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Op de korrel

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

Deze column heeft een vaste lengte en kan dus op het laat-

Defensie! Het is natuurlijk jammer dat zij dat nu pas zegt, na

ste moment worden ingevoegd. Dat stelt mij in staat dit op

de aankondiging van een bezuiniging van bijna 350 miljoen

19 september, twee dagen na Prinsjesdag te schrijven. Lang

euro structureel en een reductie van het aantal arbeidsplaat-

nadenken over het onderwerp was overigens ook niet nodig.

sen met ongeveer 2400. Met deze minister aan het roer hoeft

Maar hoe reageer je op alle kommer en kwel die met de nota

de krijgsmacht vanaf nu echter niets meer te vrezen.

“In het belang van Nederland” opnieuw over de krijgsmacht
wordt uitgestort? Je hoeft je in ieder geval niet te verbazen,

Minister Hennis handelt met haar uitspraken geheel in lijn met

want na 22½ jaar bezuinigen, ben je als (voormalig) militair

haar voorgangers. Er is wat dat betreft een trend te onderken-

wel het een en ander gewend. En ik moet toegeven: het is

nen. Zo stelde de vorige minister, Hans Hillen, nog in augustus

wel eens erger geweest (hoewel niet erg vaak). Je kunt wel in-

2012 dat verder bezuinigen op Defensie gelijk staat aan “le-

houdelijk reageren, maar ik vraag me af hoeveel zin dit heeft.

dematen van het lichaam snijden.” “Verder snijden maakt de

Hoewel het “beleid” dit keer met een nota wordt uiteenge-

krijgsmacht invalide’’. We zijn maximaal uitgeknepen.” Hillens

zet en niet met een brief, is het wel een heel korte nota en

voorganger Eimert van Middelkoop was eveneens stellig. Bij

erg veel beleid is er ook niet in te vinden. Daarom kan mijn

de publicatie van het rapport verkenningen in 2010 stelden hij

commentaar gelijk zijn aan de titel van de reactie van de Ge-

en zijn collega van Buitenlandse Zaken Verhagen dat verdere

zamenlijke Officieren Verenigingen: Geen geld, geen ambitie,

bezuinigingen op de Nederlandse krijgsmacht in hun ogen on-

geen visie.

aanvaardbaar waren.

Ik wil daarnaast één opmerking kwijt. De minister stelt terecht

Je kunt zo verder teruggaan in de recente historie en je vindt

dat de begroting in balans moet worden gebracht en de lij-

waarschijnlijk soortgelijke voorbeelden. Ik ben echter blijven

ken die in de kast zaten, moeten worden opgeruimd. Alleen

steken bij minister Henk Kamp – toen nog van Defensie – die

vergeet zij erbij te zeggen dat een van de lijken – en niet het

in 2004 vond dat verder bezuinigen op de krijgsmacht niet

kleinste – is veroorzaakt door de laksheid van haar Hoofddi-

acceptabel was . De uitgaven voor het leger moesten wat hem

rectie Personeel. Hierdoor is structureel 50 miljoen euro nodig

betreft ten minste met de inflatie meestijgen.

om de gevolgen van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL)

Minister na minister heeft bij zijn of haar aantreden de opge-

voor het militaire personeel te repareren. Van dat bedrag zou

legde bezuinigingen braaf geaccepteerd en ook nog wat lij-

je zomaar een extra bataljon kunnen laten draaien.

ken van zijn of haar voorganger opgeruimd. Vervolgens werd
stellig verklaard dat het nu genoeg was, waarna het kabinet

Gelukkig laat de Minister zien dat het nu, wat haar betreft,

viel en een nieuwe Minister van Defensie aantrad.

genoeg is. Ze toont haar rechte rug en verzekert haar perso-

Nu maar hopen- voor zover het de krijgsmacht betreft – dat

neel dat de grens is bereikt. Er wordt niet meer bezuinigd op

het huidige kabinet de rit wel uitzit. <
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Themadag Vrede
en Veiligheid 2013
De Stichting themadagen vrede en veiligheid van de Koninklijke Nederlandse vereniging
‘Ons Leger’ organiseert in samenwerking met de Studentenvereniging Internationale Betrekkingen,
Afdeling Leiden een thema-avond over de

Toekomst van de VN, de NAVO en de EU
Datum
Plaats
Sprekers

Deze avond wordt gehouden op: donderdag 31 oktober 2013 vanaf 19.30 uur
in het Kamerlingh Onnes gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES LEIDEN.
mevrouw Professor dr. Yvonne Donders,
hoogleraar mensenrechten aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de
Nederlandse vereniging voor de verenigde Naties.
Dr. Peter van Ham,
verbonden aan het Instituut Clingendael en het College of Europe in Brugge.
Professor dr. Jan rood,
hoogleraar Europese Integratie Universiteit van Leiden en verbonden aan het Instituut Clingendael.

Aanmelden

vóór 24 oktober 2013
per e-mail: info@onsleger.nl
of per telefoon: 070 – 3911 959
Meer informatie kunt u vinden in het verenigingsnieuws op pagina 46 van dit nummer.
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Routine blijft de
voornaamste pijler
onder het succes van
tracking

Een marinier die een spoor aan het volgen is.

Trackers Korps Mariniers
spoorzoekers Defensie
‘Goede ogen belangrijkste wapen’
tekst: Gertjan van der Wal
Foto’s: Korps Mariniers

Even waren de trackers van het Korps Mariniers tijdens de vermissing van Ruben en Julian uit Zeist
voorpaginanieuws. Liever doen ze hun werk buiten de schijnwerpers. “Spoorzoeken om contact
te maken of te herstellen met de vijand is één van de gevaarlijkste missies”, stelt kapitein Raymon
Witteveen. “Goede ogen zijn daarbij ons belangrijkste wapen.”
Neventaak

Tracking wordt sinds 2008 door het Korps Mariniers toegepast. De eerste daadwerkelijke inzet was een jaar later in
Urugzan (Afghanistan). Het kunstje werd afgekeken van de
Britse collega’s. “De Royal Marines kennen dit specialisme al
vele jaren langer dan wij”, vertelt Witteveen. “Zij leiden onze
instructeurs in Brunei op.”

Iedere compagnie van het 1e en 2e Mariniersbataljon, acht in
totaal, heeft een peloton military trackers. voor deze zeesoldaten vormt die opdracht een neventaak. De namen van genoemde eenheden zijn sinds 8 juli dit jaar veranderd. “Dat
komt door onze samenwerking met onder meer de Britten
binnen UK/NL Landing Force en het United States Marine
Corps. Een compagnie heet daarom nu ‘squadron’ en peloton
een ‘troop’.”

Als expert bij Kenniscentrum Militair Optreden onder Extreme Omstandigheden (KCMOX) kent de kapitein der mariniers
de geschiedenis. “De Britten deden in de decennia voor wij
begonnen al tijdens diverse conflicten ervaring op. ” Inmiddels weten de Nederlanders ook van wanten. “In Afghanistan
scherpten we onze vaardigheden aan.”

Ook na deze wijziging blijft routine de voornaamste pijler onder het succes van tracking. De basisvaardigheden krijgen de
mariniers tijdens een tweeweekse opleiding onder de knie.
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Tactieken en routines

“Dat doen we onder meer met sand pit training. Cursisten
staan met de rug naar een zandbak en iemand loopt, zit, rolt
of draait daar vervolgens doorheen.”

Gaandeweg ontstaat dan een beeld over het aantal manschappen, bewapening, transportcapaciteit, uitrusting en gebruikte tactieken en routines. “Hoe zetten ze de voertuigen
weg? Doen ze dat lukraak of passen ze een sectorverdeling
voor de beveiliging toe”, somt Witteveen op.

Aan de hand van de sporen vertellen de militairen daarna wat
er is gebeurd. Om dat te kunnen, wordt eerst geleerd waar ze
naar moet kijken, hoe sporen te herkennen en de karakteristieken ervan te omschrijven. “Maar ook bepaling van de ouderdom en de invloed van het terrein en weeromstandigheden komen aan bod.”

Aan de schoenafdrukken kan je verder beoordelen of de opponent zwaardere lasten draagt en of je bijvoorbeeld met
luchtmobiele eenheden hebt te maken. Het ontbreken van
sporen kan volgens de adjudant daarnaast veelzeggend zijn.
“Doet de tegenstander zijn best een rookgordijn op te trekken, dan heb je niet met Jan Soldaat te maken, maar met
goed getrainde militairen.”

Finesse
De opgedane kennis blijkt slechts het begin van de leercurve. De finesse bouw je op in de praktijk”, verzekert de kapitein. De specialisten zijn getraind om een persoon of eenheid
te achtervolgen, ingegeven door achtergelaten aanwijzingen.
“Dat kan ook een voortvluchtige oorlogsmisdadiger of neergehaalde vlieger zijn.”

Elitetroepen nemen de ontlasting mee en wissen ook verdere
sporen van hun aanwezigheid uit. “Dat vormt voor onze trackers dan weer een bevestiging”, concludeert Vonk. De vijand
kan ook bewust zand in de ogen strooien of maatregelen nemen om de achtervolgers af te schudden of uit te schakelen.

Die klus kan zijn het uitsluitend vergaren van inlichtingen,
maar ook het opzoeken van de vijand en het gevecht op
basis daarvan. “Een tracking team kan door sporen zien met
welke tegenstander het te maken heeft”, licht adjudant Dick
Vonk toe. “Dat is meer dan constateren dat het een gemechaniseerde eenheid betreft, omdat je een patroon van rupsbanden vindt.”

Bommenlegger
Dat werd in Uruzgan al snel duidelijk, blikt de kapitein terug.
“In het begin konden onze trackers het spoor van een bommenlegger terug volgen tot aan zijn huis en aankloppen.
”De vijandelijke strijders hadden dat ook snel door en legden
secundaire IED’s1 voor de mariniers neer. Dat kat-en-muisspelletje resulteerde gelukkig bij de mariniers niet in slachtoffers.

Door kolfafdrukken valt af te lezen om welk type wapens het
gaat. “Als je dan ook nog hulzen aantreft die overeenkomen
met die eerder gedane aanname, heb je de bevestiging”, gaat
de onderofficier verder. Dat is de werkwijze die ze bij het
korps hanteren: aannames en feiten. “Hoe meer informatie,
hoe duidelijker het plaatje.”

In Afghanistan was sprake van wat de officier combat tracking noemt. Ook in eigen land wordt de deskundigheid van
de zeesoldaten op waarde geschat. Bij vermissingszaken belt
Justitie tegenwoordig bij de spoorzoekers van Defensie aan.

Een military tracker team in Afghanistan.
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“Om dat dit breder is dan gevechtsoperaties, luidt de officiële
term daarom military tracking.”
De zaak die de mariniers echt op de kaart zette, was de zoektocht naar de broertjes Ruben en Julian. Voor het oog van
vele camera’s arriveerden de trackers in Zuid-Limburg. “Wij
hielpen de politie bij hun onderzoek”, duikt hij in het verleden. “Nadeel was dat we geen startpunt hadden. We konden
alleen aangeven dat de jongens daar waarschijnlijk niet lagen.”

Aanwijzingen
Dat pas later na de verdwijning de hulp van de experts werd
ingeroepen, hoeft niet per definitie te betekenen dat alles
kansen zijn verspeeld. “Bij voorkeur hebben we liever geen
sporen die ouder zijn dan 72 uur, maar dat is slechts een richtlijn”, zegt de kapitein. “Als het flink regent kunnen aanwijzingen al snel zijn verdwenen.”
Toch kan neerslag ook andersom werken. “In een bos en
soms in de jungle zie je dan juist duidelijker of er iemand
heeft gelopen”, weet de onderofficier, door de wol geverfd.
De gekozen werkwijze verschilt nogal van de aloude politiemethode: ME op linie die al prikkend voorwaarts gaat.
“Minder strak gaat het bij groepen burgers die, met de beste
bedoelingen, door een bos sjouwen en onbewust bewijs
en sporen vernietigen.”

Military trackers tijdens de zoekactie in de bossen rond Zeist
afgelopen voorjaar.

“24/7 zijn er dan twee beschikbaar om de politie te adviseren en waar nodig te coördineren. ”Dat geldt niet alleen voor
vermissingzaken, maar tevens voor onder meer het najagen
van vluchtende criminelen en overvallers en doorzoeken van
(drugs)panden naar verborgen ruimtes en wapens.

De zeesoldaten kiezen dezelfde formatie, maar speuren
naar een beginpunt als een achtergebleven kledingstuk of
tas. “Van daaruit pakken we het spoor dan op”, stelt Witteveen. Bij deze nationale inzet vult de politie de zoekkaders in.
“Met dit scenario gaan wij aan de slag. Los daarvan trekken
we natuurlijk aan de bel als we op verse graafsporen stuiten.”

Sign awareness
Naast deze ondersteuning tilt Defensie ook de ‘sign awareness’ van de eigen troepen naar een hoger niveau. “Spoorherkenning komt straks tot op het laagste niveau in de opleiding terug”, legt de adjudant uit. Iedere militair krijgt dit in
de toekomst tijdens de searchopleiding bij de Mineursschool
in Reek voorgeschoteld. “Onze mensen leiden de instructeurs
op.”

Intensief werk
Tracking is behoorlijk intensief werk, zeker als er weinig
daglicht is. Toch hangt er geen maximale tijd aan een actie.
“Mariniers moeten daarom eerlijk zijn”, verklaart de kapitein.
“Als je merkt dat je moe wordt of mentaal er doorheen zit na
de vondst van een lijk, meld je dat. Verder lassen we regelmatig pauzes in, zodat de mannen kunnen bijkomen.”

Die aanpak redt levens, benadrukken Witteveen en Vonk.
“Het traint je zintuigen, waardoor je een dreiging eerder herkent. Dat is breder dan alleen sporen op de grond.” Dat komt
neer op wat beide omschrijven als ‘presence of the abnormal
and absence of the normal’. “Wat wijkt af van het normale?
Platgetrapt graan in een verder wuivende akker is een duidend voorbeeld.”

Personeel dat na afloop wil praten, kan daarvoor niet alleen
bij een buddy terecht. “Binnen de mariniers kennen we het
Collegiaal Korps Netwerk. Daar werken speciaal opgeleide
collega’s. Die kennen alle protocollen die in zulke gevallen
gelden”, geeft hij aan. Waar nodig wordt verdere professionele begeleiding geregeld.

Dat gevoel wordt van de trackers een tweede natuur. Dat
vraagt skills waarover alle mariniers beschikken: doorzettingsen observatievermogen, fysieke fitheid en kunnen interpreteren. “Maar ondanks de basisopleiding is de een er beter in
dan de ander. Je vindt dit werk leuk of geweldig”, ervaart de
onderofficier.

Het grote publiek maakte dus dit jaar kennis met de speurneuzen, de politie raakte in 2012 al overtuigd van hun kunnen. “We vonden toen een lichaam en de verzoeken kwamen
daarna via de Officier van Justitie en de Defensiestaf massaal
bij ons binnen”, vertelt de officier. “De Directie Operaties van
het Ministerie van Defensie bepaalt uiteindelijk of een aanvraag wordt ingewilligd.”

Valkuil
Daarin schuilt volgens Vonk een valkuil. “Als het aanslaat,
word je er helemaal gek van. Zelfs als ik de hond uitlaat, ben
ik aan het scannen. De knop omzetten is soms moeilijk. ”Toch
kan hij prima leven met dat automatisme. “Het is een uitdagende job en biedt mij veel voldoening, ondanks dat niet alle
inspanningen altijd het beoogde resultaat hebben.” <

Om toch de kennis voor Justitie beter beschikbaar te maken, start 1 januari 2014 een poule met tracker-instructeurs.

1

IED: improvised explosive device.
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Over All Obstacles
Best proven also in disaster relief operations (Dual Use). Mobile military
bridge systems from General Dynamics European Land Systems–Germany.
A synergy of experience and modern technology.
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Militaire brugslag in de
21e eeuw (deel 1)
Andrey Obolenski (vertaling en bewerking kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij)

Overstroming in Beieren het afgelopen voorjaar.

In dit eerste deel van een korte serie van twee artikelen gaat de auteur, die werkzaam is bij
General Dynamics European Land Systems, in op het gebruik van brugslagmiddelen bij militaire
steunverlening aan civiele autoriteiten na overstromingen. Hij concentreert zich daarbij op de M3
brug van zijn bedrijf. In een volgend deel behandelt hij brugslag tijdens tactisch optreden.
In de ‘jonge’ 21e eeuw hebben zich veranderingen voorgedaan die de manier waarop we naar de wereld kijken fundamenteel hebben gewijzigd. Door de introductie en doorbraak
van interactieve media als het internet beschikt de wereld
over middelen die globalisering mogelijk maken. Daardoor
worden zelfs de meest terughoudenden in de richting van internationale samenwerking en uitwisseling gedreven. Deze
nieuwe golf van extelligence (voor velen toegankelijke kennis) heeft ons vele voordelen gebracht en bijvoorbeeld de Europese Unie mogelijk gemaakt. Tegelijkertijd zijn de mogelijk-

heden voor criminele en terroristische activiteiten veranderd.
Dit artikel zal niet ingaan op de negatieve gevolgen van globalisering. De positieve gevolgen ervan zijn veel interessanter.
Zij veranderen immers volledig de manier waarop strijdkrachten over hun taken en missies denken.

Rivieren
Frederik de Grote stelde al: “Het oversteken van een rivier onder het oog van de vijand is de ingewikkeldste operatie in
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Het naderen van een verzwakte dijk vanaf het water.

een oorlog”. Dit is sindsdien niet veranderd. Daarom is het
zekerstellen dat waterhindernissen zoals rivieren of meren
het eigen optreden zo min mogelijk belemmeren een van de
belangrijkste taken van de genie. En het is duidelijk dat dit
ook geldt voor hindernissen die zijn ontstaan doordat wegen door regen zijn uitgehold en andere hindernissen die
het gevolg zijn van wateroverlast. Europa is nog steeds gezegend met een grote hoeveelheid waterwegen. De noodzaak
om voorbereid te zijn is, zoals gezegd, even groot als vroeger. De eigenschappen van deze waterwegen zijn echter wel
veranderd. Langzaam maar zeker zijn kades versterkt, is de
loop van veel rivieren rechtgetrokken, zijn meren afgedamd
en zijn dijken gebouwd om zeker te stellen dat geen druppel water vloeit naar een plaats waar hij niet nodig is. Al deze

troffen landen leggen graag de schuld neer bij hun buren, of
deze nu stroomopwaarts of stroomafwaarts zijn gelegen. De
belangrijkste oorzaken die worden genoemd, zijn het afdammen van rivieren en meren (waardoor de natuurlijke afwatering wordt belemmerd), het bedijken van rivieroevers (waardoor het natuurlijke overloopproces onmogelijk wordt) en
het rechttrekken van de rivierlopen (waardoor de afvoersnelheid wordt verhoogd en de kracht van het water toeneemt).
Voordat de EU een feit was, speelden deze problemen vooral op lokaal of nationaal niveau. Klachten konden worden ingediend bij buurlanden en uiteindelijk politiek worden ge-

Schade binnen de EU als gevolg van overstromingen.

De toename aan neerslag leidt tot
meer overstromingen
veranderingen hebben ervoor gezorgd dat onze economieën
rivieren in toenemende mate gebruiken als goedkope transportroutes. Tegelijkertijd zijn we het beschikbare water enigermate gaan beheersen.
Ook wordt veel gediscussieerd over de enorme toename van
de gemiddelde hoeveelheid neerslag in Europa. Deze toename heeft geleid tot verhoging van het waterpeil in veel waterwegen waardoor deze vaker overstromen.

Schuld en schade
Naast de verhitte discussie over de oorzaken van de toegenomen neerslag, wordt de schuld voor de overstromingen net zo
opgewonden doorgeschoven van de een naar de ander. Ge-
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bruikt. Door het wegvallen van de Europese binnengrenzen is
dit ingrijpend veranderd. Als één EU-lid economische schade
lijdt door wateroverlast, moet op den duur de hele Unie hiervoor bloeden.
De afgebeelde grafiek geeft inzicht in de gemiddelde kosten voor Europese landen als gevolg van overstromingen van
1970 tot 2005. Vanzelfsprekend is de gestegen gemiddelde levensstandaard in deze landen een duidelijke reden voor de
toegenomen schadebedragen; er worden duurdere zaken vernietigd. Om de kosten van overstromingen in perspectief te
plaatsen zijn deze in de grafiek weergegeven als een percentage van het gemiddelde bruto nationaal product (BNP) van
de Europese landen.

dramatisch, maar de lokale bevolking weet precies waar overlast zal gaan ontstaan. Om de rampzalige gevolgen van een
overstroming te beperken of zelfs te voorkomen zijn door de
jaren heen verschillende methodes toegepast. Om binnen het
onderwerp van dit artikel te blijven zal er hier maar één van
worden behandeld.

“The main purposes of artificial levee [or dykes] are to
prevent flooding of the adjoining countryside and to slow
natural course changes in a waterway to provide reliable
shipping lanes for maritime commerce over time; they also
confine the flow of the river, resulting in higher and faster
water flow. Levees can be mainly found along the sea, where
dunes are not strong enough, along rivers for protection
against high-floods, along lakes or along polders.”
(Wikipedia)
“Causes of failure: Man-made levees can fail in a number
of ways. The most frequent (and dangerous) form of levee
failure is a breach. A levee breach is when part of the levee
actually breaks away, leaving a large opening for water to
flood the land protected by the levee.” (Wikipedia)
“Foundation failure: A breach can be a sudden or gradual
failure that is caused either by surface erosion or by a subsurface failure of the levee. Levee breaches are often accompanied by levee boils, or sand boils. The under see page resurfaces on the landside, in the form of a volcano-like cone
of sand. Boils signal a condition of incipient instability which
may lead to erosion of the levee toe or foundation or result
in sinking of the levee into the liquefied foundation below.
Some engineers think that boils lead to a form of internal
erosion called piping which undermines the levee. But others
consider boils as a symptom of generalized instability of the
foundation”. (Wikipedia)1

Ik wil er hier op wijzen dat in 2005 het gemiddelde schadebedrag tot 0,7% van het BNP was gestegen. Dit percentage
ligt op het niveau van de defensiebegroting van landen als
Malta, Venezuela en Indonesië. En het zal hierbij niet blijven.
De meteorologische voorspellingen voor de komende decennia laten een dramatische toename van de neerslaghoeveelheden zien. De kaart laat zien welke landen het meest hierdoor worden getroffen. Het is nu dan ook het juiste moment
om te stoppen met het zoeken van nationale en te gaan voor
Europese oplossingen. Problemen in bijvoorbeeld Normandië
zijn immers even belangrijk als die in de Poolse laagvlakte. De
kosten van rampen zullen immers worden gespreid over heel
Europa.

Voorspelde wijzigingen van de hoeveelheid neerslag in de
komende eeuw.

De gevolgen beperken?
Een belangrijke vraag is of er mogelijkheden zijn de toekomstige kosten te verminderen. De voornaamste oorzaak
van overstromingen is dat er te veel water door een rivier
stroomt. Overstromingen zijn echter geen nieuw fenomeen.
In gebieden die nu worden geteisterd door overstromingen
was dit de afgelopen eeuwen ook al het geval. Weliswaar gebeurde het toen minder vaak en waren de gevolgen minder

1

Wat ook de oorzaak is van het verzwakken van een dijk, hij
moet worden bestreden door de constructie van de dijk te
versterken. De beste en meest voorkomende manier om dit
te doen is het vullen van grote hoeveelheden zandzakken,
die vervolgens met mankracht stuk voor stuk op het zwakke
punt van de dijk en de directe omgeving ervan worden geplaatst. Hoewel deze exercitie vaak wordt beoefend tijdens
goed weer, doen zich in echte noodsituaties volledig nieuwe
problemen voor. De belangrijkste oorzaak van een doorbraak
is de verzadiging van de dijk met water. Hierdoor is het dijkoppervlak veranderd in een zeer zwakke modderige substantie. En terwijl de natuurlijke cohesie van het dijkmateriaal in
veel gevallen de druk van het water kan weerstaan, kan elke
vorm van extra druk leiden tot een kettingreactie. Een (droge) zandzak weegt bijna 20 kilogram. Gemiddeld zijn 2000
zandzakken nodig om een dijk over een lengte van 50 meter te versterken. Het gewicht hiervan is 40 ton. Om dit te
vervoeren zijn minstens twee grote vrachtauto’s nodig. Juist
de vrachtwagens die de zandzakken aanvoeren veroorzaken
door hun gewicht vaak een dijkdoorbraak. Derhalve moet het
voor de hulptroepen van het allergrootste belang zijn deze

De Nederlandse versie van Wikipedia behandelt deze lemma’s op een totaal andere wijze. Daarom heb ik er voor gekozen deze citaten
onvertaald te laten (AdR).
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voertuigen en 135 voor wielvoertuigen. De M3 wordt op dit
moment gebruikt door de Duitse, Britse, Taiwanese en Singaporese landstrijdkrachten en is op diverse manieren ingezet,
zoals tijdens oefeningen, bij steunverlening aan de civiele autoriteiten en bij gevechtsoperaties in Irak.
Voortgedreven door een moderne EURO III dieselmotor en
voorzien van twee waterjets kan de M3 gemechaniseerde
eenheden uitstekend steunen bij wateroversteken. Moderne technologie, een grote mate van automatisering en een
hoge betrouwbaarheid maken het mogelijk een pontonbrug
van 100 meter lengte te bouwen in ongeveer een kwartier.
Hiervoor zijn acht voertuigen en slechts 24 militairen nodig.
Het bouwen van een pontveer met een MLC van 85 kost ongeveer 3 minuten. De M3 kan door de vierwielaandrijving en
aanpasbare bandenspanning hellingen tot 60% overwinnen.
De standaard M3 kan worden aangepast aan de eisen van de
klant met onder andere CBRN-bescherming, uitrustingspakketten voor de tropen en voor arctische gebieden, een gepantserde chauffeurscabine en communicatiemiddelen. Daarmee kan men de M3 beschouwen als het modernste systeem
dat wereldwijd beschikbaar is voor genie-eenheden.

De M3 tijdens een beproeving in winterse omstandigheden.

vrachtauto’s op zo groot mogelijk afstand van de verzwakte
dijk te houden.

Oplossingen
Eigenlijk zijn er drie oplossingsrichtingen om een dreigende
dijkdoorbraak te voorkomen. De verzwakte dijk kan benaderd worden vanaf het land, uit de lucht of vanaf het water.
Elk van deze methodes heeft zijn voors en tegens.
Vanaf het land is men genoodzaakt buitengewoon lange
menselijke ketens te vormen tussen de (veilige) losplaats van
de vrachtauto’s en de plek waar de zandzakken nodig zijn.
Daarbij zijn de wegen naar de dijk vaak overstroomd, wat het
sowieso onmogelijk maakt voor vrachtauto’s om dichtbij de
zwakke plek op te stellen. Al met al kost deze oplossing heel
veel mankracht.
De kosten voor een operatie vanuit de lucht zijn hoog. Bovendien moeten voor deze aanpak helikopters beschikbaar
zijn, wat met de weersomstandigheden die een dijkverzwakking veroorzaken, lang niet zeker is. Ook is het laadvermogen van helikopters beperkt, wat de voortgang niet ten goede komt. Daarbij komt dat een dropping van een hoogte van
één à twee meter de enige manier is waarop helikopters hun
lading kunnen afleveren. De kans dat hierbij extra schade aan
de dijk wordt aangericht, is groot. Ten slotte kan een willekeurig gedropte zandzak stromingen veroorzaken en zo meer
schade veroorzaken dan teniet doen.
Om bovenstaande redenen richt General Dynamics European
Land Systems – Germany (GDELS-Germany) zich in toenemende mate op de nadering vanaf het water.

De M3 van GDELS-Germany
Vandaag de dag is de M3 een uniek brugslag- en veersysteem
met een military load classification (MLC) van 85 voor rups-

De M3 heeft legio voordelen. Na tewaterlating heeft het systeem een laadvermogen van 35 tot 40 ton. Hierdoor kan de
M3 voldoende zandzakken vervoeren om een gat te dichten
of een dreigende dijkdoorbraak te voorkomen, met weinig
mankracht. Bovendien maken de waterjets een schroef overbodig waarmee de kans om schade aan te richten aan een
dijk minimaal is. Het jetsysteem zorgt bovendien voor een
grote manoeuvreerbaarheid waardoor de M3 een beschadigde dijk of een gebouw met op het dak mensen die moeten
worden gered, zorgvuldig en heel precies kan naderen.
De gedachte hierachter is eenvoudig. Zodra het risico op verzwakking van een dijk wordt onderkend, moet een waarschuwing uitgaan naar een genie-eenheid met een korte reactietijd. Na een snelle beoordeling van de risico’s kunnen door
een vlotte inzet levens worden gered en kan schade worden
voorkomen. Omdat de M3 eigen voortstuwing heeft en over
een goede terreinvaardigheid beschikt kan hij zelfs als eerste aanwezig zijn in de gevarenzone. In dat geval kan de M3
worden ingezet voor verkenning van het gebied, inschatting van de schade en initiële hulpverlening, totdat de infrastructuur die nodig is voor de militaire steunoperatie gereed
is. Vrachtauto’s met zandzakken dienen zich snel naar het
overstroomde gebied te begeven, over droge wegen en paden. Door de geringe diepgang van de M3 in combinatie met
de hellingbanen waarover het systeem beschikt, kunnen de
vrachtauto’s gemakkelijk de M3 opgaan en hun lading snel
lossen.
De M3 heeft te water een snelheid van 7 knopen (14 km per
uur). Hierdoor kan het systeem snel de locatie bereiken waar
de zandzakken nodig zijn. Bovendien beschikt de M3 over de
C2-apparatuur die nodig is bij de inzet van meer dan één systeem. Met de M3 kunnen ook eenvoudig gaten worden geboord, versterkingen worden opgeworpen en mensen en vee
worden gered. De gebruiksmogelijkheden van uitrustingsstukken als de M3 zijn zeker niet beperkt tot wat hierboven
is beschreven. De M3 is momenteel in gebruik bij landstrijdkrachten van diverse landen en wat genisten in noodsituaties met het systeem hebben kunnen doen, is verbazingwekkend. <
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50 Jaar Afrikaanse Unie
Ontwikkelingen op veiligheidsgebied in Afrika
Luitenant-kolonel M.E. Jansen

De Afrikaanse Unie (AU) is in 2002 voortgekomen uit de in 1963 opgerichte Organisatie voor
Afrikaanse Eenheid (OAE). Sinds de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan heeft de AU vierenvijftig
lidstaten. De AU onderscheidt zich in belangrijke opzichten van haar voorganger de OAE. Hoewel
een Verenigde Staten van Afrika voorlopig wel een fictie zal blijven, heeft de AU de afgelopen jaren
substantiële vooruitgang geboekt bij het versterken van de samenwerking tussen Afrikaanse landen.

Gebouw AU bij nacht. Bron AU.

Het embleem van de Afrikaanse Unie nader verklaard.
• De omhoogstekende palmtakken aan beide zijden van het embleem symboliseren vrede.
• De gouden cirkel rond het embleem staat voor Afrika’s rijkdom en blinkende toekomst.
• De groene cirkel staat voor de Afrikaanse hoop en aspiratie.
• De kaart van Afrika zonder grenzen in de binnencirkel symboliseert de Afrikaanse eenheid.
• De aaneengesloten rode ringen/ketens aan de onderzijde van het embleem staan voor
Afrikaanse solidariteit en voor het bloedvergieten dat plaats vond tijdens de bevrijding van
Afrika (van het kolonialisme).
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ook nog eens dwars door al deze verbanden en organisaties
heenlopen.

Op 25 mei jl. vond in Addis Ababa op het hoofdkwartier van
de AU, in aanwezigheid van nagenoeg alle Afrikaanse regeringsleiders en een aantal buitenlandse regeringsleiders en
Vips, de viering plaats van het 50-jarige bestaan van de AU.
Oorspronkelijk opgericht als organisatie om Afrika te verlossen van haar koloniale juk en van de Apartheid, heeft deze
organisatie zich langzamerhand getransformeerd naar een
continentale organisatie verantwoordelijk voor o.a. vrede en
veiligheid, economische ontwikkeling en samenwerking op
het Afrikaanse continent.

De Afrikaanse Unie
De zeer brede doelstelling van de AU is het maken van Afrika tot een vreedzaam, geïntegreerd en welvarend continent.
De belangrijkste doelstellingen van de AU staan in de oprichtingsakte. De sociaal economische integratie van het continent wordt grotendeels getrokken door de acht Regional Economic Communities (REC’s)/Regional Mechanisms (RM’s). Deze
REC’s/RM’s overlappen elkaar deels, wat te verklaren is uit het
feit dat het bestaansrecht van de REC’s verschilt. Zo is COMESA voornamelijk economisch, IGAD voornamelijk politiek en
houdt ECOWAS zich bezig met beide beleidsterreinen. Het

De Afrikaanse Unie Commissie (AUC) werkt de facto als het
secretariaat van de AU. Het werk van de AUC wordt bepaald
door de lidstaten en is gestructureerd op basis van meerjarige strategische plannen. Het huidige strategische plan kent
vier pijlers:
• vrede en veiligheid,
• economische integratie en ontwikkeling,
• gedeelde waarden,
• institutionele capaciteitsopbouw.
Waarschijnlijkheid zal onder het nieuwe plan nog een vijfde
pijler “sociale ontwikkeling” worden toegevoegd.
De AUC wordt geleid door voorzitter Dr. Nkosazana DlaminiZuma, haar plaatsvervanger Erastus Mwencha en een aantal
commissarissen. De begroting van de AU bestaat uit een programmatisch (ca. 150 miljoen USD) en een operationeel deel
(ca. 100 miljoen USD). Het programmatische deel wordt voor
meer dan 90% door andere landen en internationale organisaties gefinancierd. Deze situatie is onwenselijk omdat hier-

Het is geen sinecure om 54 lidstaten op één lijn te krijgen
merendeel van de AU-lidstaten is lid van minimaal twee REC’s.
Een goed beeld van de complexiteit van de verschillende regionale samenwerkingsverbanden in Afrika zou alleen met een
afbeelding inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Helaas is er
in dit artikel geen ruimte voor. Ter illustratie kan echter het
volgende dienen: de EU kent op dit moment slechts 28 lidstaten terwijl de AU bijna het dubbele aantal lidstaten kent.
Het is dan ook geen sinecure om de 54 lidstaten van de AU
op één lijn te krijgen. Hierbij moet nog worden aangetekend
dat Afrika bovendien is verdeeld in vijf veiligheidsregio’s, die

mee het “ Afrikaanse eigenaarschap” van de Unie in het gedrang komt. Het probleem is echter dat de lidstaten van de
AU weinig trek hebben in contributieverhogingen. Een commissie die onderzoek doet naar “alternative sources for funding” heeft tot dusver nog niets tastbaars opgeleverd. Positief is dat de nieuwe AUC -voorzitter grote waarde hecht aan
een grotere financiële zelfstandigheid van de AU.
Het zwaartepunt van de AU ligt duidelijk in de hoek van vrede en veiligheid. De AU bemoeit zich volop met de interne
veiligheidsaangelegenheden van de Afrikaanse staten. De AU
heeft daar ook mandaat voor gekregen via de Peace and Security Council (PSC), de Afrikaanse tegenhanger van de (VN-)
Veiligheidsraad. De AU is al actief bij diverse (vredes-) missies
op het continent, zoals in Somalië met de “African Union Mission in Somalia” (AMISOM). Daarnaast probeert de AU in Burundi en Mali in samenwerking met de REC’s en met hulp van
de VN te interveniëren.

African Peace and Security Architecture
De AU heeft zich ten doel gesteld om in samenwerking met
de verschillende regionale organisaties de capaciteit voor conflictpreventie, -bemiddeling en –beheersing binnen Afrika te
ontwikkelen en te versterken. Op het gebied van vrede en
veiligheid heeft de AU dan ook de African Peace and Security Architecture (APSA) uitgewerkt. APSA is een ambitieus en
vooruitstrevend concept en betekent voor de AU een belangrijke stap van intergouvernementeel naar supranationaal optreden. Het supranationale aspect bestaat uit de PSC van de
AU, die is samengesteld uit vijftien niet-permanente leden
(verdeeld op basis van de vijf regio’s van de AU, t.w. noord,
zuid, oost, west en centraal). De PSC is de spin in het APSAweb dat verder bestaat uit de Panel of the Wise, een Conti-

Diamani Zuma.

1

Zie voor een overzicht van de organen van de AU en de AUC, afbeeldingen en foto’s de website: www.au.int.
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Keniaanse militairen van de AU in Somalia. Bron AU.

nental Early Warning System (inclusief mediation/conflictbemiddeling en liaison offices), het AU Peace Fund en de ASF.
Regionale Training Centers of Excellence (vredesscholen) zijn
verantwoordelijk zijn voor het opleiden en trainen van de brigades van de ASF.
Wat beweegt de AU uiteindelijk tot ingrijpen? In een crisis die
regionale instabiliteit kan veroorzaken, is de AU de aangewezen organisatie om hierop in te spelen. Het probleem van de
regels van de AU is dat de overheid van het land waarin de
AU wenst te interveniëren, hiervoor toestemming moet geven
in de Assembly. Interventies lijken vooral tot stand te komen
door internationale druk (van buiten Afrika) en onder auspiciën van de VN-veiligheidsraad. Bovendien is de realisatie van
een AU-interventie niet mogelijk zonder de instemming van
grote regionale (en rijke!) spelers als Nigeria en Zuid Afrika.
In dit politieke spel spelen bovendien de REC’s nog een belangrijke rol. De REC’s kunnen zelfstandig een vredesmissie
uitvoeren (denk aan ECOWAS, de Economic Community of
West Africa States), mits zij daarvoor mandaat van de betrokken landen hebben gekregen. Het zou kunnen gebeuren dat
de regionale politiek de voorkeur geeft aan een dergelijke
regionale oplossing, boven een interventie door de AU. Het
is echter waarschijnlijker dat juist omdat de landen in de regio hun eigen regionale belangen willen behartigen, een belangenverstrengeling een mogelijke interventie verhindert.
De AU is in dat geval de aangewezen organisatie om een wat
neutralere houding aan te nemen, hetgeen de mogelijkheden
voor externe interventie vergroot.

African Standby Force
Bij de AU-benadering van vrede en veiligheid mag niet worden vergeten dat de traditionele benadering van conflicten
van de OAE er een was van bemiddeling, niet van ingrijpen.
Dit betreft vaak langdurige processen en is (vooral in Westerse ogen) niet erg effectief bij grove schendingen van mensenrechten e.d. De genocide in Rwanda is dan ook voor de AU
een extra impuls geweest om verder na te denken over (snelle) interventie. Om slagvaardiger te kunnen optreden is tien

jaar geleden het ASF- concept ontwikkeld. Dit concept behelsde de ontwikkeling van een vijftal regionale interventie-eenheden. Deze zgn. Standby Brigades zouden moeten bestaan
uit een militaire, politie- en civiele component. De opbouw
en inzet van de ASF is te vergelijken met die van de EU Battle Group (EUBG) en NATO Response Force (NRF). De verschillende componenten van de regionale ASF-brigades zullen
in hun land van herkomst paraat moeten worden gehouden
voor rapid deployment. Daartoe moet elke regio beschikken
over een klein stafhoofdkwartier en een planningcel. Ook
wordt momenteel gewerkt aan het opzetten van één continentaal en vijf regionale (logistieke) depots met het benodigde materiaal voor deze brigades. Op dit moment ontbreken hiervoor nog de fondsen en is het evenmin duidelijk welk
materieel nu precies moet worden opgeslagen om een snelle ontplooiing van de rapid deployment capability (RDC) mogelijk te maken. Ook de donoren aarzelen om te investeren
in deze logistieke opslagplaatsen. Het is de bedoeling de ASF
te ontplooien aan de hand van een aantal scenario’s voor missies van verschillende intensiteit en complexiteit. Variërend
van het uitzenden van observatiemissies en verschillende vormen van vredeshandhaving zoals klassieke en complexe multidimensionale vredeshandhavingsmissies tot en met snelle militaire AU-interventie voor peace enforcement. In totaal zijn
vijf regionale brigades voorzien:
• ECOWAS Standby Force (ESF) die wordt gecoördineerd door
ECOWAS;
• SADC Brigade die wordt gecoördineerd door SADC
(Southern African Development Community);
• East African Standby Brigade (EASBRIG) die wordt gecoördineerd door East African Standby Force Coordinating Mechanism (EASFCOM);
• Force Multinationale de l’Afrique Centrale (FOMAC) die
wordt gecoördineerd door ECCAS (Economic Community of
Central African States);
• North African Standby Regional Capability Standby Force
(NARC) die wordt gecoördineerd door de AMU (Arab
Maghreb Union).
De nu meer dan tien jaar geleden in gang gezette oprichting
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van de APSA-structuur en in het bijzonder de oprichting en
operationalisering van de ASF verloopt nog steeds erg moeizaam. Feitelijk zijn althans in theorie en uiteraard afhankelijk
van de politieke wil van de lidstaten, alleen West-Afrika (ECOWAS), Oost-Afrika (EASF) en Zuidelijk Afrika (SADC) in staat
om met hangen en wurgen een dergelijke eenheid inclusief
commandostructuur en logistieke ondersteuning op de mat
te brengen. In Noord-(AMU) en Midden-(ECCAS) Afrika is de
ontwikkeling van de ASF nog nauwelijks van de grond gekomen.

Toekomst ASF
De vraag is dan ook gerechtvaardigd of de AU in de afgelopen jaren voldoende aandacht, politieke wil en prioriteit
heeft gegeven aan de verdere operationalisering van APSA.
Mogelijk moet de AU hier meer eigen verantwoordelijkheid
en “ownership” tonen. Op dit moment wordt slechts de 10%
van de activiteiten van de AU op het gebied van vrede en
veiligheid gefinancierd door de AU lidstaten zelf. Circa 90%
wordt betaald door donoren. Ook lijkt in dit kader een grotere inspanning vanuit de AU-Commissie en -organen gericht
op een betere samenwerking en communicatie met de REC’s
en een vergroting van het draagvlak voor de ASF bij deze regionale gemeenschappen van groot belang. Niet voor niets
zijn de REC’s de bouwstenen van de AU. Recent heeft de AU
zelf ook vastgesteld dat het alweer tien jaar oude APSA-con-

het initiatief nemen een snelle interventiemacht (inzet binnen
10 dagen!) op poten zetten, lijkt op het eerste gezicht inderdaad realistisch en is op redelijk korte termijn te realiseren.
De AICRC zal gaan bestaan uit een reservoir van circa 5000
militairen, opgebouwd uit zgn. battle groups met een sterkte van circa 1500 militairen en een operationeel stafelement
van circa 50 militairen. Deze battle groups zijn modulair opgebouwd en moeten beschikken over een (logistieke) zelfstandigheid van minimaal 30 dagen. In de toekomst gaat de
AICRC bestaan uit een drietal tactische battle groups die elk
bestaan uit een drietal infanteriebataljons (850 militairen),
aangevuld met vuursteun, genie en logistieke elementen (totaal 600 militairen). Op strategisch niveau moet de AICRC de
beschikking krijgen over een luchtmobiele component, vliegtuigen en helikopters voor o.a. close air support, bestaande uit ongeveer 400 militairen. Voor wat betreft aanvullende transportsteun, geneeskundige ondersteuning, onderhoud
en herstel, e.d. zullen ook support packages worden samengesteld ter ondersteuning van de battle group. AU-lidstaten
kunnen de komende maanden aangeven of zij in staat en bereid zijn troepen te leveren voor deze eenheden. De exacte
personele en materiële organisatie van de AICRC moet nog in
detail worden vastgesteld, maar in ieder geval hebben landen
als Zuid-Afrika, Oeganda en Ethiopië al op voorhand aangegeven dat zij een substantiële personele en materiële bijdrage
kunnen leveren aan dit nieuwe concept. Eind 2013 moet dui-

African problems need African solutions
cept moet worden gestroomlijnd. Ook is men van mening dat
de APSA-structuur niet los kan worden gezien van de zgn. African Governance Architecture. Waarmee men wil zeggen dat
“goed bestuur” ook een randvoorwaarde is voor een vreedzaam en welvarend Afrika.
De nadruk die de internationale gemeenschap nog steeds
legt op de ontwikkeling van de ASF, is terecht. De ASF vormt
in potentie namelijk veruit het belangrijkste uitvoeringsmechanisme van de AU om een substantiële bijdrage te leveren
aan zowel conflictbeheersing als –preventie op het Afrikaanse continent. Zonder veiligheid en enige mate van stabiliteit
is duurzame ontwikkeling niet mogelijk. Hoewel recentelijk
het aantal gewapende conflicten in Afrika is afgenomen, blijken deze conflicten veelal cyclisch van aard te zijn. De ASF is
dus nog steeds hard nodig, al was het alleen maar omdat de
“internationale gemeenschap” c.q. de Verenigde Naties (VN)
niet altijd in staat of bereid is om snel en daar waar nodig een
vredesmissie te ontplooien. Dat heeft het recente verleden
in Afrika wel geleerd. Daarnaast geldt hier het adagium, dat
“African problems need African solutions”. Om allerlei redenen zijn Westerse landen nauwelijks bereid hun eigen militairen in te zetten in Afrika. Ook zien we steeds vaker dat de VN
terughoudend is om “out of the blue” vredesmissies te ontplooien in Afrika.

Oprichting ACIRC
Recente ervaringen van de AU met de crisis in Mali en de
Franse militaire interventie (operatie: “Serval”) hierbij, heeft
de AU-vergadering doen besluiten met onmiddellijke ingang
de oprichting te gelasten van de “African Capacity for Immediate Response to Crisis” (ACIRC). Dit nieuwe concept waarbij
een aantal “grote” en invloedrijke Afrikaanse landen militair

delijk worden welke landen een bijdrage gaan leveren aan de
AICRC. Het paraat stellen van de eenheden zal gaan plaatsvinden op basis van een rotatieschema. Om de kwaliteit en inzetbaarheid van de eenheden te garanderen worden zij getraind
en gecertificeerd onder auspiciën van de AU.
Vooralsnog zal het takenpakket van de AICRC (of delen daarvan) er als volgt uitgaan zien:
• uitvoeren van stabilisatie, interventie-operaties en peace
enforcement;
• neutraliseren van terroristische groeperingen, gewapende rebellen en andere grensoverschrijdende criminele activiteiten;
• verlenen van noodhulp aan lidstaten en bescherming aan
burgers.
Deze capaciteit voorziet de AU van een flexibele, robuuste en
snel inzetbare interventie-eenheid die kan optreden “in accordance with Article 4 (h) and (j) of the Constitutive Act of
the AU”. Dit houdt in dat de AU in een lidstaat kan interveniëren in geval van extreme ontwikkelingen of op verzoek van
een lidstaat met als doel het herstellen van vrede en veiligheid. Deze nieuwe interventiemacht binnen het APSA-beleidskader moet worden gezien als een interim-oplossing totdat
de ASF en de hierin opgenomen Rapid Deployment Capability (RDC) volledig operationeel is. De ASF is op dit moment
nog niet in staat om zelf operaties uit te voeren. Dit geldt ook
voor de RDC van de ASF, die in nog geen enkele regio operationeel is. Het is duidelijk dat de AU, lidstaten en ook donoren teleurgesteld zijn in de daadkracht en mogelijkheden van
de ASF op dit moment. De vijf ASF-brigades zouden in 2015
full operational capable moeten zijn. De heersende mening is
echter dat dit aanzienlijk meer tijd zal vergen, waarbij de ge-
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Medaille uitreiking aan Oegandese militairen van AMISOM. Bron AU.

dachten eerder richting 2020 gaan. De ASF is op dit moment
door gebrek aan goed gekwalificeerd personeel, tekort aan
materieel en een beperkte organisatorische capaciteit (nog)
niet in staat de kwaliteit van een VN-missie te evenaren. Een
andere achilleshiel van het ASF-concept is het (politieke) besluitvormingsproces op regionaal en continentaal niveau. Net
als in het Westen is de besluitvorming rond het leveren van
troepen voor (vredes-) missies gebonden aan strenge (nationale) regelgeving en parlementaire toestemming. Dit laatste maakt het force generation proces ingewikkeld en weinig
transparant, waardoor snelle ontplooiing van een interventiemacht wordt bemoeilijkt. De recente ervaringen met de Afri-

Afrikaanse samenwerking bij bevordering van vrede en veiligheid op het continent. De AU is echter ondanks haar vijftigjarige bestaan nog een betrekkelijk jonge organisatie en kampt
daarom logischerwijs met organisatorische, operationele en
institutionele zwaktes. De trage totstandkoming van de ASF
of onvrede over de gebrekkige prestaties mogen dan ook niet
als excuus dienen voor donoren/de internationale gemeenschap om hun bijdrage aan dit concept stop te zitten. Wel zal
men een realistischer verwachtingspatroon moeten hanteren
bij de verdere ontwikkeling van de ASF. Het is te hopen dat
de nu door de AU gelanceerde interim-oplossing in de vorm
van de ACIRC een nieuwe impuls is om met nieuw elan invul-

De ASF is op dit moment (nog) niet in staat de kwaliteit van een VN-missie
te evenaren.
can-led International Support Mission to Mali (AFISMA ) zijn
hier helaas een goed voorbeeld van. Bovendien werd bij de
crisis in Mali pijnlijk duidelijk dat er enige frictie was tussen
het regionale niveau (ECOWAS) en het continentale niveau/
hoofdkwartier van de AU in Addis Ababa, over de vraag wie
het initiatief en de leiding zou nemen bij deze missie en - niet
geheel onbelangrijk - wie voor de kosten zou opdraaien.

Conclusie
Hoewel bepaald minder ambitieus dan de plannen in de jaren
‘60 van de toenmalige Ghanese president Kwame Nkrumah
voor een African High Command, is de ontwikkeling van het
ASF-concept een belangrijke stap in de richting van grotere

ling te geven aan de verdere opbouw van eigen Afrikaanse
vredes- en veiligheidsstructuur, met als belangrijkste onderdeel de ASF. De internationale gemeenschap zal in dit kader
een realistischer verwachtingspatroon moeten leren hanteren: kleinere stapjes, een langere tijdshorizon en beter begrip
van de historische, culturele en sociale context waarin de AU
opereert. De ontwikkeling van de ASF zal op zijn Afrikaans
verlopen en waarschijnlijk niet volgens onze Westerse blauwdrukken. Het is een goede zaak dat de AU haar gouden jubileum heeft aangegrepen om haar verantwoordelijkheid op
het gebied van vrede, veiligheid en stabiliteit op te pakken en
het tien jaar oude APSA-beleidskader weer nieuw leven in te
blazen. <
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Dr. László Marácz

Europese Unie honoreert
etnische politiek in Kosovo

Etnische politiek in voormalig Joegoslavië stortte in de jaren negentig van de vorige eeuw de gehele
regio in een diepe politieke crisis. De crisis ontwikkelde zich tot een vuile oorlog van etnische groepen
onderling. Hierbij werden gebieden van minderheden etnisch gezuiverd, vielen er veel slachtoffers,
raakten velen ontheemd en werden traditionele, gemengde leefgemeenschappen voorgoed uiteengeslagen. Het recente verdrag tussen Servië en Kosovo over de status van de Servische minderheid in Noord-Kosovo laat zien dat in voormalig Joegoslavië etnische politiek nog steeds de agenda
bepaalt. Na al het menselijk leed in voormalig Joegoslavië zijn de lessen van het drama op de Balkan
nog steeds niet geleerd.

Kosovo onafhankelijk
Hoewel Kosovo in voormalig Joegoslavië slechts de status van
autonoom gebied had en niet van deelrepubliek, kon het zich
uiteindelijk losmaken uit het Servische staatsverband en verklaarde zich op 17 februari 2008 eenzijdig onafhankelijk van
Servië. Dit was de afsluiting van een lange periode waarin
de grootste etnische groep van Kosovo, de Albanezen, werden overheerst en gediscrimineerd door de Serviërs. Hoewel
de Albanezen in Kosovo een zeer grote meerderheid vormen,
zo’n 91 procent van de ruim 1.800.000 inwoners die Kosovo

telt (de Serviërs daarentegen vijf en andere minderheden vier
procent), gaf het demografische overwicht van de Albanezen
aanvankelijk niet de doorslag. Het was de brute onderdrukkingspolitiek van de Servische leider Slobodan Milosevic, die
ontaardde in massaslachtingen door het Servische leger en
milities onder de Albanese burgerbevolking, die het Servische
verlies inleidde. De Albanezen vochten terug en kregen de
sympathie van de internationale publieke opinie en nog belangrijker: ze kregen militaire steun van de NAVO, die in 1999
het Kosovaarse Bevrijdingsleger (UCK) luchtsteun gaf. Uitein-

Kosovo Polje ( het Merelveld). Bron: NATO.
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Europese Unie

In de Servische tekst van dit bord is het woord “dobro” (goed)
verwijderd.

delijk moest het Servische leger zich definitief terugtrekken
uit Kosovo. Naar later zou blijken voorgoed.

Etnische politiek
Servië heeft zich echter nooit kunnen verzoenen met het verlies van Kosovo. Het belangrijkste argument van de Serviërs

Paradoxaal genoeg zijn er nieuwe kansen voor etnische politiek in Kosovo nu Servië sinds maart 2012 kandidaat-lid van
de EU is geworden. Beide staten, met Servië voorop, willen op korte termijn lid worden van de Europese Unie. De EU
schrijft kandidaat-leden voor dat zij ‘conflictvrij’ moeten zijn.
Wil Servië de stap naar de EU maken dan moeten de relaties
met Kosovo verbeteren. Kosovo dat nog niet zo ver is als Servië, heeft dezelfde belangen als het eveneens lid wil worden
van de EU. Vandaar dat onder voorzitterschap van de buitenlandcoördinator van EU, Catherine Ashton, onderhandelingen
zijn gestart tussen Servië en Kosovo, die op 19 april van dit
jaar tot een “historisch verdrag” hebben geleid, althans volgens het perscommuniqué van de EU. Hoewel internationale erkenning van Kosovo door Servië achterwege is gebleven,
zullen beide staten elkaars ambitie om lid te worden van de
EU niet blokkeren en zal Kosovo met Servië op het terrein van
energie en telecom gaan samenwerken. Overigens verklaarde
de Servische premier Ivica Dacic, de voormalige woordvoerder
van niemand minder dan wijlen Slobodan Milosevic, dat erkenning van Kosovo voor het thuisfront in Servië niet te verkopen zou zijn geweest. Afgezien van deze twee punten over
samenwerking ter voorbereiding van het EU-lidmaatschap
gaat de rest van het vijftien punten tellende verdrag over etnische politiek. De overige dertien punten behandelen hoe
de eerdergenoemde vier gemeenten met een Servische meerderheid tot een Servische autonoom gebied in Noord-Kosovo
zullen worden ingericht. Hierdoor zal de facto en de jure het
bestuur in deze enclave in Servische handen komen. Saillant
detail is dat de Servische enclave direct grenst aan het moe-

Servië heeft zich nooit kunnen verzoenen met het verlies van Kosovo
is dat Kosovo de bakermat van hun cultuur is. Dat geldt zeker voor de Servisch-orthodoxe kerk, die ontstaan is in Kosovo. In de twintigste eeuw werden de Serviërs in Kosovo echter demografisch domweg overvleugeld door de Albanezen.
Het gevolg is dat er slechts een kleine Servische minderheid
is overgebleven, die vooral in het noorden van de republiek
woont. Het gaat daarbij om de vier aanliggende gemeenten
Noord-Mitrovica, Zvecan, Zubin Potok en Leposavic met in totaal zo’n 40-50.000 inwoners. Om de Servische minderheid
tegemoet te komen, kregen de Kosovo-Serviërs vergaande
rechten in de nieuwe grondwet van Kosovo. De nieuwe staat
Kosovo liet in de grondwet vastleggen dat de Servische taal
en cultuur in Kosovo optimaal gefaciliteerd zouden worden.
Sinds de Servische terugtrekking uit Kosovo in 1999 heeft Servië de etnische politiek jegens Kosovo niet opgegeven. Servië
maakte haar zaak aanhangig bij het International Gerechtshof in Den Haag. Op 22 juli 2010 nam het Hof echter een beslissing ten nadele van de Serviërs. Het Hof oordeelde dat de
Kosovaarse Onafhankelijkheidsverklaring van 2008 geen algemene internationale wetgeving had geschonden, omdat er
internationaal juridisch nou eenmaal geen verbod bestaat op
onafhankelijkheidsverklaringen. Ondanks het feit dat 23 van
de toen nog 27 lidstaten van de EU en de belangrijkste Westerse staten, waaronder de VS, de Kosovaarse onafhankelijkheid steunden, bleef Servië hardnekkig volhouden dat Kosovo
een onvervreemdbaar deel van Servië is en weigert het tot op
de dag van vandaag Kosovo te erkennen.

derland Servië. Een situatie die in de toekomst ongetwijfeld
tot spanningen zal leiden tussen de beide republieken.

Kort geheugen
Er ontstaat in Kosovo een vergelijkbare structuur met een separaat Servisch gebied als in Bosnië-Herzegovina, de Republiek Serbska. Dergelijke etnische enclaves versterken eerder
de segregatie dan dat ze groepen bijeen brengen. Verder zullen leden van de Servische minderheid die elders in Kosovo
wonen, weinig bescherming meer ondervinden. Zij zullen gedwongen worden om zich in de Servische enclave te vestigen.
Niet-Serviërs op hun beurt zullen de enclave, die zal inzetten
op een Serviseringspolitiek, moeten verlaten. Een Servisch autonoom gebied in Kosovo kan ook een precedentwerking in
de regio hebben: allerlei etnische minderheden (en dat zijn
er veel op de Balkan al of niet gesteund door een moederland) zullen ook territoriale autonomie willen. Kijk maar naar
de Serviërs in Kosovo! En als er eenmaal territoriale autonomie bevochten is, dan is de dreiging van afscheiding en aansluiting bij een moederland een kleine stap. Dit zijn gevaarlijke scenario’s voor nieuw geweld op de Balkan. Maar het
grootste probleem is dat onder het mom van Europese integratie het etnische denken op de Balkan blijft overheersen.
Het soort denken dat uiteindelijk leidde tot de kaalslag in de
jaren negentig. Het is dan ook onbegrijpelijk dat internationale gremia zoals de EU hieraan meewerken en etnische politiek honoreren. Blijkbaar zijn de lessen uit de jaren negentig
al weer vergeten. <
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Mr. drs. C. Homan

Frans Defensie Witboek:
behoedzaam compromis

Traditioneel zijn de Franse strijdkrachten altijd belangrijk geweest in het Franse streven naar grandeur
en de status van grote mogendheid. Zo is de wereld eraan gewend geraakt om Franse strijdkrachten
sinds de Franse Revolutie overal ter wereld gestationeerd te zien.

De mondiale ontplooiing van Franse strijdkrachten - met een
vanzelfsprekende bereidheid om indien noodzakelijk te interveniëren - is dan ook een van de belangrijkste instrumenten
die Franse politieke leiders gebruiken in hun buitenland beleid. De interventie in Mali dit voorjaar is daar weer een markant voorbeeld van. De status van grote mogendheid wordt
bovendien voor een belangrijk deel ontleend aan haar kernmacht, de force de frappe, die nog steeds een hoeksteen
vormt van het Franse veiligheids- en defensiebeleid.
Ondanks de financiële situatie in Frankrijk koestert het land
nog steeds grote ambities, zoals blijkt uit het eerder dit jaar
verschenen Franse Defensie Witboek. Aanleiding voor de opdracht van president Hollande om een commissie in te stellen voor dit nieuwe Witboek (het vorige dateert uit 2008) was

een aantal belangrijke mondiale gebeurtenissen. Zo kunnen
genoemd worden de economische crisis, de verplaatsing van
het Amerikaanse strategische zwaartepunt naar de Stille Oceaan en de opstanden van de bevolking in Noord-Afrika en het
Midden-Oosten.
Frankrijk is naast het Verenigd Koninkrijk de belangrijkste militaire mogendheid in Europa en het land is een onmisbare actor in de Europese geopolitiek. Het is misschien ook het enige
land dat de kloof kan overbruggen tussen twee isolationistische trends die Europa bedreigen, namelijk de Britse verwijdering van de Europese Unie en de stemming van strategisch
isolationisme die in de meeste Europese landen heerst – misschien vooral in Duitsland. Wanneer hier geen ommekeer
plaats vindt, dreigt Europa geostrategisch irrelevant te worden.

Militaire parade op 14 juli over de Champs Elysée. Bron : MvD Frankrijk.
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Het Defensie Witboek
Alle reden dan ook om in het kort het nieuwe Franse Defensie Witboek nader te belichten.
In de eerste plaats reduceert Frankrijk haar defensiebudget
van 1,9% tot 1,76% van het BNP, exclusief pensioenen. Dat
betekent dat 364 miljoen euro is uitgetrokken voor de periode 2014-2025, waaronder 179 miljard euro voor de periode
2014-2019. Hoewel dit een nog verdere verschuiving van de
NAVO-doelstelling van 2% van het BNP betekent, zijn de reducties toch minder groot dan werd gevreesd.
In de tweede plaats stelt het Witboek een personele reductie van 24.000 mannen en vrouwen voor in de periode 20162019, in aanvulling op de reductie van 10.000 personen die
reeds gepland was tot 2015. Hiermee zal de het totale personeelsbestand van de Franse krijgsmacht dalen tot 185.000 militairen in 2019.
In de derde plaats zal Frankrijk een grote cyberaanval als een
oorlogsdaad beschouwen. Een bevelsketen zal worden gecreëerd om offensieve cybercapaciteiten als deel van de Generale Staf te ontwikkelen, terwijl defensieve capaciteiten gecoördineerd zullen blijven op interministerieel niveau.
Ten vierde zal er een meer operationele focus komen op inlichtingen, waaronder een groeiende investering in surveillance drones. Gevechtsvliegtuigen en onbemande vliegtuigen
zullen in toenemende mate complementair zijn aan elkaar.
Terwijl het vorige Witboek een ‘crisisboog’ in het MiddenOosten van strategisch belang achtte, is dit nu het geval met
Afrika. De verschuiving in prioriteiten is primair gebaseerd op
de neergang van Al Qaida in het Midden-Oosten en ontwikkelingen na de Arabische Lente in de Sahel en Noord-Afrika.
De Franse primaire focus op de geografische strook van Guinee tot Somalië is in beginsel complementair aan de Britse
concentratie op de Perzische Golf en Indische Oceaan.
In het algemeen is de toonzetting van het Witboek die van
een behoedzaam compromis. Hoe de financiële reducties zullen uitpakken wordt dit najaar duidelijk wanneer de wet op
de militaire programmering meer in detail de keuzes voor capaciteiten voor de periode 2014-2019 bepaalt. Naar verwachting zullen vooral landstrijdkrachten, zwaar pantser en transportvliegtuigen getroffen worden. De nota stelt het Franse
nucleaire programma niet ter discussie (11% van het defensiebudget). De Franse kernmacht zal blijven bestaan uit onderzeeboten met nucleaire raketten en nucleaire lucht-grondwapens voor de Rafale gevechtsvliegtuigen. De status van de
force de frappe en de wapenindustrie worden gezien als de
kroonjuwelen van de Franse totale strategie. Niettemin zou
de Franse kernmacht de komende jaren meer vragen kunnen
gaan oproepen, gezien de voortdurende budgettaire druk en
ook vanwege een toenemend aantal voormalige autoriteiten
en invloedrijke analisten die het gebrek aan debat hierover
aan de orde stellen.
Het Witboek is representatief voor de context waarin het is
voorbereid. De Franse militaire ontplooiing in Mali dit voorjaar toonde de behoefte aan van een militaire capaciteit om
Franse strijdkrachten onafhankelijk te kunnen ontplooien in
het buitenland. Dit omdat het bij de meeste partners in Europa ontbreekt aan capaciteit en wil om substantieel aan de
Franse inspanningen bij te dragen. Zo leverde Nederland door
gebrek aan consensus in het kabinet geen bijdrage aan de
operatie in Mali.

Een Rafale gevechtsvliegtuig wordt gelanceerd van de USS Enterprise.

NAVO en EU
Nederland komt overigens in het Witboek slechts twee keer
voor. De ene keer wanneer het Europese partners met belangen in het Caribische gebied betreft; de andere keer wanneer
het Witboek de Benelux noemt als goed functionerend verband voor nauwere defensiesamenwerking.
Het Defensie Witboek noemt de NAVO en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid van de EU als de twee
hoofdpilaren van het Franse militaire beleid. Het beschouwt
de NAVO en de EU als complementair. De Franse terugkeer in
de geïntegreerde militaire structuur van de Alliantie wordt
gezien als een gelegenheid de structuren van de verschillende agentschappen en processen te stroomlijnen. De deelname

Frankrijk beschouwt de NAVO en
de EU als complementair
in het Allied Command Transformation (onder leiding van een
Franse generaal) in Norfolk, bevestigt het groeiende Franse belang in de rol van de NAVO op het gebied van concepten en ontwikkeling van capaciteiten. Met andere woorden,
Frankrijk ziet de NAVO niet zozeer als een politieke bedreiging voor Europese autonomie, maar als een middel om meer
expeditionaire concepten en capaciteiten in het Europese Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid te verkrijgen.
Gezien haar belangrijke ambities, ziet Frankrijk de Europese
Unie vooral als een force multiplier, d.w.z. als een middel om
invloed op het wereldtoneel uit te oefenen en deze te vergroten. Dit is ook wat de Britse premier Macmillan bedoelde
toen hij zei dat de Gaulle vaak ‘Europa’ zei, maar ‘Frankrijk’
bedoelde. Waarvan akte! <
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STRATEGISCHE PARTNER VAN DE NEDERLANDSE KRIJGSMACHT

Als een van de vooraanstaande leveranciers van defensietechnologie
is de Rheinmetall Defence Group al vele jaren een partner van de
Nederlandse Krijgsmacht. De defensieproducten van Rheinmetall
bepalen wereldwijd de norm voor kwaliteit en effectiviteit – van militaire trucks en rupsvoertuigen via simulatoren en elektro-optische
systemen tot wapensystemen en munitie.
Daarnaast biedt de nederlandse Rheinmetall vestiging in Ede een
volledige service op het gebied van wielvoertuigen en beschermingssystemen.

www.rheinmetall-defence.nl
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De Nederlandse missile defence
capaciteit: Strategisch onmisbaar
Ir. P.W.L. (Philip) Weimar

Surface based air & missile defence behelst enerzijds de verdediging tegen conventionele
luchtdreigingen, zoals vliegtuigen, helikopters en onbemande vliegtuigen (luchtverdediging).
Aan de andere kant houdt het de verdediging tegen ballistische raketten en kruisraketten in
(raketverdediging). De Nederlandse krijgsmacht beschikt over een breed arsenaal aan maritieme en
grondgebonden lucht- én raketverdedigingssystemen.

T

Radarinstallatie van de Patriot. Bron: NATO.

De Marine heeft haar luchtverdedigings- en commandofregatten (LCF) om een luchtdreiging te pareren, de Landmacht
bezit het army ground based air defence system (AGBADS),
dat enkele jaren geleden is ingevoerd en luchtmacht had tot
voor kort de meest geavanceerde Patriot-systemen onder
haar vleugels. AGBADS en Patriot zijn sinds vorig jaar ondergebracht bij het nieuw opgerichte Defensie Grondgebonden
Luchtverdedigingscommando (DGLC) op de Luitenant-generaal Bestkazerne te Vredepeel, een joint eenheid die organisatorisch onder het Commando Landstrijdkrachten (CLAS)
valt.
Met de oprichting van het DGLC vallen de Patriot-batterijen nu ook onder de organieke verantwoordelijkheid van het

CLAS, waarmee dit Operationeel Commando een wezenlijk
nieuwe capaciteit onder zijn hoede heeft gekregen in vergelijking met de systemen die het krijgsmachtdeel van oudsher heeft gekend. Het CLAS en daarvoor de Koninklijke
Landmacht heeft sinds jaar en dag aan luchtverdediging gedaan en de gebruikte middelen, waaronder bijvoorbeeld de
Cheetah PRTL en de Stinger ManPad, waren - bezien op operationeel niveau - point defence systemen. Het grote verschil
met de Patriot-systemen is dat deze systemen een organieke
taak hadden, namelijk het beschermen van de eigen troepenconcentraties en voornamelijk werden gebruikt om bescherming te bieden aan de manoeuvrerende eenheden. Ook de
in 2009 ingevoerde AGBADS-systemen zijn oorspronkelijk be-
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Oorlog in de zogeheten geleidewapengordels in Duitsland,
om ons te beschermen tegen de aanstormende armada’s van
jachttoestellen vanuit het oosten. Op zee werd de luchtverde-

doeld om semimobiel op te treden en mee te bewegen met
zich verplaatsende eenheden. De Patriot-systemen zijn echter ontworpen voor meer statische area defence en bescher-

In de verdediging tegen ballistische raketten leveren de Patriots hun unieke
meerwaarde
diging in samenwerking met de luchtmacht verzorgd door de
geleidewapenfregatten en later de luchtverdedigingsfregatten, in de NATO Air Defence Ground Environment (NADGE)architectuur.

men daarmee een veel groter gebied. Zo kan Patriot worden
gezien als de tweede schil in een gelaagde luchtverdediging,
waarbij met verschillende schillen een effectievere verdediging wordt ingericht. Dat is op zich niets nieuws, want dat
deden de Nike Hercules en HAWK-systemen al in de Koude

Nederlandse Patriot-lanceerinrichting in Dyarbarkir (2003). Bron NATO.

Maar niet alleen de luchtverdedigingstaak is anders. De Patriots beschikken namelijk ook over de mogelijkheid om raketverdediging uit te voeren. Het is juist de verdediging tegen
ballistische raketten waar de Patriots hun unieke meerwaarde leveren.
De vraag die in dit artikel centraal staat, is waarom de Nederlandse krijgsmacht zich druk zou maken over een systeem
dat in staat is ballistische raketten te pareren? Waarom heeft
Nederland überhaupt een dergelijke capaciteit nodig? En
waarom wordt deze missile defence capaciteit vooral internationaal gezien als een strategisch onmisbaar hoofdwapensysteem?

Dreiging
Om antwoord te kunnen geven op bovenstaande vragen,
moet eerst een aantal vragen worden beantwoord die hieraan ten grondslag liggen. De eerste logische vraag zou zijn of
er überhaupt een raketdreiging is. En als die er al is, moet Nederland dan een rol spelen in de bestrijding?
De ontwikkelingen in de internationale veiligheidsomgeving
tonen een beeld van chaos en onvoorspelbaarheid. In deze
tijd van wereldwijde instabiliteit, machtsverschuivingen en
grote economische verschillen kan de grootschalige politieke turbulentie in het Midden-Oosten door de aanhoudende
onenigheid in de VN-veiligheidsraad niet worden aangepakt.
In het verlengde van deze situatie zien we dat internationale verdragen en non-proliferatiemaatregelen niet hebben
kunnen voorkomen dat steeds meer staten over massavernietigingswapens en ballistische raketten beschikken. Deze
verregaande proliferatie van wapentechnologie en wapensystemen zorgt er niet alleen voor dat in toenemende mate de
dreiging vanuit de lucht wordt gevormd door ballistische raketten, maar dat ook de technologie van kruisvluchtwapens,
antischeepswapens, ongeleide raketten, artillerie en mortieren (RAM) en onbemande vliegtuigen steeds meer gemeengoed wordt.
Dat de verspreiding van ballistische wapens een ongekende vlucht heeft genomen sinds de Koude Oorlog, wordt geïllustreerd in de getoonde kaarten. Het betreft hier overigens
uitsluitend soevereine staten; dat wil zeggen dat niet-statelijke actoren die de beschikking hebben over geïmproviseerde
middelen, niet in dit overzicht zijn meegenomen.
Maar een reële dreiging wordt niet alleen gevormd door het
bezit van wapens. Naast de capaciteit is de intentie deze in te
zetten randvoorwaardelijk om van een daadwerkelijke dreiging te spreken. De onderste kaart laat zien dat ballistische
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wapentechnologie wijdverbreid is. Weliswaar zijn de intenties
van de betrokken statelijke actoren, voornamelijk in het Midden-Oosten maar ook in Zuidwest- en Zuidoost-Azië, in veel
gevallen niet helder geformuleerd, in sommige gevallen is er
wel degelijk sprake van dreiging met of daadwerkelijk gebruik van deze wapens.
Dat de huidige dreiging van ballistische raketten wel degelijk
reëel is, wordt ook duidelijk omschreven en erkend binnen
de NAVO-organisatie in haar belangrijkste inlichtingendocument, MC-161, ofwel de NATO Strategic Intelligence Estimate.
De 28 lidstaten hebben vooral zorgen over de ontwikkelingen
in het Midden-Oosten, getuige de verklaringen van Lissabon
en Chicago.

ballistische raketten in de lucht, en een aantal jaren later ook
in de ruimte, te onderscheppen.
De NAVO heeft tijdens de Lissabon-top in 2010 besloten om
een territoriale ballistic missile defence (BMD) -capaciteit te
ontwikkelen om zowel het grondgebied van de Europese
NAVO-landen als ontplooide eenheden te beschermen tegen
een aanval met ballistische raketten. Binnen de NAVO zijn
dergelijke verdedigingssystemen echter schaars. In tegenstelling tot bijvoorbeeld infanterie-eenheden zijn raketverdedigingssystemen bij een zeer beperkt aantal landen aanwezig.
Binnen de Alliantie van 28 landen zijn er momenteel slechts
drie landen die daadwerkelijk een operationele bijdrage kunnen leveren aan raketverdediging. Dat zijn de VS, Duitsland
en Nederland, die momenteel overigens alle actief zijn in Turkije. Dit geeft Nederland een unieke positie binnen de NAVO.
In de nota Hoofdlijnen die voor de zomer verscheen, wordt
het belang van dergelijke nichecapaciteiten voor Nederland
nog eens onderstreept.

Ambitieniveau

Landen met ballistische rakettechnologie en/of nucleaire wapens
in 1972.

Landen met ballistische rakettechnologie en/of nucleaire wapens
in 2013.

Behoefte
Zowel nationaal als in NAVO-verband heeft de bescherming
van eenheden, objecten en gebieden tegen een dergelijke
dreiging hoge prioriteit. Het is de belangrijkste taak van de
grondgebonden en maritieme raketverdediging bescherming
te bieden aan vitale objecten en gebieden, bevolkingscentra

De Nederlandse krijgsmacht heeft de afgelopen decennia
de lat altijd hoog gelegd wanneer het ging om het brengen
van vrede en veiligheid over de gehele wereld. En dat is niet
onterecht. Nederland is immers een welvarend en ontwikkeld land, met grote economische belangen, een sterke afhankelijkheid van het buitenland en bindende verplichtingen in de NAVO en de EU. Daarmee is Nederland niet alleen
genoodzaakt maar zelfs verplicht om een professionele en
hoogwaardig uitgeruste krijgsmacht in stand te houden. Dit
ambitieniveau straalt Nederland internationaal uit met de
technologisch hoogwaardige wapensystemen en goed opgeleide militairen die operationeel worden ingezet. Hiermee toont Nederland niet alleen dat het een land is dat in
de voorhoede kan meedoen, maar zorgt het er tegelijkertijd
voor dat onze troepen de meest effectieve en veilige bescherming hebben waarmee ze tijdens missies in conflictgebieden
slachtoffers tot een minimum beperken. Dit past in het Nederlandse sentiment dat dodelijke slachtoffers in huidige operaties politiek niet meer worden aanvaard.
Tevens zorgt de Nederlandse krijgsmacht er met haar hoogwaardige uitrusting impliciet voor dat Nederlanders kunnen
“meedoen”. Er zijn genoeg voorbeelden te noemen waarbij
landen niet aan missies mee wilden doen – of mochten doen –
omdat hun materieel niet voldeed aan de eisen voor die missies.
De meest moderne missile defence systemen, zoals Patriot
met de PAC-3 hit-to-kill missiles, en het LCF met de in Nederland ontwikkelde SMART-L extended long range (ELR) voorwaarschuwingsradar, passen als geen ander binnen dit Nederlandse ambitieniveau.

Een missile defence systeem kan bij uitstek worden ingezet als een politiek
instrument
en ontplooide eenheden tegen voornoemde raketdreiging.
Met de snelle technologische vooruitgang van dergelijke wapens ging de laatste decennia eveneens een technologische
sprong in verdedigingsmiddelen gepaard. Deze sprong maakte het vanaf ongeveer de jaren ‘90 mogelijk daadwerkelijk

Politiek wisselgeld
Het politieke belang van Nederlandse missile defence systemen is al tweemaal aangehaald; enerzijds heeft Nederland
een unieke capaciteit binnen NAVO waar veel vraag naar is,
anderzijds passen deze uiterst geavanceerde wapensystemen
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bij het ambitieniveau van Nederland.
Maar de belangrijkste politieke waarde van dergelijke capaciteiten is de aard van het wapensysteem zelf. Een missile defence systeem wordt namelijk niet alleen ingezet als militair
wapen, maar ook bij uitstek als een politiek instrument.
Neem als voorbeeld de huidige inzet van de Nederlandse Patriots in Turkije. Deze operatie, gedoopt tot Active Fence,
voorziet in het beschermen van onze NAVO-bondgenoot tegen mogelijke lucht- en raketaanvallen vanuit Syrië, waar de
spanningen zeer hoog oplopen. Buiten de militaire bescherming is de politieke signaalwerking die uitgaat van deze inzet tweeledig. Ten eerste geeft Nederland als onderdeel van
de coalitie een signaal af aan het Syrische regime, dat vrij kan
worden vertaald als “vooral geen rare dingen doen”. Dit betekent voor Syrië dat de drempel om te lanceren hoger wordt
gelegd. De kans is namelijk kleiner dat hun raketten doel zullen raken. Tegelijkertijd creëert Nederland hiermee een extra
stap in de escalatieladder, want de NAVO hoeft bij een Syrische aanval niet direct over te gaan tot escalerende maatregelen. Het uitschakelen van een Syrische raket voorkomt immers dat de NAVO wordt geconfronteerd met zware publieke
druk in Turkije om een tegenoffensief in te zetten en geeft
meer tijd voor politieke onderhandeling. Het tweede politieke signaal dat met de Nederlandse inzet wordt bereikt is dat

meer uitgenodigd bij de G20-top. Daarnaast is goed voor te
stellen dat belangrijke handelsdossiers van Nederland bij onze
bondgenoten onderop de stapel kwamen te liggen.

Kennispositie
Nederland is binnen Europa koploper wanneer het gaat om
kennis en innovatie van het technologisch hoogwaardige
en complexe domein van raketverdediging. Binnen de Nederlandse krijgsmacht is het Kenniscentrum DGLC ingericht,
waarvan zowel marine-, land- als luchtmachtpersoneel deel
uitmaakt. Binnen dit kenniscentrum bevindt zich niet alleen
een schat aan kennis over procedures, doctrinevorming, operatiën, planning en andere zaken die men logischerwijs bij
een militair kenniscentrum zou verwachten. Hier bevindt zich
ook een ruime hoeveelheid ervaring. Binnen het kenniscentrum lopen namelijk de mannen en vrouwen rond die daadwerkelijk de operationele ervaring hebben met het inzetten
van een raketverdedigingscapaciteit. Naast Patriot-missies tijdens de Golfoorlog in 1991 (Diamond Patriot in Israël en Turkije) en 2003 (Display Deterrence in Turkije) worden er, zoals gezegd, Nederlandse Patriots in Turkije ingezet (Active
Fence). Daarnaast zit hier ook kennis in de hoofden van het
personeel over het opzetten, inregelen en uitvoeren van één
van de grootste internationale lucht- en raketverdedigings-

Nederland is koploper op de gebieden kennis en innovatie van raketverdediging
een bondgenoot wordt gesteund die zich in een lastig parket bevindt. Het uitbuiten van deze politieke dimensie levert meer op dan alleen ‘afschrikking’ richting de opponent
(deterrence). Het zorgt er tevens voor dat Nederland binnen
het bondgenootschap voor zichzelf een goede onderhandelingspositie creëert. Dergelijke “I-owe-you’s” en daarmee samenhangende politieke welwillendheid beklijven niet alleen
in het militaire domein, maar stralen af op allerhande belangrijke dossiers in álle ministeries. De andere kant van deze
medaille heeft Nederland ondervonden toen het zijn troepen terugtrok uit Uruzgan in 2010. Of er een direct verband
kan worden aangetoond of niet, Nederland werd hierna niet

oefeningen ter wereld: Joint Project Optic Windmill, kortweg
JPOW. In mei en juni 2013 heeft alweer de 12e uitvoering
van deze oefening plaatsgevonden op de luitenant-generaal
Bestkazerne. Naast het kenniscentrum draagt ook het onderzoeksinstituut TNO voor een groot deel bij aan deze kennispositie. TNO heeft de afgelopen 25 jaar een zeer breed palet
aan wetenschappelijke kennis opgebouwd op het gebied van
lucht- en raketverdediging. Deze kennis heeft voornamelijk
betrekking op de onderwerpen modelleren en simulatie, operationele analyse en optimalisatie, concept development & experimentation, multicriteria-methodieken en ondersteuning
bij oefeningen, live firings en after action analyses.
Innovatie blijft niet beperkt tot de krijgsmacht en de kennisinstituten, Nederland staat ook internationaal bekend om
de grote innoverende rol van de industrie. Fokker draagt bijvoorbeeld bij aan de Nederlandse activiteiten op het gebied
van raketverdediging. Fokker produceert namelijk de lanceerkokers (canisters) van verschillende raketsystemen, waaronder die voor de Patriot PAC-3- raketten van Lockheed Martin.
Maar het meest in het oog springt misschien wel Thales Nederland, dat technologisch geavanceerde en innoverende radarsystemen ontwikkelt en produceert. Systemen zoals de
APAR en SMART-L hebben wereldwijd op marineschepen hun
plaats gevonden. De nieuwste variant van de SMART-L- radar,
waarvoor Defensie vorige zomer het contract heeft ondertekend, zal vanaf 2018 pronken op de LCF’n. De radar zal, door
de enorme afstand waarop ballistische raketten kunnen worden gedetecteerd en gerapporteerd aan lanceerplatformen
binnen de NAVO-architectuur, een unieke bijdrage leveren
aan de effectiviteit van raketverdediging.
Deze krachtige kennispositie geeft Nederland internationaal
prestige. Het stelt ons land in staat om een voorname rol te
spelen in verschillende NAVO-fora en Nederland kan op die
manier een kritisch tegenwicht bieden aan grootmachten als

Het luchtverdedings- en commandofregat Zr. Ms. De Ruyter
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Lancering AGBADS.

de Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk. De Nederlandse
kennis en ervaring wordt door de Amerikanen overigens zeer
gewaardeerd, bijvoorbeeld in de coalitie-wargameserie Nimble Titan, waar de toekomstige concepten van raketverdediging worden ontwikkeld. Tevens geeft deze kennispositie en
ervaring Nederland de mogelijkheid allerhande internationale posities te bekleden, waaronder beleids-, plannings- en
staffuncties binnen organisaties als SHAPE (ACO), ACT, IMS,
NCIA, EADTF en JAPCC1. Het aanwezig zijn in verschillende
fora en het invullen van deze kritische posities geeft Nederland, juíst omdat raketverdediging een grotendeels politiek
instrument is, veel invloed. Dit betekent dat Nederlandse expertise niet alleen wordt gevraagd, maar dat er ook naar Nederland wordt geluisterd en dat geeft Nederland internationaal een agenda bepalende rol.

Conclusie
Aan het begin van dit artikel werd de vraag gesteld waarom
Nederland überhaupt beschikt over een raketverdedigingscapaciteit en waarom deze capaciteit wordt gezien als een strategisch onmisbaar hoofdwapensysteem.
In de eerste plaats is de dreiging die uitgaat van ballistische
raketten, reëel én potentieel catastrofaal, zeker wanneer
deze overbrengingsmiddelen worden uitgerust met massavernietigingswapens. Een handelsnatie als Nederland, dat sterk
afhankelijk is van het buitenland en grote economische belangen heeft, kan het zich gewoonweg niet veroorloven om
tegen een dergelijk beduidend risico geen maatregelen te nemen, hoe klein de kans ook is dat er daadwerkelijk iets gebeurt.
Ten tweede is er binnen de NAVO-alliantie een grote behoefte aan systemen voor raketverdediging. Sinds de top van Lissabon in 2010 is territoriale raketverdediging onderdeel van
het nieuwe Strategisch Concept van de NAVO. En Nederland
is één van de weinige NAVO-partners die hier concreet een
bijdrage aan kan leveren én ervaring heeft met het inzetten
hiervan.
Een derde reden is dat de Nederland de ambitie heeft en

blijft houden een professionele krijgsmacht neer te zetten die
zorg draagt voor het brengen van vrede en veiligheid in binnen- en buitenland. Door dat te doen met het meest hoogwaardige technologische materieel, vult ze die ambitie niet
alleen in, maar zorgt ze tegelijkertijd dat zowel Nederlanders
als onze bondgenoten de best mogelijke bescherming genieten.
Ten vierde is de essentie van raketverdedigingsmiddelen niet
alleen van militaire aard, maar heeft de inzet ervan ook een
grote politieke dimensie. Zowel met de afschrikking die van
de systemen uitgaat als met het signaal naar de bondgenoten
die worden beschermd, buit Nederland deze politieke dimensie volledig uit. Dat levert haar een plaats aan tafel op die
verder reikt dan alleen het Defensiedossier.
Ten slotte heeft Nederland in de afgelopen 25 jaar een ijzersterke kennispositie opgebouwd op het gebied van raketverdediging. Zowel Defensie, kennisinstituten als industriële partijen hebben ieder op hun eigen vlak een leidende rol
wanneer het gaat om unieke kennis, kunde en infrastructuur.
Dit geeft Nederland een vooraanstaande positie in internationale gremia, maar levert ook indirect invloed op wanneer
het op uitstekende manier invulling kan geven aan missile defence functies die van zichzelf een sterk politiek karakter hebben.
Al deze argumenten bij elkaar optellend, is het niet moeilijk
om tot een slotconclusie te komen: een raketverdedigingscapaciteit heeft impact, zowel militair als politiek. <

Over de auteur.
Ir. P.W.L. (Philip) Weimar is sinds 2006 werkzaam bij TNO
(Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) en is programmaleider van het onderzoeksprogramma Lucht- en Raketverdediging. TNO en het Ministerie van Defensie zijn strategische partners bij het opbouwen
en in stand houden van kennis. Eventuele standpunten of
meningen in dit artikel zijn die van de auteur en geven niet
noodzakelijk die van TNO weer.

SHAPE: Supreme Headquarters Allied Powers Europe (NAVO). ACO: Allied Command Operations (NAVO). ACT: Allied Command Transformation
(NAVO). IMS: International Military Staff (NAVO). NCIA: NATO Communications and Information Agency. EADTF: Extended Air Defence Task Force
(MoU Organisatie NLD/DEU). JAPCC: Joint Air Power Competence Center (NAVO).
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Change detection system
voor Counter-IED
Geavanceerd camerasysteem voor het detecteren van belangrijke
veranderingen in de omgeving tijdens route clearance operaties.
Ontwikkeld door ViNotion, CycloMedia Technology en TU Eindhoven.

Control / statistics
Vehicle speed assist
SPEED OK
Reference position offset:
27 centimeters
GPS Quality:
QUALITY HIGH
Covered 0.51 meters, processing frame...

Systeemkenmerken:

• Nauwkeurige positionering
Door GPS-postionering kan de locatie tot op
10 cm nauwkeurig bepaald worden.
• Revolutionaire camera
Het systeem maakt gebruik van een camera
met een resolutie van 20 megapixels
• Snelle database
Tijdens het rijden worden eerder opgenomen
beelden snel opgezocht in de database.
• Change detection beeldverwerking
Beeld- en positioneringsdata worden vergeleken
met corresponderende data uit de database.

In 2012 heeft een NATO oefening plaatsgevonden,
waarbij 5 systemen zijn getest uit verschillende landen.
Het change detection systeem heeft hier succesvol aan
deelgenomen en was de enige die real-time tijdens het
rijden veranderingen kon detecteren en signaleren.
Momenteel wordt door de partijen gewerkt aan het uitbreiden van de mogelijkheden van dit systeem waarbij de
verandering in de omgeving in 3D worden waargenomen
en gepresenteerd voor evaluatie door de operator.
Voor meer informatie: http://vinotion.nl/defensie

Ontwikkeld door ViNotion, CycloMedia Technology en de Technische Universiteit Eindhoven.
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HeroRATs in de strijd
tegen landmijnen

31

Armex | oktober 2013 | nummer 5

Armex_nr. 5-2013.indd 31

26-09-13 19:36

Foto’s en tekst: Maarten Boersema

Er zijn op dit moment ongeveer 70 landen op
de wereld die te maken hebben met landmijnen
en ‘explosieve restanten’ uit oorlogen en
andere conflicten. Zij vormen in deze landen
een structurele barrière voor ontwikkeling en
economische groei. De Belgische organisatie
APOPO1 is de strijd tegen deze landmijnen op
een bijzondere manier aangegaan.
Hiervoor heeft zij een gecombineerde benadering ontwikkeld
van bestaande ontmijningstechnologie en gebruik van ‘innovatieve mijndetectieratten’. Op deze manier hoopt APOPO
landmijnen op een efficiëntere manier onschadelijk te maken.
Deze gecombineerde aanpak heeft inmiddels al tot verscheidene successen geleid onder meer in het zuiden van Mozambique.
In de Tanzaniaanse stad Morogoro traint APOPO ratten in het
opsporen van landmijnen. . In de Tanzaniaanse stad Morogoro verzorgt APOPO een training die er uiteindelijk toe leidt
dat de ratten in voormalig oorlogsgebied worden ingezet bij
het opsporen van landmijnen. Op de foto’s is te zien hoe de
aangelijnde ratten worden getraind om systematisch een gebied uit te kammen op zoek naar landmijnen. Bij ‘goed werk’
krijgen ze een beloning van hun trainer.
Het eigenlijke werk, de ‘ontmijning’ van een voormalig conflictgebied, bestaat uit verschillende stappen. Nadat het terrein is geprepareerd, worden met behulp van de ratten allereerst safe lanes gemaakt in een gebied waarin landmijnen
aanwezig kunnen zijn. Daarna wordt het gebied systematisch
besnuffeld door de ratten, terwijl de aangelijnde ratten door
trainers vanuit de safe lanes worden begeleid. Als een rat een
landmijn heeft opgespoord, wordt met een metaaldetector
de exacte locatie bepaald. Daarna wordt de landmijn door
een deminer uitgegraven en onschadelijk gemaakt.
Inmiddels zijn deze ratten niet alleen in Mozambique, maar
ook in Angola, Cambodja en Thailand actief. In de Gazaprovincie van Mozambique is onlangs symbolisch een laatste mijn tot ontploffing gebracht. Hiermee is de provincie officieel mijnenvrij verklaard. De ratten worden dan ook niet
zonder reden HeroRATs genoemd. Op de website van APOPO (www.apopo.org) vindt u meer informatie over deze HeroRATs. Hier wordt onder meer de werkwijze van deze ratten
inzichtelijk gemaakt met animaties en filmpjes. Mede daarom
is een bezoek van deze website meer dan de moeite waard. <

APOPO staat voor Anti-Persoonsmijnen Ontmijnende Product
Ontwikkeling.
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Vladimir Poetin

Vladimir Poetin en het
Westen
Geen verzoening in zicht
Henry van Loon

In deze bijdrage gaat de auteur dieper in op de steeds slechter wordende verhoudingen tussen het
Rusland van Vladimir Poetin en het Westen. De crisis in Syrië komt uiteraard ook aan de orde. Daarom
moet worden vermeld dat dit artikel is om redenen van technische aard op 2 september jl. afgerond.
De gespannen sfeer, die al enige tijd heerst tussen Moskou
en het Westen, is een direct gevolg van de harde, agressieve
en onverzoenlijke houding van president Vladimir Poetin, die
nog onlangs door de Amerikaanse senator John McCain werd
omschreven als “een KGB-apparatsjik die droomt van een
weer almachtig Rusland”.
Toen Moskou maanden geleden publiceerde wat zijn buiten-

landse politieke strategie zou zijn, werd er gegaapt in Washington en Europese hoofdsteden. Ten onrechte, aangezien
het document veel onthult over de ‘Poetin Doctrine’: het verwijdert Rusland nog verder van West-Europa en is opmerkelijk kritisch ten aanzien van de VS. Eén ding blijkt overduidelijk: elke poging om tot een betere verhouding te komen met
Moskou is tot mislukken gedoemd.
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De nieuwe doctrine heeft zijn oorsprong in het Sovjet- en Tsaristische verleden. Om met Tsaar Alexander III te spreken, Rusland heeft slechts twee bondgenoten: zijn leger en zijn vloot.
De doctrine verwerpt het lidmaatschap van elk bondgenootschap - in ’t bijzonder dat van de NATO. De door Poetin goedgekeurde doctrine zal de verhouding met het Westen verder
verslechteren in weerwil van de inspanningen om het aantal
nucleaire wapens te verminderen en een einde te maken aan
de modernisatie van het raketschild in Europa. Moskou zal
van de VS verdere concessies eisen op het gebied van raketverdediging, maar tevens weigeren zijn enorme voorsprong
op te geven op het gebied van tactische nucleaire wapens.

kou en Beijing. Het is tevens een demonstratie van hun assertiviteit en bereidheid om actie te ondernemen ten koste van
Amerika.
In de visie van beide landen is er geen betere manier om, in
kwesties van wereldpolitiek, spierballen te demonstreren dan
door het kleineren van de sterkste speler. Deze benadering is
mede gebaseerd op de steeds grotere verschillen tussen hen
en de VS als het gaat om kwesties zoals Syrië. Beide landen
verzetten zich tegen interventie in de politiek van een land,
laat staan het omverwerpen van een regiem, zoals in 2011 in
Libië gebeurde. Tenslotte zou een dergelijk gedrag ook op

De ‘Poetin Doctrine’ verwijdert Rusland nog verder van West-Europa
Hoezeer het Kremlin onder Poetin spot met algemeen erkende mensenrechten blijkt o.m. uit het neersabelen van de oppositie, het gevangen nemen van wie protesteert en van de
ondernemer Mikhail Khodorkovsky, die dit jaar zijn tiende
jaar in het gevang doorbrengt. Aan de lange lijst van Russen
die door Poetin worden vervolgd, kunnen ook nog de vaak
genoemde homoseksuelen worden toegevoegd en degenen
die zich voor homorechten inzetten. Naast politieke dissidenten, journalisten, en vermogende ondernemers zijn die laatsten het afgelopen half jaar de focus van repressieve wetten
die hen en wie het waagt hen te verdedigen, in het gevang
kunnen brengen. Al geruime tijd is sprake van een anti-homo sentiment in de conservatieve Russische maatschappij, gesteund door het Kremlin en de Russisch Orthodoxe kerk. Poetin heeft dit echter naar een hoger niveau getild door het
legitimeren van de haatzaaicampagne in de wetgeving.
Poetin gebruikt deze kruistocht om zijn politieke basis te versterken en de aandacht af te leiden van binnenlandse mislukkingen. De afgelopen zomer veroordeelde een rechtbank
op last van het Kremlin Aleksej Navalny, advocaat en charismatisch oppositieleider, tot vijf jaar gevangenis op verdenking van het ‘stelen van hout’ maar in werkelijkheid omdat
hij zich kandidaat heeft gesteld om burgemeester van Moskou te worden.
Opvallend genoeg heeft Rusland gedurende de afgelopen jaren op enorme schaal geïnvesteerd in Amerikaanse staatsobligaties en de dollar. Vervolgens echter spreekt het schande van
het begrotingstekort van de VS, de tekorten en de zwakke
dollar – een ‘onbetrouwbare reservevaluta’ zoals het Kremlin klaagt.

Nieuwe as?
Als het om samenwerking gaat, maakt Moskou kennelijk een
uitzondering waar het China betreft. Dat blijkt uit het feit
dat president Xi Jinping’s eerste officiële bezoek aan Moskou
werd gebracht. Daarmee onderstreepte hij nog eens welke
enorme olie-, en aardgasdeals voor Rusland in het verschiet
liggen. Het blijkt ook uit grootscheepse Russisch-Chinese
vlootmanoeuvres en uit de hele zgn. Snowden-affaire. Zozeer zelfs dat de New York Times de mogelijkheid heeft geopperd van een nieuwe Russisch-Chinese anti-Amerikaanse as.
De vlucht van Snowden van Hong Kong naar Moskou en het
asiel dat hem vervolgens in Rusland werd geboden, zouden
niet mogelijk zijn geweest zonder de samenwerking van Mos-

hen kunnen terugslaan. Hun gedrag wijst erop dat zij weinig
gevaar zien in het schofferen van de VS en weinig heil verwachten van mogelijke samenwerking met Washington. Deze
redenering stoelt op een tweetal percepties.
• Zij zien een ‘decadent’ Amerika. In hun ogen zit de VS aan
de verkeerde kant van de geschiedenis en houdt het vast
aan zijn banden met Europa en een deel van Azië, terwijl
het zijn economische superioriteit en zijn morele autoriteit
in de rest van de wereld kwijt raakt. Het vertrek uit Irak en
Afghanistan zonder overwonnen te hebben draagt bij aan
de indruk dat Amerika’s militaire superioriteit niet veel bijdraagt aan het bereiken van politieke doelen.
• Beide landen beschouwen de Amerikaanse buitenlandse
politiek als fundamenteel vijandig als het gaat om hun
vitale belangen. Ook Amerika’s uitdragen van democratie
nemen zij niet serieus. Zij beschouwen het als een kruistocht
om regeringen te ondermijnen die vijandig zijn aan het
Westen.
Daar komt bij dat de steun die Washington biedt aan de
buurlanden in vrijwel elk conflict dat Moskou en Beijing met
deze laatste hebben door beide hoofdsteden wordt gezien
als een poging hen te dwarsbomen. Zo zit Amerikaanse steun
aan Georgië en de voormalige Sovjetrepublieken in Centraal
Azië, Rusland dwars. Dat geldt in gelijke mate voor China als
het gaat om Amerikaanse steun voor Vietnam en de Filippijnen in hun maritieme conflict met Beijing.
Washington en de overige Westerse landen moeten de groeiende toenadering tussen Rusland en China en de mogelijke
gevolgen voor het Westen zorgvuldig in de gaten blijven houden. Het zou dwaas zijn er geen aandacht aan te besteden.
Zeker nu uit Russische documenten duidelijk is wat de keuzes
zijn die door Poetin zijn gemaakt op het gebied van de buitenlandse politiek van Moskou: een steeds grotere invloedsfeer; toenadering tot China; verwijdering van het Westen.

Herstel?
Herhaaldelijk is gezegd dat de VS een einde moet maken aan
het wantrouwen en zijn relaties met Rusland moet verbeteren
op basis van zo genoemde ‘gezamenlijke belangen’. In werkelijkheid echter volgt de ene crisis de andere op, van Syrië
tot Snowden. Het komt er deze keer op neer dat iedere poging tot herstel van banden met het Kremlin tot mislukken is
gedoemd. Washington en de overige Westerse landen doen
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er nu niet goed aan tijd en politiek kapitaal te besteden om
nog eens te trachten een strategische relatie met Rusland op
te bouwen.
Daar is om te beginnen de wederzijdse nucleaire ontwapening die een sleutelelement moest zijn van het herstel van de
betrekkingen. Terwijl de VS streefde naar een wereld zonder
atoomwapens, legde het Kremlin geen belangstelling aan de
dag voor het verder intomen van zijn nucleaire vermogens.
Vooral vanwege zijn zwakkere economische vooruitzichten
en afnemende conventionele slagkracht. Zelfs toen Amerika
eerder dit jaar aankondigde bereid te zijn eenzijdig de laatste fase van het Europese raketschild op te schorten kwam er
geen enkel positief antwoord van Russische zijde. Daar komt
bij dat president Poetin niets te winnen lijkt te hebben met
het bereiken van een overeenkomst met de VS, integendeel,
hij wint nog aan interne populariteit door aan te tonen dat
de VS hem nodig hebben.
Eigenlijk bleef Obama onder die omstandigheden maar één
ding over: de voor dit najaar geplande topontmoeting met

pens om schepen te bestrijden en S-300 luchtdoelraketsystemen – met als enig doel het tegengaan van potentiële acties
door de internationale gemeenschap.
Ook niet moet worden vergeten dat in Georgië – een vroegere Sovjetrepubliek en geboorteland van Stalin – Russische
troepen nog steeds het soevereine gebied van een ander land
bezetten. Een land dat een bijdrage levert aan de Geallieerde
militaire operaties in Afghanistan .
Al deze tegengestelde belangen maken een nieuwe en productieve strategische relatie tussen de VS en Rusland praktisch
onmogelijk.

Reset
Voor het Westen is het dezer dagen belangrijk te weten met
wie het, in de figuur van Vladimir Poetin, precies te maken
heeft. Duidelijk is wel dat van het door Amerika gewenste
herstel van een vruchtbare samenwerking met Rusland (de
veelbesproken ‘reset’, een begrip uit de computerwereld,
geen sprake kan zijn. Dit herstel was één van de eerste initiatieven op buitenlands politiek gebied van de regering Oba-

Poetin lijkt niets te winnen te hebben met een overeenkomst met de VS
Poetin afzeggen. Hetgeen geschiedde. In een verklaring deelde het Witte Huis mee dat de ontmoeting was uitgesteld vanwege “te weinig vooruitgang van de bilaterale agenda”. Genoemd werden zaken als het raketschild, wapenbeheersing,
handelsrelaties en mensenrechten.
Waar het Syrië betreft is Moskou er uitsluitend op uit een bevriende haven aan de Middellandse Zee te behouden, alsook zijn wapen- en handelsrelaties, terwijl de VS eropuit is
het conflict te beëindigen en de regio te stabiliseren door een
combinatie van militaire steun en training, mogelijke interventie en onderhandelingen. Terwijl het dodental tot boven
de 100.000 is gestegen, stuurt het Kremlin geavanceerde wa-

Poetin en Obama zijn het oneens

ma in 2009, maar men had in Washington kennelijk buiten
Vladimir Poetin gerekend. Na 12 jaar – alleen en samen met
zijn trouwe trawant Dimitri Medvedev – aan het hoofd van
de Russische politiek zou Poetin een bekend gegeven moeten
zijn. Politici worden echter voortdurend bloot gesteld aan allerlei invloeden binnen en buiten Rusland. In Poetin’s geval
brengt dit hem ertoe zich de ene dag te profileren als de half
blote macho-judoka zwarte band (ter wille van vrouwelijke
kiezers) tot aan de anti-Amerikaanse autocraat die Russische
weeskinderen misbruikt om Amerikaanse mensenrechten te
ondermijnen, of diezelfde VS waar maar mogelijk, van Syrië
tot Snowden, zoveel mogelijk dwars te zitten.
Zeker voor Obama en voor het Westen is het een vereiste te
weten wat Poetin motiveert en wat hij wil bereiken. Hij is gefixeerd op het overleven van Rusland en niet alleen op zijn eigen overleven. Gedurende de eerste twee termijnen van zijn
presidentschap deed hij wat hij kon om de kracht en de vitaliteit van Rusland op te bouwen en te versterken. Hij deed dat
door gebruik te maken van de onverwachte gigantische revenuen van de olie- en aardgasbaten voor het aflossen van de
kolossale schuldenlast die was achtergelaten door zijn voorgangers Gorbatsjov en Jeltsin.
Dat Poetin zich schaart achter Iran en Syrië betekent niet dat
hij zich zozeer bekommert om de Iraanse mullahs of om het
bewind van Bashar al-Assad in hun conflicten met het Westen. Het heeft, volgens kenners, meer te maken met zijn obsessie voor stabiliteit. Teheran behulpzaam zijn met de bouw
van een nucleair wapen en Assad in het zadel houden in Damascus, is waarschijnlijk niet waar het Poetin uiteindelijk om
gaat. Maar een Israëlisch of Amerikaanse aanval op Iraanse
ondergrondse bunkers met hun 18.000 centrifuges voor het
zuiveren van splijtstof of een geallieerde interventie in Syrië
zou de volatiliteit in de wereld vergroten – en Rusland mogelijk in gevaar brengen.
Poetin heeft het Westen nooit als een model beschouwd voor
Rusland. De crisis in de eurozone heeft hem ervan overtuigd
dat het voor Moskou geen zin heeft zich aan te sluiten bij een
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Het S300 luchtdoelraketsysteem.

‘gezamenlijk Europees huis’- een idee van Gorbatsjov. Gaat
het bovendien om energie, dat wil zeggen olie en aardgas,
dan gaat Poetin ervan uit dat het Westen Rusland meer nodig

erin schept de VS dwars te zitten, de grove wijze waarop hij
zijn positie in het eigen land versterkt, dragen er allemaal toe
bij Washington tegen de haren in te strijken. Desondanks is

Moskou neemt vaak posities in die strijden met die van Amerika
heeft dan vice versa. Zelfs wanneer alle fabels over hem even
worden vergeten, blijft het feit dat de echte Vladimir Poetin
moeilijk te doorgronden is. Hij weet wat hij wil. En pas wanneer het Westen er achter komt wat dat precies is, kan het
zijn eigen koers bepalen.

de heftigheid van de roep om Rusland daarvoor te straffen
niet in overeenstemming met de werkelijke dreiging die er
van Rusland uitgaat op het wereldtoneel. De werkelijkheid is
dat het land nu minder bedreigend is dan het ooit geweest is
sedert de Tweede Wereldoorlog, aldus Graham’ s redenering.
Rusland, zo stelt hij, is niet de Sovjet-Unie, ook al koestert
Poetin dromen over het herstel van Russische dominantie in
het voormalige Sovjetrijk. China, diverse Islamistische bewegingen en zelfs Europa verzetten zich echter tegen de invloed
die Moskou tracht te hebben op zijn directe grensgebieden.
Koude-Oorlogreflexen spelen nog steeds een belangrijke rol
als het gaat om de huidige spanningen met Moskou, ook al is
de Russische dreiging waarschijnlijk geringer dan zij lijkt.

Obama’s besluit om het topoverleg met hem af te zeggen
werd van harte toegejuicht door een overgroot deel van het
Amerikaanse politieke establishment. In de opvatting van critici van het Kremlin was het de hoogste tijd Rusland de les te
lezen. Was het niet de schuld van Moskou , aldus hun redenering, dat Snowden niet berecht wordt in de VS, dat de Syrische president Basher al-Assad nog steeds aan de macht was,
Iran nog steeds aan zijn atoomwapenprogramma werkt, en
landen als Oekraïne en Georgië nog steeds geen bloeiende
democratieën zijn?

Daar staat weer tegenover dat het Westen moet inzien dat
Rusland geen democratie is en dienovereenkomstig moet reageren. Het moet inzien dat Rusland een wankele staat is, geregeerd door een autoritair regiem dat er niet voor terugschrikt hard op te treden tegen de eigen bevolking, maar zo
nodig ook tegen derden. <

Inderdaad, aldus schrijft Ruslandkenner Thomas Graham,
neemt Moskou vaak posities in die strijden met die van Amerika. Poetin’s agressieve stijl, het duidelijk genoegen dat hij
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AH-64D: ogen en spierballen
Luchtmobiele Brigade
‘Vliegen in Apache geeft veilig gevoel’
Tekst: Gertjan van der Wal. Foto’s: AVDD, KLu, WPA.

Het Defensie Helikopter Commando (DHC) levert een essentiële bijdrage aan de inzetbaarheid van de
Luchtmobiele Brigade. In een drieluik komen zijn bewapende en transporttoestellen aan bod. Deel I:
de Apache.

De Apache gevechtshelikopter vormt sinds 2007 een vaste
waarde binnen de Air Manoeuvre Brigade, het samenwerkingsverband tussen rode baretten en de luchtmacht. “Met
onze sensoren en wapensystemen steunen wij deze militairen
dag en nacht en praktisch in alle weersomstandigheden”, vertelt luitenant-vlieger Roy. “Maar we voeren ook verkenningsen escortetaken uit.”
Als piloot klokte hij in ruim 2,5 jaar meer dan 550 uur op de
AH-64D Longbow Apache. “Ik wilde als kind dolgraag al een
wapenplatform als deze heli vliegen. Je opereert er niet alleen mee boven de wolken. Met close air support maak ik
echt een verschil voor onze jongens op de grond.”

Redskins
Zijn 301 ‘Redskins’ Squadron, dat is gestationeerd op vliegbasis Gilze-Rijen, bracht dit bij meerdere uitzendingen in de

praktijk. Meest recent is de inzet in Afghanistan. Daar hielp
de gevechtshelikopter vele malen onder vuur liggende Nederlandse en coalitietroepen uit de brand. Mochten de vijandige
strijders de heli op de korrel nemen, dan kan het toestel tevens incasseren.
“De Apache is onwijs sterk en blijft lang vliegen, ondanks
technische storingen, mankementen of beschietingen. Dat
geeft de crew een veilig gevoel”, benadrukt Roy. Zelf ervoer
hij dat nog niet aan den lijve, maar het squadron draaide de
eerste uitzending al in 1998 – 1999 in Bosnië-Herzegovina.
Gevlogen werd toen vanaf de Amerikaanse basis in Tuzla.
De Stabilization Force (SFOR) vredesmacht zag na afloop van
de burgeroorlog toe op de naleving van het Verdrag van Dayton. “Er werden in voormalig Joegoslavië hoofdzakelijk verkenningsvluchten uitgevoerd”, blikt de luitenant terug.
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stelt de vlieger, die zelf geen gevechtservaring in het land opdeed. “Alleen als het echt nodig is, gaan we over tot wapeninzet.”
Mocht dat gebeuren, dan beschikt de heli om te beginnen
over een 30 millimeter boordkanon. Waar Roy in de back seat
de kist vliegt, houdt de gezagvoerder zich in de front seat bezig met tactische zaken als de radio’s, sensoren en als gunner
met de wapensystemen. “Hij richt het geschut door met zijn
helmet mounted sight naar het doelwit te kijken.”

Modern vizier
Dat technische hoogstandje is op de helm van de vlieger geplaatst, lijkt op een lorgnet en fungeert als modern vizier.
“We kunnen maximaal 1.200 granaten meenemen. Een set up
van 300 stuks en extra brandstof is ook mogelijk”, somt Roy
op. Het kanon wordt bijvoorbeeld ingezet tegen personeel en
andere ‘soft targets’ als ongepantserde voertuigen en mortieropstellingen.
Luitenant-vlieger Roy.

Leasebakken
De Koninklijke Luchtmacht gebruikte in die dagen nog twaalf
van de U.S. Army geleasede AH-64A’s. Deze werden eind 1996
vanuit Duitsland naar Nederland verplaatst. Enkele maanden
later waren ze operationeel. De nieuwe Delta’s rolden vanaf mei 1998 binnen, waarna het dertigtal mei 2002 compleet
was. De eerste leasebakken gingen in de herfst van 2000 terug naar het Amerikaanse leger, de rest volgde februari 2001.
De AH-64D’s werden datzelfde jaar ingescheept voor inzet in
Djibouti in Ethiopië. Waar nodig moesten ze daar in de Hoorn
van Afrika de Nederlandse troepen bijstaan. Die maakten onderdeel uit van de United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE). Deze troepenmacht zag namens de Verenigde
Naties toe op het staakt-het-vuren tussen beide landen.
Na de tour in Ethiopië trokken de Redskins met zes kisten
april 2004 naar Kaboel in Afghanistan. Daar vormden ze een
waardevolle aanvulling op de eigen middelen van de grondtroepen tijdens de International Security Assistance Force
(ISAF). “De Q-20 crashte in dat land op 29 augustus 2004 ten
zuiden van Bagram”, zegt Roy.

Behalve het geschut beschikt de heli over vier ophangpunten
onder de vleugels voor het zware werk. Te denken valt aan
bestrijding van pantservoertuigen, tanks, commando- en radarposten en bunkers.
Onder de twee winglets is plaats voor zestien lasergeleide
Hellfires, 76 ongeleide 2,75 inch raketten in vier rocket pods
of een combinatie daarvan. “De samenstelling is afhankelijk
van de opdracht: verkennen, aanvallen of escorteren. Meestal
vliegen we met twee rocket pods en launchers voor de Hellfires”.

Sensoren
Voor het uitvoeren van deze taken kan de helikopter terugvallen op een uitgebreid pakket sensoren. Dat bestaat uit een
videocamera die tot acht kilometer kan inzoomen, een infraroodcamera voor doelopsporing en een laser voor het meten
van afstanden en geleiden van de Hellfires.
Om ook ’s nacht te opereren, heeft de Apache infraroodsensoren en kan de front seater/gunner gebruik maken van een
nachtkijker. Verder is de heli voorzien van zelfverdedigingsmiddelen. Dat zijn onder meer laser en radar warning receivers. “Die laten weten wanneer de kist door een radar of lasergeleid systeem wordt aangestraald”, licht Roy toe.

Niet alleen in Afghanistan was het squadron in die periode
met zes kisten actief, maar ook in Irak. De Nederlandse inbreng bij de Stabilization Force Iraq in de Zuid-Irakese provincie Al Moethanna werd in het voorjaar daarop beëindigd.
Langer duurde de ISAF-operatie voor de eenheid.

De Apache Modular Survivability Equipment (AMASE) pikt ten
slotte geleide luchtdoelraketten op en reageert met het afschieten van flares (fakkels) “Deze dertig patronen misleiden
hittezoekende raketten. Om radargeleide types af te schudden, zetten we chaff in. Door deze aluminium snippers raakt
de raket het spoor kwijt.”

Tarin Kowt
Na Kaboel trokken de vijf resterende Apaches in 2006 naar
Kandahar om na een paar maanden in oktober te verhuizen naar Tarin Kowt. Na zes jaar werd daar uiteindelijk op 11
november 2010 de stekker uit deze inzet getrokken. De gevechtshelikopters voerden meer dan 1.200 vluchten uit en
schreven ruim 7.000 vlieguren bij.

Opleidingstraject

Waar het bij de andere uitzendingen vooral om waarnemings- en beveiligingsmissies ging, moesten de Apache-crews
in Afghanistan flink aan de bak. “Vaak was onze aanwezigheid genoeg reden voor de vijand om het gevecht te staken”,

Bedienen van al deze systemen en vliegen van de Apache
vraagt een grondige training. De basis hiervan wordt gelegd
tijdens een vierjarig opleidingstraject. “Toen ik in 2007 in 5
havo zat, ging ik de vliegerselectieprocedure in. Die verliep
goed en na de vakantie kon ik me in Breda melden”, duikt de
luitenant in het verleden.
Daar startte hij met een eenjarige opleiding aan de Nederlandse Defensie Academie waar de militaire basisvaardighe-
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den werden bijgebracht. “Daarna ga je voor zes maanden
naar Woensdrecht. Dat deel van de opleiding bestaat uit drie
maanden theorie en evenzoveel maanden praktijk in de Pilatus PC-7.”

daging en het afwisselende werk met de AH-64D bevalt hem,
maar ook de ruimte om als officier door te groeien. “Iedere
dag ga ik met een glimlach naar het werk. Ik mag in de beste
gevechtshelikopter ter wereld vliegen.” <

Binnen ongeveer dertig vlieguren werkt een piloot op naar
de eerste solovlucht. “Dan krijg je bovendien van de selectiecommissie te horen wat voor type je gaat vliegen.” Die toewijzing bracht hem, net als alle andere helivliegers naar Fort
Rucker in de Verenigde Staten.

TH-67 Creek
De stationering op deze basis van U.S. Army in Alabama, gelegen in het zuidoosten van het land, duurt ongeveer dertien
maanden. “Je begint het helivliegen op de TH-67 Creek. De
volgende stap is de AH-64D Apache. Op Fort Rucker krijg je
de basis vliegskills onder de knie”, zegt Roy.
Het opleidingstraject krijgt daarna zijn vervolg in eigen land.
Daar leert de vlieger het Nederlandse luchtruim kennen. Dat
geldt ook voor Nederlandse standaard plus advanced aircraft
handling. “Tot slot ga je nog drie maanden naar Fort Hood,
waar het tactisch vliegen volgt. Voor deze opleidings- en trainingsdoeleinden staan acht van onze 29 Delta’s permanent in
Texas. Hier ondergaan we tevens de combat, arctic, sea en desert survivaltraining.”
Om die vaardigheden op peil te houden en uit te breiden,
gaan de Redskins vaak met de landmacht op oefening. Dat
doen ze zowel in Nederland als in Duitsland en Amerika. “Een
mooi voorbeeld daarvan is de oefening in Fort Hood. Deze air
assault training duurt een maand en is bedoeld voor de Luchtmobiele Brigade en onze Apache en Chinook crews.”

Nationale inzet
Die nauwe band komt niet alleen bij militair optreden binnen de Air Manoeuvre Brigade naar voren, maar ook bij nationale inzet. Roy nam november vorig jaar deel aan een vergeefse zoekactie naar een vermiste man in het Naardermeer
bij Amsterdam. “We vlogen niet alleen vanaf hoogte met infrarood, maar ook heel laag. Met het blote oog en onze sensoren zochten we zo naar die persoon in het water en de rietkragen.”

Technische gegevens AH-64D Longbow Apache
Aantal:
Lengte:
Breedte:
Hoogte:
Hoofdrotor:

29
15,47 meter
5,79 meter
3,92 meter
4 bladen, diameter 14,63 meter,
292 toeren per minuut (tpm)
Staartrotor: 4 bladen, diameter 2,79 meter, 1417 tpm
2 General Electric T700-GE-70IC
Motoren:
Vermogen: continu 1685 pk per motor;
maximaal 1765 pk (bij 1 motor)
leeg 5.662 kilo; maximaal tactisch gewicht
Gewicht:
9.190 kilo; maximaal gewicht 10.433 kilo
kruissnelheid 222 km/uur; maximaal 366
Snelheid:
km/uur
Vliegbereik: 460-485 km of zo’n 2,5 uur afhankelijk van de missie; extra 330 km per extra
brandstoftank (maximaal 4 extra tanks,
maar dan geen bewapening) of extra 165
km met Robinson internal tank
Boeing Defense & Space Group
Fabrikant:

Op de grond werd de crew ondersteund door rode baretten.
“Die voeren in bootjes en gingen naar de plekken die wij aanwezen.” Maar ook na een overval trekt de politie geregeld
bij het squadron aan de bel. “De laatste keer voor mij was begin dit jaar na een overval op de Boerenbond in Ulvenhout.
We waren al in de lucht en werden daarheen gedirigeerd. Tot
onze peut op was, hingen we boven het gebied. Onze inlichtingen droegen we aan de politie over.”
Om al die werkzaamheden uit te voeren, is het belangrijk dat
de Apache up-to-date blijft. Dat gebeurt continu, geeft de
officier aan. “Het komende jaar staat een grote update gepland, namelijk de Block 2. Daarmee krijgen de kisten diverse
nieuwe hardware en software.”

Gezagvoerder/gunner
Voor Roy zelf staat in 2014 ook een belangrijke wijziging op
het rooster. Na drie jaar als vlieger maakt hij dan promotie
tot gezagvoerder/gunner. “Ik kijk daar erg naar uit.” De uit-
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Het Smart Vest
Eén soldier modernisation systeem voor de Benelux
Tekst: Pieter Bastiaans. Afbeeldingen smart vest: Sagem.

Het smart vest maakt onderdeel uit van het moderniseringsprogramma van de individuele te voet
optredende infanterist. In dit artikel beschrijft de auteur het product van een van de kandidaten,
Sagem.
“Veranderde dreigingen, gewijzigde inzetgebieden en de
toenemende beschikbaarheid van technologie maken een
nieuwe beschouwing van de in groepsverband te voet of uitgestegen optredende militair en zijn uitrusting noodzakelijk”,
aldus de kamerbrief over de voorstudiefase van het project
Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS).
Voortgekomen uit het in 1998 begonnen project Soldier Modernisation Program (SMP) richt VOSS zich op het verbeteren
van “de situational awareness, de commandovoering, de mo-

biliteit en bescherming, de slagkracht en het voortzettingsvermogen” volgens dezelfde kamerbrief van 27 mei 2010. Voornaamst onderdeel van VOSS is de invoering van het smart
vest, een modulair systeem bestaande uit onder andere een
draag- en bepakkingsysteem, ballistische bescherming, een
command, control, communications, computers, intelligence
(C4I) module en bijbehorende energievoorziening. Sinds het
prille begin volgt Armex het project VOSS al op de voet. In dit
kader werd Armex recent voorgelicht over de smart vest op-
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lossing die door Sagem, onderdeel van het moederbedrijf Safran, is aangeboden.

Benelux samenwerking
Naast het smart vest omvat het project VOSS ook geïntegreerde hoofdbescherming en de E-lighter dieselgenerator. De ingebruikneming van de nieuwe, modulaire gevechtshelm is
echter vertraagd tot 2016 en een driejarig contract met Fokker Aerostructures voor de verdere ontwikkeling van de Elighter is in september 2011 getekend.
Het deelproject smart vest nadert daarentegen haar eindstadium. Na het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst
op 6 april 2011 zijn ook België en Luxemburg bij dit deelproject betrokken. De eisen die voortkomen uit het Belgian
Soldier Transformation (BEST) programma en het Cooperative Modernisation Program of the Army for a Soldier System
(COMPASS) van Luxemburg worden sindsdien ook meegewo-

heeft het ruim de helft van 22.588 bestelde systemen aan de
Franse landmacht geleverd. Sagem is op dit moment ook een
mogelijke kandidaat voor het Canadese Integrated Soldier System Programme (ISSP) waarbij het een product aanbiedt dat
grote gelijkenis vertoont met het smart vest ontwerp voor de
Benelux landen. Dit alles maakt volgens Patrick Curlier, vice
president airland digitization, dat Sagem als geen ander weet
hoe een dergelijk soldier modernisation programma te leiden: “onze ervaring draagt er aan bij dat de technische en financiële risico’s waarmee dit soort programma’s geassocieerd
wordt, voor nieuwe klanten tot een minimum beperkt blijft”.
Ook denkt Curlier hierdoor een streepje voor te hebben op
de concurrentie als het gaat om ervaring in customer support
tijdens de instandhouding van dergelijke geavanceerde systemen.

Future proof
Aangezien de kwaliteit van de verbindingseigenschappen

Ook België en Luxemburg zijn bij dit deelproject betrokken
gen in de kandidatenvergelijking. Afgesproken is dat Nederland namens de partnerlanden een contract zal sluiten.
Volgens de huidige planning zal Nederland als lead customer
straks 5.500 smart vests afnemen om militairen van gevechtseenheden waarbij te voet of uitgestegen wordt opgetreden,
mee uit te rusten. Echter, speciale eenheden van het Korps
Commandotroepen (KCT) en de Maritieme Special Operations Forces (MARSOF) van het Korps Mariniers maken hiervan
geen deel uit. Op haar beurt zal België 4.500 stuks bestellen
en Luxemburg enige honderden.

Intensieve beproevingen
Na eerder in de studiefase de informatie van een tiental mogelijke leveranciers in ogenschouw te hebben genomen, zijn
medio 2012 onder leiding van projectmanager Luc de Beer
van de Directie Projecten en Verwerving van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) de proefmodellen van drie bedrijven aan intensieve beproevingen bij de Infanterieschool in
Amersfoort onderworpen. Deze verwervingsvoorbereidingsfase kende uiteindelijk nog een aanpassingsronde omdat, geconfronteerd met de plussen en de minnen van de testresultaten, de potentiële leveranciers Sagem, Cassidian (onderdeel
van EADS) en Elbit/Thales Nederland gevraagd werd nadere
aanpassingen te doen aan hun voorstellen.

Soldier modernisation
Heden ten dage is elke zichzelf respecterende krijgsmacht
verwikkeld in een of meer soldier modernisation programma’s. Opvallend is dat Sagem koploper blijkt op dit gebied. Internationaal is het als main contractor of subcontractor nauw
betrokken bij diverse lopende programma’s. Vermeldenswaard is in dit opzicht het Franse FELIN (Fantassin à Equipements et Liaisons INtegrés; in het Nederlands: geïntegreerde
infanteriegevechtsuitrusting). Dit is wereldwijd het grootste
soldier modernisation programma dat tot dusverre in een uitvoeringsfase is geraakt en ook nog eens combat proven is.
In 2010 begon Sagem met de levering van FELIN en intussen

van de handsfree personal role radio voor DMO zwaar lijkt
te wegen, heeft Sagem gekozen om de Raytheon MicroLight
DH500 handheld radio op te nemen in het smart vest. Dit is
een mobile ad hoc networking (MANET), Internet Protocol
(IP), multiband, software defined radio die beschikt over een
geïntegreerd global positioning system (GPS) voor blue force
tracking.
Volgens Curlier garandeert deze radiocommunicatie over grote afstand in zowel geaccidenteerd, bebost terrein als verstedelijkt gebied door een krachtige one hop link range van zender naar ontvanger. Als dit niet volstaat, is er door de MANET
technologie een multi hop relay functie waarbij de transmissie doorgegeven wordt aan de uiteindelijke ontvanger via
een maximum van acht individuele radio’s die elk als router
optreden.
De transmissies van de MicroLight DH500 worden versleuteld
volgens de Advanced Encryption Standard (AES) en deze lichtgewicht radio van Raytheon kan zowel spraak, beeld (tot 1
Mbps) als data verzenden. Dit gebeurt volgens internetprotocollen wat de informatie-uitwisseling met andere, bestaande
netwerken waarvan allerlei C4I systemen deel uit maken, vereenvoudigd. De IP standaard waarborgt tevens dat data intact de ontvanger bereiken.
Met het oog op de mogelijke integratie van nieuwe sensoren
zoals richtmiddelen voor klein kaliber wapens beschikt deze
tactische radio van huis uit over de noodzakelijke hardware
connectiviteit. Het software defined karakter zorgt er op zijn
beurt voor dat nieuwe draadloze networking mogelijkheden
relatief eenvoudig geïntegreerd kunnen worden, doordat de
software los van de hardware aangepast kan worden aan toekomstige eisen. Relevant in dit verband is het feit dat defensie het toenemende belang van network enabled capabilities
onderschrijft. Een software defined radio (SDR) is een vereiste om nu en op termijn adequaat genetwerkt te kunnen optreden.

Mobiliteit versus bescherming
Overigens is het complete smart vest ontworpen met toe-
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komstbestendigheid in het achterhoofd, aldus Curlier: “dit
heeft als doel over voldoende groeipotentieel te beschikken
om zo extra subcomponenten te kunnen toevoegen wanneer
zich in de toekomst wellicht nieuwe, aanvullende eisen voordoen. De verwachting is immers dat dit smart vest minimaal
vijftien jaar deel zal uitmaken van de materieelinventaris van
de Nederlandse krijgsmacht”.
Curlier gaf verder aan: “Naast upgradeability was gebruiksvriendelijkheid een belangrijk uitgangspunt tijdens de ontwerpfase van Sagem’s smart vest”.
Voor de productie van het draag- en bepakkingsysteem is de
keuze van Sagem gevallen op de NFM Group. De ontwerpfi-

Het smart vest is ontworpen
met toekomstbestendigheid
in het achterhoofd
losofie van NFM gaat uit van een optimale mix van bescherming en mobiliteit aldus Jan Ahlberg, regionaal sales manager soldier modernisation van NFM. Zelf voormalig infanterist
in het Zweedse en Franse leger, beaamt Ahlberg het nut en
belang van vuur en beweging waarbij de enkele man zo min
mogelijk gewicht dient te torsen: “NFM biedt een breed pakket aan scherfwerende bescherming en ballistische bescherming tegen vuur van klein kaliber wapens dat ontworpen is
met het oog op het zoveel mogelijk handhaven van de bewegingsvrijheid”. Zo kan er steeds een keuze gemaakt worden
uit diverse beschermende elementen op basis van de beschikbare informatie met betrekking tot de eigen opdracht, de terreingesteldheid en de vijand sterkte. NFM ontwikkelt en produceert overigens zelf de keramische composietplaten die als
onderdeel van het smart vest ballistische bescherming moeten
bieden tegen vuur van vijandelijke klein kaliber wapens.
NFM’s duurzame draag- en bepakkingsysteem is speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen van Nederland en is vervaardigd uit brandvertragend materiaal. Als gevolg van
feedback uit de in 2012 gehouden beproevingen zijn de zogeheten body mapping mogelijkheden verder uitgebreid en
kunnen losse kabels netjes worden weggewerkt. Hierdoor
kan het gehele scala aan patroonhouder- en opbergtassen op
diverse manieren op het vest worden gepositioneerd.
Verkrijgbaar in diverse maten, beschikt het draagsysteem ook
over een quick release mechanisme dat het voor groepsleden
mogelijk maakt snel en eenvoudig het vest te verwijderen en
vervolgens eerste hulp te geven indien iemand toch onverhoopt gewond raakt.
De bijbehorende rugzak (100 liter) en het drinkwatersysteem
worden ook door NFM geleverd, evenals de luchtdoorlatende en vochtafvoerende onderkleding, het thermisch ondergoed en een modern gevechtsshirt, wat als voordeel heeft dat
“de verschillende lagen beter op elkaar aansluiten. En met
het oog op maximaal draagcomfort zijn zowel draag- als bepakkingssysteem zo nauwkeurig op elkaar afgestemd”, aldus
Ahlberg.

Smart vest configuraties
Sagem hanteert een drietal configuraties voor het smart vest.
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Deze onderverdeling is afhankelijk van de benodigde connectiviteit in de commandovoeringsketen. Waar de enkele geweerschutter alleen over een tactische radio beschikt in de
light configuratie, achten Nederland, België en Luxemburg
het noodzakelijk dat de groepscommandant ook een tactische handheld viewer heeft met een basis dismounted battlefield management system (DBMS) functionaliteit. Dit wordt
door Sagem de basic configuratie genoemd. De advanced
configuratie ten slotte geeft de pelotonscommandant uitgebreide DBMS mogelijkheden doordat hij naast de handheld
viewer ook over een smartphone-achtig touchscreen beschikt
met diverse digitale tools, bijvoorbeeld ter ondersteuning van
de commandovoering en voor navigatie. Het DBMS zorgt er
eveneens voor dat positiegegevens continu worden gedeeld.
Wanneer externe sensoren gekoppeld worden aan de C4I module van het smart vest, kunnen ook beelden worden gedeeld
waardoor de toestand nog beter kan worden beoordeeld.
Patrick Curlier merkt over dit alles op: “Sagem’s DBMS maakt
onder andere gebruik van het Android besturingssysteem. Dit
heeft als doel toekomstige applicaties eenvoudig te kunnen
inpassen, iets wat de huidige digitale generatie zeker zal aanspreken. Het is echter ook onze ervaring dat de DBMS-transformatie alleen slaagt wanneer het gebruik ervan wordt gesteund door het kader, in het bijzonder de compagnies- en
bataljonscommandanten”.

De E-lighter kan in het smart vest worden geïntegreerd.
Bron: Fokker.

E-lighter
Het gewicht van het smart vest is afhankelijk van de configuratie die wordt gedragen, de gewenste bescherming en de
benodigde autonomie. Om een indruk te geven: het zwaarste
ensemble (advanced configuratie, hard plate bescherming en
48 uurs autonomie) weegt circa 11 kilogram.
Sagem’s smart vest maakt van huis uit gebruik van Li-ion batterijen. In ontwikkeling zijnde alternatieven voor conventio-

Het zwaarste ensemble weegt
circa 11 kilogram
Informatie-uitwisseling met het BMS, zoals o.a. geïnstalleerd in de
CV-90, zal mogelijk zijn. Bron: Defensie.

nele batterijen zoals de E-lighter kunnen echter ook worden
geïntegreerd. De power management functionaliteit is specifiek met het oog hierop ontwikkeld om zo de autonomie van
het smart vest en daarmee het voortzettingsvermogen van de
infanterist in de nabije toekomst verder te verbeteren.
Sagem geeft aan bij behalen van het contract voor de levering van het smart vest contractueel vastgelegde offset afspraken volledig na te zullen komen. Curlier zegt hierover:
“de E-lighter van Fokker Aerostructures maakt een belangrijk
deel uit van onze offset strategie. Daarnaast is Sagem, sterker
nog de gehele Safran groep, zeer actief in de luchtvaartindustrie. Naar ons inzicht biedt dit veel mogelijkheden voor indirecte offset, iets waarvan de Nederlandse luchtvaartindustrie
zou kunnen profiteren”.
Een belangrijk aspect van het deelproject smart vest is voor
DMO het zoveel mogelijk uitsluiten van technische en financiële risico’s. Volgens de kamerbrief over de studiefase van het
project VOSS van 23 september 2011 is dan ook voorzien dat

na de verwervingsvoorbereidingsfase eerst een pre-productieserie van 80 smart vests zal worden verworven. Ook stelt deze
brief dat om het smart vest te laten aansluiten op bestaande
C4I systemen specifieke software zal moeten worden ontwikkeld om zo informatie-uitwisseling mogelijk te maken tussen
het smart vest en het huidige Battlefield Management System
(BMS) en het New Integrated Marines Communications and
Information System (NIMCIS) dat in gebruik is bij het Korps
Mariniers.
Reikhalzend wordt intussen uitgekeken naar het moment
waarop er een winnaar bekend zal worden gemaakt. De verwachting is dat DMO spoedig een besluit zal nemen waarna
verdere onderhandelingen zullen volgen. Uiteindelijk zal dit
moeten resulteren in het tekenen van een daadwerkelijk contract voor de verwerving van ruim 10.000 smart vests voor
Nederland, België en Luxemburg. <
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Defensienieuws
Luitenant-kolonel G. Bijlenga

De nieuwe sport? Tankbiathlon!
Het Russische leger organiseert een nieuw evenement waarbij de lijn tussen sport en oorlogsvoering vervaagt: de tankbiathlon. Tijdens ’s werelds eerste tankbiathlon-kampioenschappen hebben de beste tankbemanningen van het land onderling hun krachten
kunnen meten op een schietbaan in de buurt van Moskou. De winnaars mochten het daarna opnemen tegen deelnemers uit Armenië, Wit-Rusland en Kazakstan. Als promotie waren de Russische T-72’s in de meest uiteenlopende kleuren gespoten.
Tijdens de tankbiathlon moeten de tankbemanningen een aantal rondes door ruig terrein afleggen waarbij gevuurd wordt op doelen, gepresenteerd als tanks, helikopters en huizen. De sport is een uitstekende manier om de kwaliteit van de Russische tanks te demonstreren in vergelijking met buitenlandse gelijkwaardige tanks.
Er is een uitnodiging uitgegaan naar het Amerikaanse leger om volgend jaar een delegatie te sturen. Deze uitnodiging is geaccepteerd door de Amerikaanse Minister van Defensie. Ook Italië en Duitsland hebben toegezegd een afvaardiging te willen sturen. Het
evenement zal medio 2014 plaatsvinden.
Bron: defense-update.com

Instandhoudingsprogramma
Walrusklasse onderzeeboten

De Duitse luchtmacht heeft op 29 juni 2013 afscheid genomen van de laatste McDonnell Douglas F-4F Phantom
II. De laatste eenheid die nog met de Phantom vloog,
was Jagdgeschwader 71 (JG 71) Richthofen, gestationeerd in Wittmund.
JG 71 was West-Duitsland ‘s eerste operationele straaljager-eenheid opgericht in 1959. Sinds de oprichting
heeft men gevlogen met de Canadair Sabre Mk.6s die
in 1963 werd opgevolgd door de F-104 Starfighter. In
1974 werd deze op zijn beurt opgevolgd door de F-4F
Phantom. Nu gaat de eenheid over op de Eurofighter
Typhoon.

Bij het Marinebedrijf vond op 13 mei de officiële start
plaats van de uitvoering van het Instandhoudingsprogramma Walrusklasse onderzeeboten (IP-W). Hierbij
heeft de Defensie Materieel Organisatie (DMO) aan Imtech Marine Netherlands opdracht gegeven voor het
uitvoeren van de (scheeps)werktuigkundige en elektrische werkzaamheden.
De opdracht Instandhoudingsproject Walrusklasse (IPW) wordt uitgevoerd bij het Marinebedrijf in Den Helder en loopt tot 2020. IP-W omvat het uitvoeren van
een veelheid aan modificaties. Dit zal ervoor zorgen dat
de onderzeeboten operationeel zullen blijven tot ten
minste 2025. Het complexe project is gebaseerd op de
intensieve samenwerking tussen de Koninklijke Marine,
de Nederlandse industrie en kennisinstituten.
Het programma omvat onder andere uitgebreide conserveringswerkzaamheden, vervanging van delen van
de sonarinstallatie, van het periscoopsysteem door een
optronische mast, van het Combat Management Systeem en het internal communication systeem, aanpassingen aan een aantal platformsystemen en de
complete herinrichting van de centrale, radiohut en
elektronische hut. Daarnaast behelst het de installatie
van SATCOM-systemen en het leveren van nieuwe consoles voor de heringerichte commandocentrale.

Bron: Wikipedia

Bron: Janes

Duitse Phantoms gaan na 40 jaar
met pensioen
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Verenigingsnieuws
Excursie in de Regio Oost

Excursie naar het Scheepvaartmuseum

Onze regiovertegenwoordiger Oost, Tijme Bouwers, heeft
een bedrijfsbezoek georganiseerd aan:

Onze regiovertegenwoordiger Noord- en Zuid-Holland heeft
een bezoek georganiseerd naar het geheel vernieuwde

Thales Nederland

Scheepvaartmuseum

(voormalig Hollandse Signaalapparaten)
Haaksbergerstraat 49, 7554 PA Hengelo (Ov)
Hij nodigt (jeugd-)leden, introducées / andere belangstellenden uit voor dit bezoek op:
Hij nodigt (jeugd-)leden en introducés / andere belangstellenden uit voor dit bezoek op:

woensdag 20 november 2013
dinsdag 5 november 2013

Thales Nederland is een belangrijke leverancier van elektronica aan de Nederlandse krijgsmacht. Het produceert en levert essentiële technologie voor diverse wapensystemen en is
één van de meest innovatieve bedrijven ter wereld. Het voorziet alle krijgsmachtdelen en diverse civiele hulpdiensten van
de middelen om hun taken optimaal te kunnen uitvoeren.
De producten kunnen overal ter wereld op vrijwel ieder type
platform ter land, ter zee en in de lucht worden ingezet.
Het programma ziet er als volgt uit:
10.30 - 11.00 uur: ontvangst en registratie
11.00 - 12.00 uur: toelichting over het bedrijf en de productie
12.00 - 13.00 uur: lunchpauze
13.00 - 15.00 uur: rondleiding over het terrein
15.00 - 15.30 uur: afsluiting met een drankje
Opmerkingen:
a. Op het terrein is fotograferen absoluut verboden. Alleen
voor een groepsfoto is toestemming verkregen.
b. Er moet veel worden gelopen en het beklimmen van de
I-mast vergt ook enige inspanning. Daarom moeten deelnemers goed ter been zijn.
c. Voor de toegang tot het terrein dient u bij de receptie of
de bedrijfsbeveiliging een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen en tevens onze bevestigingsbrief.
U kunt uw deelname kenbaar maken door het overmaken
van e 5,- per persoon op rekeningnummer 17 00 55 t.n.v. P.R.
Klop te Den Haag. Uw betaling moet uiterlijk 29 oktober 2013
zijn bijgeschreven en moet tevens uw adresgegevens vermelden. Op dit adres krijgt u dan een bevestigingsbrief met routebeschrijving en/of reisadvies. Laat dit buitenkansje om een
interessant bedrijf te bezichtigen niet aan uw neus voorbij
gaan. Meldt u wel tijdig aan, op is op!!!

Het vernieuwde Scheepvaartmuseum is een bezoek zeker
waard. Bovendien heb ben we het bezoek kunnen combineren met een lezing over een interessant maritiem onderwerp,
waarvoor een gerenommeerd spreker wordt aangetrokken.
Plaats van samenkomst is dan ook de Marinekazerne Amsterdam. Adres Marinekazerne: Kattenburgerstraat 2, 1018 JB
Amsterdam.
Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 - 10.30 uur: ontvangst en registratie
(koffie/thee met cake)
10.30 - 12.00 uur: lezing
12.00 - 13.00 uur: lunch (Indische rijsttafel)
13.15 - 16.30 uur: bezoek aan het museum
16.30 - 17.00 uur: afsluitend drankje en vertrek
Voor de toegang tot de kazerne dient u een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen, alsmede onze bevestigingsbrief
van de aanmelding.
U kunt uw deelname kenbaar maken door het overmaken
van e 12,50 per persoon op rekeningnummer 17 00 55 t.n.v.
P.R. Klop te Den Haag. Uw betaling moet uiterlijk 13 november a.s. zijn bijgeschreven en moet tevens uw adresgegevens
vermelden. Op dit adres krijgt u dan circa een week van tevoren een bevestigingsbrief met een routebeschrijving en/of
een reisadvies. Laat dit buitenkansje om een prachtig museum
te bezoeken niet aan uw neus voorbijgaan. Meld u wel tijdig,
want op = op!!!
Onze regiovertegenwoordiger Michiel Kasteleijn hoopt op
een grote opkomst en zal u graag in Amsterdam begroeten.
Hij is voor meer vragen bereikbaar onder nummer: 06 - 5377
2424 (ook tijdens het bezoek) en per e-mail transcor@xs4all.
nl.

Onze regiovertegenwoordiger Tijme Bouwers hoopt op een
grote opkomst en zal u graag in Hengelo begroeten. Hij is
voor meer vragen bereikbaar onder nummer: 0543 - 471 761,
of via e-mail: tjbouwers@hetnet.nl en tijdens het bezoek mobiel onder het nummer: 06 - 2268 0112.
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Verenigingsnieuws
Thema-avond “Vrede en Veiligheid”
Op pagina 6 treft u de aankondiging aan van de Themaavond “Vrede en Veiligheid”2013. Deze zal plaatsvinden op
donderdag 31 oktober 2013, vanaf 19.30 uur in het Kamerlingh Onnes gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden.
Deze locatie is als volgt bereikbaar.
Eigen vervoer: Er zijn beperkt parkeerplaatsen voor het gebouw, maar meer op de nabij gelegen Garenmarkt en de parkeergarage Korevaarstraat. Het is overal betaald parkeren.
Openbaar vervoer: het gebouw ligt op 15 minuten lopen
van Centraal Station Leiden. Per bus vanaf Leiden CS en uit
de richting Voorburg/Leidschendam: buslijn 45, halte Korevaarstraat. Daarna 5 minuten lopen via het Levendaal/Garenmarkt.

Het gedetailleerde programma van de avond is als volgt.
1. welkom door voorzitter KNVOL
2. inleiding door voorzitter Stichting Themadagen/
dagvoorzitter
3. lezing: “De toekomst van de VN” door mw. Prof. dr. Y.
Donders, hoogleraar mensenrechten Universiteit van
Amsterdam, tevens voorzitter Nederlandse Vereniging
Verenigde Naties.
4. lezing: “De toekomst van de NAVO” door dr. P. van Ham,
verbonden aan Instituut Clingendael en College of Europe
in Brugge
5. lezing: “De toekomst van de EU” door Professor dr. J.
Rood, verbonden aan Instituut Clingendael en hoogleraar
Europese Integratie aan de Universiteit Leiden
6. Paneldiscussie met de sprekers o.l.v. de dagvoorzitter
7. Dankwoord door de voorzitter KNVOL en sluiting
8. Mogelijkheid voor een drankje in nabij gelegen etablissement.

IN MEMORIAM
In zijn woonplaats Amersfoort is op bijna 82 jarige leeftijd na een ziekbed overleden ons erelid en oud-hoofdbestuurslid:

J.H.M. van ALPHEN
majoor (tit) der Artillerie

In een druk bezochte bijeenkomst in het crematorium Amersfoort is de laatste eer bewezen aan en afscheid genomen van ons
erelid en oud-bestuurslid Jan van Alphen. Een lid dat meer dan veertig jaar de vereniging was toegedaan en bekend stond als
een enthousiast bestuurslid en een groot voorvechter voor onze doelstelling. Hij heeft dan ook veel voor de vereniging betekend.
Vele jaren was hij met zijn echtgenote de drijvende kracht van de Commissie Promotie en Voorlichting. Zij stonden bij allerlei
evenementen in het hele land om reclame te maken voor de vereniging en leden te werven. En dat deden zij met grote overtuiging. Ieder die hem van nabij heeft meegemaakt, weet op welke overtuigende wijze hij zijn mening en standpunten kon verkondigen. En je moest van goede huize komen om hem geen gelijk te geven of niet mee te gaan met zijn voorstellen.
Door deze jarenlange inzet is hij heel terecht bij zijn terugtreden benoemd tot erelid van de vereniging. Hij was op deze benoeming heel trots, maar het weerhield hem er niet van actief te blijven meedenken.
De samenwerking met hem was altijd heel plezierig en zeker ook altijd effectief voor de commissie of organisatie die het betrof.
Ik kijk met genoegen terug op vele jaren contact met hem.
Dit afscheid is niet geheel onverwachts. Reeds langere tijd liet zijn gezondheid hem in de steek en moest hij geregeld melden
niet bij een activiteit aanwezig te kunnen zijn. Ondanks alles heeft hij het gevecht nog een redelijk lange periode kunnen volhouden, maar uiteindelijk heeft hij de strijd moeten staken.
Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet, maar bovenal voor zijn vriendschap en prettige en collegiale samenwerking
bij diverse gelegenheden. De vereniging verliest in hem niet alleen een zeer actief erelid met een indrukwekkende staat van
dienst, maar ook een goede vriend. Dat hij rust in vrede, hij heeft het zeker verdiend.
Namens de vereniging wensen wij zijn echtgenote en zoon heel veel sterkte met het verlies van deze onvergetelijke man en
vader en het moeten wennen aan de grote lege plek die hij zeker in hun leven achterlaat.
Peter R. Klop, lid hoofdbestuur
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De KVNOL is op zoek naar een enthousiaste webmaster (websitebeheerder) om onze
website te beheren, te onderhouden en te optimaliseren
De KNVOL is naarstig op zoek naar een webmaster uit
eigen gelederen om ook met onze (nieuwe) website ons
te kunnen blijven inzetten voor een goede, slagvaardige
en kwalitatief hoogwaardige krijgsmacht.
Wij laten een website bouwen volgens de functionele
eisen die bij aanvang van het project zijn gedefinieerd
en de KNVOL zal ervoor zorgen dat de content op de
nieuwe website wordt geplaatst. Maar hoe nu verder?
Als er niet genoeg tijd en energie wordt gestoken in het
bijhouden van onze website zal verval snel zichtbaar zijn.
Er worden geen nieuwe artikelen geplaatst, het Content
Management Systeem (CMS) raakt verouderd door achterstallige updates en de website zakt in de resultaten van
zoekmachines.
Om bovenstaande redenen is het noodzakelijk dat de
KNVOL een eigen webmaster krijgt die regelmatig actief
bezig is met de website.

Taken van een webmaster
• Het plaatsen van nieuwe content (nieuws, artikelen,
referenties, case studies e.d. ) in het CMS dat wordt
gebruikt;
• Het up-to-date houden van het CMS en de plug-ins.
Dit betekent niet dat de webmaster zelf het CMS hoeft
te updaten maar wel moet weten wanneer dit noodzakelijk is. De webmaster kan dan opdracht geven aan
een externe partij om de update uit te voeren;
• Deskundig werken met de gebruikte plug-ins.
• De positie van de website in de resultaten van de zoekmachines verbeteren. Hiervoor moet hij/zij basiskennis
van SEO (search engine optimalisation) bezitten.
Denkt u dat u er aan kunt bijdragen dat er straks veel bezoekers (blijven) komen op onze (nieuwe) website, dan
vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij stellen
geen eisen aan vooropleidingen. Enthousiasme en affiniteit en wat ervaring met IT volstaan. Uiteraard zorgen
wij ervoor dat u de benodigde kennis kan verwerven.
U kunt zich aanmelden via info@onsleger.nl of telefonisch
bij de secretaris KNVOL: 0223 – 691 353.

Colofon Ons Leger
Doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel bij de Nederlandse samenleving de overtuiging ingang te doen vinden dat voor het
behoud van vrede, veiligheid en vrijheid een deugdelijke en goed toegeruste krijgsmacht noodzakelijk is. Om dat te
bereiken wordt ons blad behalve aan onze leden, abonnees en begunstigers toegezonden aan onder meer politici,
diverse maatschappelijke instellingen en redacties van dag-, week- en maandbladen.
Erelid
P.R. Klop
Algemene Raad
Jhr. dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland
Drs. H.H. Hulshof
Mr. B.J.M. Baron van Voorst tot Voorst
Hoofdbestuur
P.J.E.J. Striek, voorzitter
Prof. dr. O.C.K.M. Penn, vice-voorzitter
Drs. P.C. Dijkgraaf, secretaris
F.M. Wessels, penningmeester
Leden:
P.P.B. Greup, lid
Mw. B. Hamstra, lid
P.R. Klop, lid
H.J.W. van Loon, lid
D.J. Vuijk, lid

Bijzondere leerstoel
vanwege de KNVOL aan de
Rijksuniversiteit Utrecht
Prof. dr. J. Hoffenaar
Secretaris KNVOL
Vogelzand 2311
1788 GE Den Helder
Telefoon: 0223 - 691353
Fax: 0223 - 691355
E-mail: info@onsleger.nl
Leden-/
abonnementenadminstratie
Catharina van Rennesstraat 111
2551 GK Den Haag
Tel/fax: 070 – 391 1959
E-mail: info@onsleger.nl

Regiovertegenwoordigers
Noord- en Zuid-Holland
M.M.W. Kasteleyn
Olympiaplein 77
1077 CR Amsterdam
Tel: 020 - 6715273
Oost
Drs. T.J. Bouwers,
Willebrordstraat 9
7121 DR Aalten
tel: 0543 - 471761
Midden
mr. S.H. Steendam,
Groenekanseweg 79
3732 AB De Bilt
tel: 06 - 5464 3043
Zuid
C.H.J. Veldkamp
Wagenaarstraat 8
4331 CZ Middelburg
tel: 0118 - 650377
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Voor een krijgsmacht die ertoe doet!

De zorg voor een deugdelijke krijgsmacht was in
1912 aanleiding om de Koninklijke Nederlandse
Vereniging ‘Ons Leger’ op te richten. De grote
bezuinigingen van de laatste jaren tonen aan
dat we ons nog steeds zorgen moeten maken.
De Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons
Leger’ zet zich daarom ook vandaag in voor een
krijgsmacht die er toe doet!
Zij spant zich in voor een breed draagvlak voor
onze krijgsmacht in onze samenleving en draagt
die boodschap uit naar de politiek, de industrie,
de wetenschap en de media. Daarnaast toont
ze zich betrokken bij families van uitgezonden
militairen.
De vereniging organiseert tal van activiteiten
zoals lezingen en bezoeken aan militaire
locaties. Ook heeft ze een bijzondere leerstoel in
de Geschiedenis van de Veiligheidsproblematiek
aan de Rijksuniversiteit van Utrecht en kent
jaarlijks de Prins Maurits-medaille toe.
Voelt u zich betrokken bij de krijgsmacht en
ondersteunt u onze doelstelling, wordt dan lid
van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons
Leger’ voor € 30 per jaar ( voor jeugdleden vanaf
16 jaar tot 26 jaar € 15 per jaar). U ontvangt dan
zes maal per jaar het blad Armex.

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