
te bewegen als het bijvoorbeeld gaat om het nationaliseren
van banken en harder optreden tegen Wall Street.

De Romney’s hebben hun leefstijl steeds zoveel mogelijk verborgen gehouden voor de buitenwereld. Zij zijn daarbij ook
op hun hoede geweest voor de gevolgen die een ongelukkige
opmerking kan hebben. Dat was het geval toen Mitt Romney
in een toespraak tot autowerkers in Detroit zich liet ontvallen
dat zijn vrouw “een aantal Cadillacs bezit”. Ook het bekend
worden dat er plannen bestaan voor de bouw van een autolift in het $9 miljoen kostende buitenhuis in Californië, leidde
tot de kritiek dat Romney het contact met de doorsnee Amerikaan kwijt is.
Aan Democratische kant is de druk op journalisten en het lezend publiek zo groot dat een vooraanstaand columnist die,
bij de aankondiging van de kandidatuur van Mitt Romney,
een objectief verhaal over hem geschreven had, dit twee weken later moest intrekken en in de zwartst mogelijke bewoordingen de Republikein moest neersabelen.

Geheimen
Als het over Romney gaat, zijn zelfs rabiate tegenstanders het
over een aantal dingen eens. De man is een formidabele kandidaat. Hij ziet er goed uit, spreekt heldere taal, is volstrekt
integer en heeft een charmante, nuchtere echtgenote. Ideologisch gesproken staat hij dicht bij het Amerikaanse centrum en kan prat gaan op succes in allerlei ondernemingen.
Hij is oprecht en sympathiek. Voor- en tegenstanders zijn het
er ook over eens dat hij weinig warmte uitstraalt of empathie
toont in de omgang met gewone mensen in een tijd waarin
stemmers onzeker zijn en gefrustreerd.
Met een geschat vermogen van $250 miljoen, behoort hij tot
de rijkste mannen die ooit een gooi hebben gedaan naar het
presidentschap. Mede omdat hij weigert bekend te maken
wat hij aan belastingen heeft betaald, blijft zijn positie in enige duisternis gehuld. Vast staat dat zijn financiën complex
zijn. Hij en zijn vrouw Ann hebben laten weten dat zij aandelenpakketten hebben in tientallen beursgenoteerde bedrijven. De totale waarde ervan blijft echter in een zekere duisternis gehuld. Wel staat vast dat hij grote donaties doet aan
de Mormoonse kerk.
Een oud adagium luidt dat ‘in liefde en oorlog alles geoorloofd is’ en in de huidige presidentiële campagne lijkt de verbittering van het anti-Romney kamp meer op oorlog dan op
politieke rivaliteit. Zo werd zelfs op de voorpagina van een
landelijke krant als de New York Times een lang artikel gewijd
aan het feit dat Ann Romney paard rijdt. “Een rijkeluisport
laat iets zien van het leven van de Romney’s” luidde de kop
van het artikel. Toen Ann zich stortte in “de elitewereld van
het paardrijden”, trok zij de bekende olympische ruiter Jan
Ebeling aan als trainer. “In haar vond Ebeling een zeer gefortuneerde mecenas”. Spottend wordt beschreven hoe Ann (die
door de ziekte multiple sclerose aan de paardensport begon)
nu dressuur bedrijft waarbij “paarden die vaak miljoenen kosten, pirouettes of andere danspasjes moeten maken”.

Niets nieuws
Volgens sommige bereikt deze presidentiële campagne een
dieptepunt van laagheid en gemeenheid, o.a. door de ongekend felle aanvallen op Wall Street en de financiële gemeenschap. Toch lijkt de toon die wordt aangeslagen door de heren Obama en Romney nog mild, wanneer men het in een
historisch perspectief beziet. Aan beide kanten is het woord
‘leugens’ herhaalde malen gevallen en de suggestie is geopperd dat Romney valse belastingopgaven heeft gedaan, terwijl een Romney-aanhanger, een voormalig gouverneur, zei te
hopen dat Obama “zou leren zich als een echte Amerikaan te
gedragen”.
De voorgangers van de huidige kandidaten zouden een glimlach niet kunnen bedwingen als de campagne van nu ‘gemeen’ wordt genoemd. Neem die van 1800 tussen de ‘founding fathers’ Thomas Jefferson en John Adams. Deze laatste
werd daarin onder meer uitgemaakt voor “een afschuwelijke hermafrodiet die de kracht noch de energie van een man
heeft, maar evenmin de zachtheid en gevoeligheid van een
vrouw”. Jefferson werd op zijn beurt uitgemaakt voor “laag
bij de grondse kerel, zoon van een halfbloed Indiaanse squaw
en een mulat als vader”. In 1964 werd Amerika getrakteerd
op een tv-spot in de campagne van Lyndon B. Johnson waar-
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(9% in 2008) maar stemden toen 2 tegen 1 voor Obama.
Er is waarschijnlijk niemand in de Republikeinse partij die
meer aandacht op eist dan juist Ryan. Hij heeft precies de
soort stijl en duidelijke positiebepaling die Romney mist. Van
Romney heeft het Amerikaanse publiek slechts een vage notie wie hij precies is en wat hem drijft. Bij Ryan is het omgekeerde het geval. Elke fase van zijn leven en politieke ontwikkeling is geboekstaafd en in ruime kring bekend. Het
kapitalisme bijvoorbeeld beschouwt hij als hét middel tot
zelfverbetering en de overheid als zijn potentiële vijand.

Evenwicht

G8 in Camp David, dit voorjaar. Bron Witte Huis

in een allerliefst meisje met bloemen aan het spelen was terwijl het volgende beeld een nucleaire explosie was, suggererend dat diens tegenstander, Barry Goldwater, het land in een
atoomoorlog zou storten. En acht jaar geleden werd het held-

Inmiddels lijkt het erop dat beide partijen een even grote
kans hebben het presidentschap naar zich toe te trekken. Een
onverwachte gebeurtenis zou het beeld echter kunnen verstoren: besmetting door de economische crisis in Europa, oorlog of een terroristische aanslag. De grootste onbekende blijft
echter de Amerikaanse economie zelf.
Tussen nu en 6 november zijn er echter ook enkele voorzienbare gebeurtenissen die een rol kunnen spelen. Zo zijn er
de vier nationale debatten waarvan de eerste op 3 oktober
plaatsvindt. Uit de afgelopen tien campagnes blijkt dat de debatten geen overwegende invloed hebben op de uitslag, behalve in het geval van de Kennedy-Nixon debatten (“zou u
een tweedehands auto kopen van deze man?”) en die tussen Reagan en Carter in 1980. Toch zullen de kandidaten hun

Inmiddels lijkt het erop dat beide partijen een even grote kans hebben het
presidentschap naar zich toe te trekken.
haftige gedrag in Vietnam van kandidaat John Kerry ter discussie gesteld.
Deze keer protesteren zakenlieden dat Obama een demagogische en schadelijke campagne tegen hen voert. Twee jaar
geleden werd het plan van Obama om directeuren van aandelenfondsen extra te belasten, beschreven als “dit is oorlog, het doet denken aan de tijd dat Hitler Polen binnen viel
in 1939”.
De aanvallen op zakenlieden en oliemaatschappijen verschillen niet van die op vakbondsleiders. Daar gaat een politieke
campagne nu eenmaal over. De huidige wedstrijd is niet alarmerend negatief of unfair. Een van deze mannen zal op 6 november tot president van de Verenigde Staten worden gekozen. Hij zal dan onmiddellijk te maken krijgen met een fiscale
crisis die zijn vaardigheden als leider zal testen. Wat hij tot nu
toe heeft gezegd en hoe hij zich gedragen heeft, zal die taak
alleen maar zwaarder maken.

punt kunnen maken. Romney over de weinig riante economie, Obama over de vele malen dat zijn tegenstander van positie is veranderd.
Op 2 november zullen de werkeloosheidscijfers over de
maand oktober bekend worden. Het electoraat is tegen die
tijd goed op de hoogte van de stand van de economie, zij het
aan de hand van tegenstrijdige berichten. Volgens Obama
gaat het met de economie beter, volgens Romney is daar
geen sprake van.
Vier dagen later weten we wie gelijk heeft gekregen. <

Een goede tweede
Romney, dat moeten we niet vergeten, was tweede keus bij
de kandidaatstelling. Alle toprepublikeinen bedankten voor
de eer aangezien Obama als onoverwinnelijk gold. Romney
heeft de reputatie liberaal te zijn (dat is vloeken in de Republikeinse kerk) en gematigd (dito) en het was dus een verstandige zet Paul Ryan als zijn running mate te kiezen. Ryan is een
topeconoom, heeft een groot deel van het partijprogramma
geschreven, is super conservatief en katholiek. Dat laatste zal
zijn invloed doen gelden op katholieken (één kwart van de
Amerikaanse bevolking) en wellicht op Spaans sprekende Latino’s. Zij vormen de snelst groeiende groep in het electoraat

Het Debat tussen Kennedy en Nixon

42

Armex | Oktober 2012 | nummer 5

‘Air Assault’ wel in
Afghanistan
Leo van Westerhoven

Kandahar, personeel van de Alfa Koningscompagnie is gereed om na hun actie weer in te stijgen in de heli. Bron: Dutch Defence Press

Bezuinigingen van een omvang waar de krijgsmacht nu mee te maken heeft, kunnen niet meer
worden opgelost zonder opheffen van operationele eenheden. Schrappen op basis van verkeerde
beeldvorming is dan uit den boze. In dit kader verdient het ‘air assault vermogen’ van de krijgsmacht
een nadere toelichting.
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De tanks zijn inmiddels vanwege geldnood uit de slagorde
geschrapt. Dat stuitte buiten de krijgsmacht op weinig weerstand omdat in de politieke discussie handig gebruik werd gemaakt van het Koude Oorlog imago van de tanks, en van de
gedachte dat als ze lang niet gebruikt zijn, ze ook wel gemist
kunnen worden.
Een zelfde lot zou de 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault)
‘7 December’, of delen daarvan kunnen treffen bij volgende
bezuinigingen omdat over die eenheid ook veel verouderde
ideeën bestaan. In de ‘wandelgangen’ zijn namelijk verhalen
te beluisteren waarin wordt getwijfeld aan de bruikbaarheid
van deze eenheid. Immers de brigade zou nog nooit air assault operaties hebben uitgevoerd in Afghanistan.
“Ergerlijke onzin” volgens majoor der Grenadiers Tabe. Tijd
voor het juiste verhaal zodat achterhaalde beeldvorming de
besluitvorming niet verkeerd hoeven te beïnvloeden.
In november 2006 sprak ik majoor Tabe voor het eerst op
de internationale basis Kandahar Airfield, in de gelijknamige
Afghaanse provincie. Hij was toen commandant van de Koningscompagnie, de A Compagnie van 11 Infanteriebataljon
(Air Assault) ‘Garderegiment Jagers en Grenadiers’. Met deze
compagnie vormde hij destijds ruim drie maanden lang de
strategische en snel inzetbare reservecompagnie van het
Regional Command South (RC-S), in de door de NAVO geleide
ISAF (International Security Assistance Force) missie in het zuidelijk deel van Afghanistan. Later, in 2008, was majoor Tabe
met zijn Grenadiers wederom actief in Afghanistan. Toen
maakte de compagnie deel uit van Battle Group 7 van Task
Force Uruzgan (TFU). Camp Hadrian in Deh Rawod was hun
uitvalsbasis.

Air assault
Wat houdt air assault dan precies in? De ‘Leidraad Air Manoeuvre LD6, paragraaf 0223’ omschrijft dat als volgt: “An
operation in which integrated helicopter, ground, combat
support, and combat service support forces, maneuver and
carry out combat, in and from the air”. “Bij air assault optreden is dus sprake van een geïntegreerde wijze van optreden
met grondtroepen, luchttransportmiddelen en gevechtshelikopters”, vertelt majoor Tabe. “Het optreden is primair gericht op het uitschakelen van een tegenstander of het innemen en bezetten van terrein. Door de snelheid, verrassing en
beperkte invloed van het terrein, biedt air assault de mogelijkheid om verrassend op te treden.”
“Air assault optreden moet niet verward worden met luchtmobiel optreden. Daaronder wordt het optreden verstaan
waarbij eenheden met behulp van transporthelikopters verplaatsen om een opdracht uit te voeren. Bij luchtmobiel optreden wordt de helikopter uitsluitend als transportmiddel
gebruikt in een gebied dat min of meer al onder controle is.”
11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) is binnen de krijgsmacht voor dit soort operaties opgericht en getraind (en
wordt eens in de zoveel tijd gecertificeerd). De operaties kunnen op verschillende niveaus, in bataljons en brigadeverband
worden uitgevoerd, al dan niet in samenwerking met het
Korps Commandotroepen (KCT).”
“Air assault is toepasbaar in alle campagnethema’s1, maar
komt vooral tot zijn recht in een non-permissive (vijandige/vijandelijke) omgeving bij ‘major combat’ en ‘counter-insurgency’.”

Regional Command South
De Grenadiers fungeerde in 2006 gedurende drieëneenhalve
maand als de ‘troubleshooter’ van generaal-majoor Ton van

Een geïntegreerde wijze van optreden. Bron: Dutch Defence Press

44

Armex | Oktober 2012 | nummer 5

Loon, toen commandant van RC-S. Hij kon na nationale en internationale afstemming, de eenheid van majoor Tabe desgewenst in heel Zuid-Afghanistan inzetten. “Dat gebeurde ook”
vertelt majoor Tabe. “Weliswaar niet in alle zes de provincies,
maar vooral in de provincie Kandahar waar voor Van Loon
het zwaartepunt lag.”
De operaties van de compagnie werden over het algemeen
uitgevoerd samen met het Afghaanse leger, Canadese lichte infanterie, Britse (para)-infanteristen, Amerikaanse en Britse special forces. De compagnie bestond uit een grondcomponent infanterie, een mortiergroep, een groep schutters lange
afstand (SLA-groep), een forward air controller/waarnemingsgroep, een geneeskundige afvoergroep, een logistieke groep
en een commandogroep.
De Koningscompagnie heeft in het kader van de operatie
Baaz Tsuka (Afghaans voor Valkentop) een aantal operaties
uitgevoerd waarbij vijandcontact vooraf zeer aannemelijk
werd geacht. Door met air assault operaties puntdoelen uit
te schakelen en terrein en dorpen fysiek te beheersen, kwam
de Panjwaji Vallei weer onder controle van ISAF. Deze vallei is
historisch gezien altijd de springplank geweest voor de Taliban om Kandahar te veroveren en te beïnvloeden.
Een van die operaties was een air assault landing in de Red
Desert, gevolgd door een tactische verplaatsing en een rivieroversteek te voet en bij nacht, met als doel te infiltreren in
het plaatsje Mushan. Dit oord vormde op dat moment het logistieke achtergebied van de Taliban. Deze operatie werd gezamenlijk met 120 man special forces uitgevoerd, waarbij de
Koningscompagnie voorop ging.
Een andere air assault operatie in het plaatsje Nalgham, ge-

legen in het hart van de Panjwaji vallei, bracht de compagnie midden in door Taliban beheerst gebied gedurende vier
dagen. Na het gebied te hebben veiliggesteld en te hebben
overgedragen aan de Canadese gemechaniseerde eenheden,
werd de compagnie weer uitgevlogen.
Kenmerkend voor deze operaties was de samenwerking tussen de grondtroepen, de transporthelikopters, de gevechtshelikopters en de ‘fixed wing’ component (de jachtvliegtuigen).
Afstemming, vooroefenen en goede communicatie waren essentieel voor het slagen van de operaties
Later, in 2007, is ook de Charlie (Tijger)compagnie van 11 Infanteriebataljon air assault ingezet. Tijdens operaties in Helmand werden elementen van de Tijgers onder Amerikaanse leiding air assault ingezet tegen het door de Taliban verdedigde
oord Sangin. Voor het eerst in de geschiedenis is als gevolg
van die inzet aan 71 Nederlandse luchtmobiele militairen de
US Combat Infantry Badge uitgereikt.
De helikopters van de Britten vormden een vast bestanddeel
van een inzet, naast US Blackhawks, Australische Chinooks,
een Mi-8 HIP, AH-64D ‘Longbow’ Apache gevechtsheli’s en de
Lynx. De Lynx werd gebruikt voor de verkenning van de landing sites vanuit de lucht.
“Het betrof steeds korte, krachtige acties. Het gebied in,
rondom veiligstellen, opdracht uitvoeren en in maximaal vier
dagen en weer weg”, vertelt majoor Tabe. “Gedurende deze
operaties waren we langere tijd, zelfstandig en op ons zelf
aangewezen. Dit hield in dat je leefde uit je rugzak en verantwoordelijk was voor je eigen beveiliging. Een optreden dat
al in de opleiding wordt aangeleerd en de rode draad vormt
voor alle oefen- en trainingsactiviteiten binnen onze brigade.

‘Boots on the ground.’ Bron: Defensie

1

De NAVO doctrine en dus ook de Nederlandse doctrine onderscheidt op operationeel niveau vier campagnethema’s: Peacetime Military
Engagement, Peace Support, Counter Insurgency en Major Combat. Zonder in details te treden onderscheiden de thema’s zich in de mate waarin
en de schaal waarop er gevochten moet worden.
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Helis op Kandahar Airfield. Bron: Defensie

De Apache gevechtsheli’s waren tijdens onze operaties goud
waard. In het bijzonder voor een veilige landing site maar
ook voor de beveiliging vanuit de lucht tijdens onze verplaatsingen te voet door vijandelijk terrein.”

Uruzgan
“Ook in Uruzgan zijn operaties uitgevoerd door luchtmobiele gevechtseenheden van de TFU in onder andere Chora, Deh
Rawod en Tarin Kowt”, zegt majoor Tabe. “Vanaf medio 2006
tot augustus van 2010 beschikte commandant TFU voortdurend over een air assault footprint in Uruzgan. Dat kwam onder meer van pas tijdens operaties zoals Spin Ghar en Patan
Ghar die plaatsvonden binnen het gebied van verantwoordelijkheid van de TFU.”
De luchtmobiele eenheden dienden daar overigens niet alleen voor de air assault. De drie luchtmobiele infanteriebataljons hebben elk in de afgelopen vier jaar twee keer de kern
gevormd van de Battle Group van TFU. De gevechtssteun- en
logistieke eenheden van de brigade hebben tijdens die operationele uitzendingen de bataljons voortdurend met modules
gesteund. Daarnaast heeft de staf van 11 Luchtmobiele Brigade maar liefst vier van de acht keer de kern gevormd van de
staf van de TFU.
Uruzgan heeft wat betreft majoor Tabe laten zien dat de kenmerken van air assault optreden, zoals snelheid, actieradius
en flexibiliteit, de mogelijkheid bieden om verrassend op te
treden. Door de integratie met de gevechtshelikopters krijgt
de grondcomponent de vuurkracht die nodig is. Verder is het
gemakkelijk om een zwaartepunt te (ver)leggen en om locaties te bereiken waar men anders niet of met heel veel moeite kan komen. Bovendien voorkomt de verplaatsing door de
lucht dat gebruik gemaakt moet worden van wegen, met alle
risico’s van dien zoals hinderlagen en bermbommen. Verplaatsingen over de weg kosten mede daarom veel meer tijd en
bergen bovendien het gevaar in zich dat de verrassing verloren gaat.
De luchtmobiele brigade is dus van huis uit, zowel op compagnies-, bataljons- als brigadeniveau, volledig ingericht op
de integratie van de derde dimensie in het grondoptreden. En
dat is een ingewikkeld vak dat overigens niet alleen voor air

assault van belang is, maar voor elk grondoptreden.

Wel air assault
Met zijn verhaal heeft majoor majoor Tabe getracht duidelijk te maken dat air assault echt iets anders is dan alleen een
verplaatsing per transporthelikopter. Hij hoopt ook duidelijk
te hebben gemaakt dat air assault een onmisbare dimensie
toevoegt aan het instrumentarium dat commandanten nodig
hebben om in de conflicten van vandaag en morgen succes te
hebben. De operaties in Afghanistan hebben dat wat hem betreft duidelijk aangetoond.
Bovendien is de luchtmobiele brigade om meer redenen relevant. In Afghanistan heeft de luchtmobiele infanterie niet alleen aangetoond snel inzetbaar en in staat te zijn zelfstandig
op te treden in een vijandige omgeving. In het verleden heeft
zij ook laten zien dat zij het vermogen heeft zich snel aan te
passen aan andere wijzen van optreden. Niet alleen in Afghanistan, maar ook al in Bosnië, Kosovo, Macedonië en Irak wisten de eenheden van de brigade zich snel op te werken naar
gepantserd en gemotoriseerd optreden.

Onmisbaar
De kans op conflicten ergens in de wereld is nog nooit zo
groot geweest als in de huidige tijd. Er is ook geen reden om
aan te nemen dat deze situatie in de toekomst zal verbeteren. De verschijningsvorm van de conflicten is verder onvoorspelbaar. En omdat conflicten nu eenmaal op het land ontstaan en ook op het land worden beslist, is beschikbaarheid
van infanterie als interventiemiddel onmisbaar. Men kan over
een conflicthaard vliegen, er foto’s van maken of er langs varen, maar het daadwerkelijk oplossen van conflicten kan alleen met ‘boots on the ground’. Ook in deze tijden van technologische superioriteit, blijft de infanterie dus de ‘drager
van het gevecht’. Alleen met infanterie kan uiteindelijk terrein worden veroverd en in eigen hand worden gehouden. En
alleen infanterie kan een structureel gevoel van veiligheid bij
de burgerbevolking brengen en garanderen.
De krijgsmacht heeft robuuste, snel inzetbare en flexibele
eenheden nodig. 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault)
‘7 December’ voldoet volledig aan deze behoefte. <
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Defensienieuws
Luitenant-kolonel b.d. C.H.C. Janssen

De USAF start een programma
voor de ombouw van 300
F-16 Fighting Falcons naar een
generatie 4+
Bij de USAF was de vervanging van het F-16 bestand
aanvankelijk voorzien vanaf eind 2011. Voorlopig wordt
echter uitgegaan van een planning waarbij in 2017 de
eerste F-35 (JSF) de USAF zal binnenstromen, waardoor
een operationeel capaciteitsgat ontstaat. Een groot deel
van de F-16’s is te oud om nog te worden gemodificeerd.
Voor een ander deel, ongeveer 300 toestellen van de
F-16C variant, start nu een programma om de levensduur
(die al van 4.000 uur naar 8.000 vlieguren was gebracht)
te verlengen naar meer dan 10.000 uur. Tevens worden
deze toestellen operationeel opgewaardeerd naar de
generatie 4+ en blijven daardoor zeker nog 5 tot 10 jaar
operationeel. De meest moderne varianten vliegen op
dit moment bij de Verenigde Arabische Emiraten
(80 F-16E’s Desert Falcons geoptimaliseerd voor luchtverdediging) en Israël (227 F-16I’s, de meest capabele
variant geoptimaliseerd voor grondaanvallen). Dit F-16
modificatieprogramma gaat naar schatting twee miljard
kosten.

I Army applications een groot succes
in het Australische leger
De snelle verspreiding van smarthphones en tablets werd verrassend vlot overgenomen door militairen. De populariteit
van deze apparatuur heeft o.a. te maken met de zgn. applicaties (apps), die eenvoudig en snel kunnen voorzien in specifieke informatie over een breed scala: van bediening van
nieuwe uitrusting, of de registratie van medische gegevens
van gewonden tot het verhogen van de situational awareness, die de effectiviteit en de overlevingskansen verbetert.
Het zomaar downloaden van apps voor militairen past echter
niet in een militaire organisatie waar commandanten controle moeten hebben over informatie en waarbij bepaalde informatie alleen voor militairen bestemd is. Australië heeft daarom vorig jaar zijn iArmy gelanceerd die via Apple, Android of
iTunes kan worden gedownload. De US Army heeft dit jaar
zijn appwinkel gelanceerd, maar alleen voor de Black Berry
i.v.m. de veiligheid.

Bron: diversen
Foto: 10K F-16C, USAF

Bron: Jane’s Defence Weekly
Foto: Applications US Army

Russische marine voert vliegdektesten uit op India’s vliegdekschip
de Vikramaditya
Het Indiase vliegdekschip ‘Vikramaditya’ (het gemodificeerde Kiev-klasse vliegdekschip ’Admiral Gorshkov’) gaat volgens
schema landingen met MiG-29K Fulcrum gevechtsvliegtuigen
op zee testen. De vliegtesten in de Witte Zee en de Barentz
Zee worden uitgevoerd door een Russisch marineteam.
India is van plan om met 16 MiG-29K/KuB gevechtsvliegtuigen
te gaan opereren vanaf de ‘Vikramaditya’. Deze toestellen
waren in 2004 besteld en op dit moment zijn er 15 geleverd.
Bron: Jane’s Defence Weekly
Foto: Vikramaditya, Indian Navy
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accessibility and utility even in built up areas. LMV
is designed to meet the threats posed by ballistic,
mine and IED attack, making it particularly well suited to demanding operational conditions. This is
borne out by sales to nine European armies, including eight NATO member states, making the LMV
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Defensienieuws
Mortiercompagnie mariniers voor
het laatst in actie
Tijdens haar 25-jarig bestaan werd de compagnie bij verschillende missies ingezet. Het grootste wapenfeit was de inzet vanaf Mount Igman in Bosnie, waar de eenheid, samen
met de Britten en de Fransen, de Bosnische Serviërs bestookte die Sarajevo belegerden. In het kader van de bezuinigingen moest deze eenheid worden opgeheven. De observatieteams (fire support teams) blijven echter bestaan. Eventueel
benodigde zware mortier- en artilleriesteun zal worden geleverd door het Commando Landstrijdkrachten.
Bron: Defensiekrant
Foto: Mortier 120 mm, Defensie

Groot-Brittannië richt zich op het
leasen van BAe 146 vliegtuigen
De RAF beschikt over twee BAe 14ECC2 vliegtuigen voor VIPtransportdoeleinden. Tijdens het recente conflict in Libië werden deze toestellen echter ingezet voor alle soorten transportvluchten tussen de verschillende bases in het gebied rond de
Middellandse Zee. Het succes van deze inzet en de betrouwbaarheids- en veiligheidsrecords waren reden voor onderhandelingen over aanschaf of lease van dit type vliegtuig. Daarnaast speelt de planning om de laatste negen Lockheed Martin
C-130K Hercules dit jaar uit te faseren en de aflevering van de
Airbus Military A400M eerst in 2014, waardoor een tekort aan
luchttransportcapaciteit ontstaat. De lease zou gaan om drie
toestellen en de aanschaf van meer toestellen wordt overwogen.
Bron: Jane’s Defence Weekly
Foto: BAe 14E, RAF

Defensiebladen gaan digitaal
De bladen Alle Hens, Landmacht, de Vliegende Hollander, Pijler en de Defensiekrant gaan digitaal uitgebracht worden. De aanleiding is de forse bezuiniging die Defensie is opgelegd. Ze moeten naar moderne effectieve en betaalbare communicatie. Digitaal
sluit beter aan bij de wensen en het interactieve media gebruik van de lezer. De kosten voor het drukken en bezorgen op het huisadres verdwijnen. De digitalisering valt samen met de reorganisatie van het Defensiecentrum Defensiemedia en de Audiovisuele
Dienst Defensie tot Mediacentrum Defensie. De Defensiekrant gaat als eerste over, maar blijft tot 1 juli 2013 nog als papieren variant bestaan. De Defensiekrant verandert op termijn in een corporate magazine en zal zich nadrukkelijker gaan richten op de buitenwacht.
Bron: Defensiekrant
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Defensienieuws
Extra order Foxhounds voor het
Britse leger
Groot-Brittannië heeft besloten zijn zijn Foxhound light protected patrol vevicle (LPPVs) bestand uit te breiden van de bestaande 200 naar 300 voertuigen. De eerste Foxhound stroomde
in 2009 de organisatie binnen waarbij een zogenaamde urgent
operational requirement procedure werd gevolgd om aan
de prangende vraag van de gevechtseenheden in Afghanistan
te voldoen. General Dynamics Land Systems produceert het
voertuig samen met Ricardo, Formaplex, QinetiQ en de
Defence Support Group. De Foxhound 4x4 LPPV is buiten
Groot-Brittannië bekend onder de naam Ocelot.
Bron: diversen
Foto: Foxhound, Royal Army

Nieuwere richtapparatuur voor
infanteriewapens
Trefzeker verder schieten wordt mogelijk met nieuwe
richtapparatuur, de DInGO (Dynamic Image Gunsight
Optic), die in ontwikkeling is bij Lockheed Martin en het
Amerikaanse ministerie van Defensie. Zonder de afstand
tot het doel te meten en zonder zijwindinvloeden te
meten toch trefzeker zijn tot 600 meter moet mogelijk
zijn. Lockheed Martin heeft het one-shot-target system
voor sniper, dat al operationeel is, verder ontwikkeld.
Het systeem bestaat uit een laser als basis voor visierpuntcorrectie, verstelbare optiek, digitale display, lichtsensoren en kent een gering energieverbruik. Met 16 prototypes
worden nu beproevingen uitgevoerd. Als de beproevingen
positief verlopen, is serieproductie vanaf 2014 mogelijk
tegen een prijs van 750 euro per systeem.
Bron: Wehrwirtschaft
Foto: artist impression DInGO, DARPA/Lockheed Martin

Duitsland neemt in 2013 zijn laatste
F-4F’s uit dienst
Door de snellere invoering van Eurofighter Typhoon bij de
Duitse Luchtmacht, worden de operaties van de overgebleven
McDonell Douglas F-4F ICE (Improved Combat Efficiency) afgebouwd, met de bedoeling om medio 2013 dit type geheel
uit dienst te nemen. Het Jagdgeschwader 71 ‘Richthofen’ is
de laatste eenheid die nog is uitgerust met dit type vliegtuig.
In mei dit jaar had de eenheid nog 21 vliegtuigen, eind dit
jaar is het aantal teruggebracht naar 14 toestellen en 30 juni
2013 zullen de laatste vier worden afgestoten. De F-4F kwam
in 1973 in dienst en vier Jagdgeschwaders waren ermee uitgerust.
Bron: Luftwaffe
Foto: F-4F Phantom II, Luftwaffe
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Verenigingsnieuws

Jubileumsymposium
De Koninklijke Nederlandse vereniging ‘Ons Leger’ organiseert ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan, samen met de
Stichting Themadagen Vrede en Veiligheid een symposium met als titel

“De toekomst van het gemeenschappelijke veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie”

Het symposium wordt op donderdag 29 november 2012 gehouden op de Koninklijke Militaire Academie te Breda.
Het programma ziet er als volgt uit:
09.30 – 10.15 uur

Ontvangst/registratie in de hal van de aula

10.15 – 10.20 uur

Welkomstwoord door Gouverneur KMA, generaal-majoor T.W.B. Vleugels

10.20 - 10.25 uur

Opening door de voorzitter van de KNVOL, luitenant-generaal b.d. P.J.E.J. Striek

10.25 – 10.30 uur

Inleiding door de dagvoorzitter, luitenant-generaal b.d. P.J.M. Godderij

10.30 – 10.50 uur:

Keynote speech door demissionair minister van Defensie, drs. J.S.J. Hillen

10.50 – 11.20 uur

100 jaar ‘Ons Leger’ in vogelvlucht, door dr. J. Schulten, oud-docent strategie en militaire geschiedenis

		

aan de KMA

11.30 – 12.10 uur

Het gemeenschappelijke veiligheids- en defensiebeleid van de EU, door mw. drs. M. de Kwaasteniet,

		

Nederlandse Vertegenwoordiger bij het Politiek- en Veiligheidscomité van de EU

12.15 - 13.25 uur

Lunchpauze in de Grote Zaal van het Kasteel

13.30 - 14.10 uur

Militaire EU-operaties en samenwerking EU-NAVO door luitenant-generaal T. van Osch,

		

directeur-generaal EU-militaire Staf

14.10 – 14.50 uur

Europese veiligheid vereist Europese militaire capaciteiten, door drs. D. Zandee, Instituut Clingendael,

		

oud hoofd Policy and Plans bij het Europees Defensie Agentschap

14.50 – 15.50 uur

Paneldiscussie over de toekomst van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid van de EU

		

met Prof. dr. S. Biscop (Egmont Instituut Brussel), mw. dr. M. Drent (Instituut Clingendael)

		

en drs. D.J. van Baar (publicist)

15.50 – 16.00 uur

Afsluiting door de dagvoorzitter

16.00 – 16.15 uur

Pauze en binnenkomst overige gasten

16.15 – 16.45 uur

Uitreiking Prins Mauritsmedaille door demissionair minister van Veiligheid & Justitie,

		

mr. I.W. Opstelten

16.45 – 16.50 uur

Slotwoord door voorzitter KNVOL

17.00 – 18.00 uur	Receptie in de Nassauzaal van het Kasteel

Deelname staat open voor genodigden. Andere belangstellenden kunnen de uitnodiging opvragen bij het secretariaat
(info@onsleger.nl of 070-3911 959).
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Verenigingsnieuws
Officieren krijgsmacht richten zich rechtstreeks tot het Nederlandse volk met
publiciteitscampagne
De Gezamenlijke Officieren Verenigingen & Middelbaar- en
Hoger Burgerpersoneel bij Defensie (GOV|MHB) is een federatieve belangenvereniging én een beroepsvereniging binnen de
overlegsector Defensie. De GOV|MHB is uniek vanwege het feit
dat zij als enige belangenvereniging een specifieke groep defensiemedewerkers vertegenwoordigt, namelijk (aspirant) officieren en middelbaar & hoger burgerpersoneel bij Defensie.
De GOV|MHB is hierbij de grootste belangen- en beroepsvereniging voor officieren binnen Defensie. De federatieve koepel

GOV|MHB bestaat uit de volgende verenigingen:
Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO),
Nederlandse Officieren Vereniging (NOV) en Koninklijke
Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren (KVNRO).
Daarnaast kent de GOV|MHB individueel aangesloten burgerleden en officieren.
De GOV|MHB is op 4 september jl. een publiciteitscampagne
gestart met een persconferentie. Het persbericht dat daarbij
hoorde wordt hierna onverkort weergegeven.

“Nieuwe bezuinigingen Defensie raken Nederlandse bevolking keihard”
De nieuwe bezuinigingsplannen op Defensie zijn desastreus voor de Nederlandse bevolking. Iedere Nederlander wordt direct en keihard geraakt op het gebied van veiligheid en economie. Plannen van politieke partijen om in de toekomst verder
te bezuinigen, hebben grote consequenties en leveren onherstelbare schade op. De gezamenlijke officierenverenigingen en
het middelbaar en hoger burgerpersoneel (GOV|MHB) richten zich daarom met een publiciteitscampagne tot het Nederlandse
volk: ‘Nederland steunt Defensie, omdat Defensie Nederland ondersteunt’
Kapitein-luitenant ter Zee van Administratie, R.C. (Rob) Hunnego, duovoorzitter GOV|MHB en tevens voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren: “De politieke partijen die willen bezuinigen op Defensie gaan voor korte termijn
politiek gewin. Dat ligt lekker bij hun achterban, maar ze beseffen totaal niet wat ze kapot maken. Het is puur financieel gedreven, een boekhoudkundige exercitie, om zogenaamd de rijksbegroting op orde te krijgen. Zij bekommeren zich totaal niet
om een van de kerntaken van de overheid: het bieden van veiligheid. Juist stabiliteit in de wereld en nationale veiligheid zorgen ervoor dat Nederland een welvarend land is. Politici wordt wakker! Neem je eigen verantwoordelijkheid. Het gaat hier
om het landsbelang op lange termijn.”

Hypocriete houding
“Onze Nederlandse handels- en exportbelangen liggen in het buitenland. De Nederlandse boterham wordt voor een groot
deel in het buitenland verdiend. We zijn een rijk en welvarend land. Internationaal geldt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Een principe dat sommige partijen in Nederland wel hanteren, maar buiten de landsgrenzen ineens niet
meer. Onze handel en export zullen onder deze plannen te lijden hebben. Als Nederland niet meer mee doet op het wereldtoneel en zich terugtrekt achter de dijken, verliezen we de gunningfactor en de wil om met ons land zaken te doen. Als we minder verdienen, kunnen we ook minder geld uitgeven aan zorg en onderwijs. Dat raakt niet alleen onze economische belangen
en welvaart, maar ook onze veiligheid. Al jaren komen we onze afspraken en beloftes in de NAVO niet na. Waarom zouden
andere landen ons willen beschermen, als wij hen en onszelf niet eens meer willen beschermen? Ik leg de nadruk op willen,
want het is een bewuste keuze die deze partijen maken. Het is misschien een lastig verhaal, maar zorg, onderwijs, Defensie,
veiligheid en economie hangen nauw met elkaar samen. Dat moet beter uitgelegd worden door onze politici.”

Grondwet met voeten getreden
De heer T. (Tom) Kofman, vicevoorzitter (burgerpersoneel) van GOV|MHB, stelt dat een nog kleinere krijgsmacht nauwelijks
nog tot iets zinnigs in staat is. “Defensie wordt een ruïne van gigantische omvang. Dit en volgend jaar worden 10.000 defensiecollega’s ontslagen als gevolg van de bezuiniging van 1 miljard van vorig jaar. Dat zullen er met deze plannen nog eens duizenden en duizenden extra worden, oplopend tot meer dan 23.000 burgers en militairen.”
Waarnemend voorzitter van de Nederlandse Officieren Vereniging generaal-majoor b.d. van de cavalerie J.H. (Harm) de Jonge, vult aan: “Een grote hoeveelheid materieel wordt nog eens extra afgestoten. De operationele inzet krijgt een ongelofelijke knauw, waardoor het vermogen een bijdrage te leveren aan vrede en veiligheid nauwelijks nog iets voorstelt. Terwijl de
wereld steeds grilliger en onrustiger wordt, slopen onze politici de krijgsmacht. Hoe denken zij ons grondgebied te gaan verdedigen als het er op aan komt? Hoe denken zij vrede en veiligheid in de wereld te bevorderen, en daarmee ook de veiligheid
en belangen van de Nederlandse bevolking? En hoe denken zij de civiele hulpdiensten te helpen als die het zelf niet meer aan
kunnen? Dit zijn drie grondwettelijke kerntaken van de overheid, die door Defensie worden uitgevoerd. Deze worden met
voeten getreden. Het niet of nauwelijks uitvoeren van deze taken is niet in het algemeen belang van Nederland.”

Nationale veiligheid in gevaar
Het staat voor Hunnego buiten kijf dat de krijgsmacht niet meer kan opkomen voor de belangen van de Nederlandse bevolking op het gebied van veiligheid en economie. “Een bom op Schiphol of mijnen in de Westerschelde? Terroristen? Rampen?
Grote branden zoals in Moerdijk en bij Schoorl? Piraterij? Handelsmissies? Ondersteuning van politie bij opsporing? Stabiliteitsmissies? Ongewenste vliegtuigen of kapingen in ons luchtruim? Verwacht niet al te veel van de kabouter krijgsmacht die
we straks nog over hebben. Cru gezegd betekenen nieuwe bezuinigingen het einde van de krijgsmacht. We staan door de bezuinigingen van vorig jaar al aan de afgrond en we krijgen nu het laatste zetje. De veiligheid en de portemonnee van de gewone Nederlander komen in gevaar. Is dat wat de politiek wil? Is dat wat de Nederlandse bevolking wil?”
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Ongelijke strijd
Hunnego begrijpt dat de Nederlandse bevolking niet het totaalbeeld heeft van de veiligheidssituatie in de wereld. Ook begrijpt hij dat het belang van Defensie voor onze economie en veiligheid niet goed bekend is, mede doordat Defensie zelf dat
verhaal niet goed uitlegt. “Maar politici zouden dit wel moeten weten. Door gebrek aan kennis wordt er nu maar wat gedaan. Wij zijn de professionals van Defensie en wij hebben dat totaalbeeld wel. Te lang hebben wij onze mond gehouden, uit
loyaliteit aan de politiek. Nu wordt er een grens overschreden. Dit raakt direct de belangen van heel Nederland. Daarom luiden wij de noodklok en richten wij ons nu rechtstreeks tot het Nederlandse volk. Als deze plannen doorgaan, wordt het voor
Nederland een ongelijke strijd. Daarom starten we een petitie en een publiciteitscampagne waarin die ongelijke strijd wordt
belicht. Het kan niet waar zijn dat de Nederlandse bevolking dit laat gebeuren. Daarom roepen wij Nederland op om Defensie
te steunen, omdat Defensie Nederland steunt.”
Zie ook www.nederlandsteuntdefensie.nl. U kunt daar een petitie ondertekenen.

Excursie Zeeland
Onze regiovertegenwoordiger Zuid heeft met de Commandant van de Marinekazerne Vlissingen, kapitein-luitenant ter Zee
drs. W. Meijers, een afspraak gemaakt over een bezoek. Daarbij staat ook een rondleiding op het programma aan boord van
Hr. Ms. ‘De Zeven Provinciën’.
Hij nodigt (jeugd-)leden en introducés/andere belangstellenden uit voor dit bezoek op

Woensdag 24 oktober 2012
Het voorlopig programma luidt als volgt.
11.00 - 12.00 uur
Ontvangst in de Marinekazerne Vlissingen
12.00 - 13.30 uur
Aperitief en Indische maaltijd
Aansluitend	Verplaatsen naar Hr. Ms. de Zeven Provinciën
		
Lezing over de militaire bijstand in Zeeland door kapitein-luitenant ter zee drs. W. Meijers
15.30 – 17.00 uur	Rondvaart door de haven van Vlissingen gevolgd door een afsluiting.
NB: Indien gewenst kan voor eigen rekening nog de avondmaaltijd worden gebruikt.
U kunt uw deelname kenbaar maken door het overmaken van e7,50 per persoon op rekeningnummer 17 00 55 t.n.v. P.R. Klop
in Den Haag. Uw betaling moet uiterlijk 18 oktober 2012 zijn bijgeschreven en zijn voorzien van uw adresgegevens. Op dit adres
krijgt u dan een bevestigingsbrief met routebeschrijving, of reisadvies als u kenbaar maakt per openbaar vervoer te zullen komen.
Die brief dient ook als toegangsbewijs voor de kazerne.
Onze regiovertegenwoordiger Kees Veldkamp hoopt op een grote opkomst en zal u in Vlissingen graag begroeten. Hij is voor meer
vragen bereikbaar onder nummer: 0118 650 377, of per e-mail c.veldkamp3@kpnplanet.nl
Deze uitnodiging is ook geldig voor de leden van de zusterverenigingen Onze Vloot en Onze Luchtmacht, alsmede leden van de
KVNRO, de Wapenbroeders, de KVEO en de KVMO.

Verslag excursie naar Rheinmetall op 5 sep jl.
Bij Rheinmetall Nederland B.V. in Ede is de productie begonnen van de 200 Boxers die door de Nederlandse krijgsmacht zijn besteld.
Op 5 sept. jl. is op initiatief van de regiovertegenwoordiger Oost een aantal leden van de KNVOL en hun introducés, dertig personen, op bezoek geweest bij het bedrijf. De directeur, de heer F. van Vliet, heeft een uitvoerige toelichting gegeven op het bedrijf
Rheinmetall en op de productie van de Boxer. Dit pantserwielvoertuig vervangt vanaf begin 2013 de YPR pantservoertuigen en de
M-577 commandovoertuigen. De Boxer wordt modulair gebouwd. Onder een drivemodule met een luchtgekoelde motor, en daarbovenop de missie module. Bij missie moet worden gedacht aan een commandovoertuig, of aan een voertuig voor gewondentransport, of een genie-, reparatie- of cargovoertuig.
					
					
Op de werkvloer is in drie groepen het productieproces bekeken en deskundige
					
toelichting door de rondleiders gegeven.
					
Na afloop is er nog even gezellig nagepraat en was er een flesje mooie wijn voor
					
de directeur en voor twee medewerkers van het bedrijf.

Tekst en afbeelding Tijme J. Bouwers

Rectificatie
In het juninummer is in de rouwadvertentie van bgen b.d. R. Scholten een onjuiste voornaam vermeld.
Vermeld is “Rein”en dit had moeten zijn “Rijk”. Wij bieden oprechte excuses aan voor deze omissie.
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De KoninklijkeONederlandse
N A F H A Nvereniging
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I E M A G Ater
ZINE
gelegenheid van haar
100-jarig
bestaan,
samen
met de Stichting
Themadagen
Uitgave
van de
Koninklijke
Nederlandse
Vereniging
‘Ons Leger’
Vrede en Veiligheid een symposium met als titel

ARMEX

DE TOEKOMST VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE
VEILIGHEIDS- EN DEFENSIEBELEID VAN DE EU
Voor een krijgsmacht die ertoe doet!

Datum: 29 november 2012
Tijd: 10.00Deuur
zorg voor een deugdelijke krijgsmacht was in

1912 aanleiding om de Koninklijke Nederlandse
Vereniging ‘Ons Leger’ op te richten. De grote
De dagvoorzitter is luitenant-generaal
b.d. P.J.M. Godderij.
bezuinigingen van de laatste jaren tonen aan
dat we ons nog steeds zorgen moeten maken.
Keynote speech:
De Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons
Leger’ zet
daarom
ook vandaag in voor een
Demissionair Minister van Defensie,
drs.zich
J.S.J.
Hillen
krijgsmacht die er toe doet!
Andere sprekersZij
zijn:
spant zich in voor een breed draagvlak voor
onze krijgsmacht in onze samenleving en draagt
Mw. drs. M. de Kwaasteniet: Nederlandse Vertegenwoordiger
bij het Politiek- en Veiligheidscomité van de EU
die boodschap uit naar de politiek, de industrie,
de wetenschap
en de media.
Daarnaast toont
Luitenant-generaal T. van Osch: directeur-generaal
EU-militaire
Staf
ze zich betrokken bij families van uitgezonden
Drs. D. Zandee: oud hoofd Policy and Plans bij militairen.
het Europees Defensie Agentschap
De vereniging organiseert tal van activiteiten
Paneldiscussie met:
zoals lezingen en bezoeken aan militaire
locaties. Ook heeft ze een bijzondere leerstoel in
Prof. dr. S. Biscop, mw. dr. M. Drent
en drs. D.J. van Baar
de Geschiedenis van de Veiligheidsproblematiek
aan
Rijksuniversiteit
van Utrecht en kent
Afgesloten wordt met de uitreiking van
dedePrins
Mauritsmedaille
jaarlijks de Prins Maurits-medaille toe.

door demissionair Minister van Veiligheid & Justitie, mr. I.W. Opstelten.

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.

Lokatie: Koninklijke Militaire Academie in Breda
Belangstellenden kunnen de uitnodiging opvragen bij
het secretariaat (info@onsleger.nl of 070-3911 959)

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

