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Commentaar

Sebrenica kwam weer eens voorbij. Deze keer was het Bart Nij-
pels die een duit in het al overvolle zakje deed. In de serie ‘Pro-
fiel’ wijdde hij op 9 november 2011 een uitzending aan de nu
kolonel buiten dienst th. J. P. Karremans. En wat voor uitzen-
ding. De boodschap was tweeledig. Aan zijn kwaliteiten als
bataljonscommandant moest worden getwijfeld en hij had kun-
nen weten dat het slecht met de moslimmannen zou aflopen. 
Aan die eerste boodschap werden twaalf van de vijfenveertig
minuten besteed. De tweede boodschap kostte zeven minuten 
en werd gebracht aan het slot van de uitzending. Daarmee werd 
tevens de suggestie gewekt dat Karremans zou hebben gelogen, 
en dus meineed gepleegd, voor de Parlementaire enquête-
commissie die onderzoek deed naar ‘de zaak’ Sebrenica.

Beeldvorming
De ergernis over het gemak waarmee iemand na ruim vijftien 
jaar nog steeds in het beklaagdenbankje wordt gezet, iemand 
die onder zeer moeilijke omstandigheden zijn werk moest doen, 
hielp mij over de drempel om nog een keer een blik te werpen in 
het zeer dikke NIOD-rapport. Ik denk dat één zin uit dit rapport, 
in dit geval over de leiding van het bataljon, volstaat om duide-
lijk te maken welke bijdrage deze uitzending heeft geleverd.
“Bij een nadere beschouwing over de bataljonsleiding van
Dutchbat III, in het bijzonder overste Karremans en majoor
Franken, is het moeilijk om door de beeldvorming heen te
kijken”1. Die moeite heeft meneer Nijpels niet genomen.
Sterker nog: hij heeft de mist alleen maar dikker gemaakt.
De belangrijkste conclusies uit het NIOD-rapport maken trou-
wens duidelijk hoe in zichzelf gekeerd de publieke discussie over 
de massamoord na de val van de enclave was. Het ging in die
discussie eigenlijk helemaal niet over die massamoord. veel
belangrijker waren, behalve overste Karremans, het beruchte
‘fotorolletje’, het te laat opduiken van bepaalde stukken,
‘het bunkerlek’ en de verhouding tussen de Defensieleiding
en de Koninklijke Landmacht.

Verschillende belangen
Laatst genoemde verhouding had toen een belangrijke, nega-
tieve invloed op de beeldvorming. De minister en zijn staf (waar-
onder de Chef van de Defensiestaf) waren vooral bezig met de 
verantwoording tegenover het Parlement en met de politieke 
positie. Daarbij gold de gebruikelijke houding dat succes vele
vaders kent maar dat mislukking ouderloos blijft. De Koninklijke 
Landmacht voelde zich door de als onrechtvaardig ervaren
kritiek op de eenheid tekort gedaan en ging in het defensief.
De hieronder liggende belangentegenstelling bestaat nog 

Ministerie en krijgsmacht
Apart together

P.K. Smit

Vertrouwen in de krijgsmacht is een belangrijke voorwaarde voor de democratische inbedding ervan. 
Dat vertrouwen wordt minder bedreigd als de krijgsmacht zich duidelijker kan positioneren ten 
opzichte van de politiek, zonder overigens af te doen aan de ondergeschiktheid aan die politiek.

steeds, maar komt nu samen in één persoon: de Commandant 
der Strijdkrachten. Hij is zowel verantwoordelijk voor de instand-
houding van de gehele krijgsmacht, als voor het militaire advies
over een uit te voeren missie als voor de uitvoering zelf. Zolang 
het niet echt verkeerd gaat, is dat geen probleem en prima voor 
de beheersing van de communicatie. Maar het wordt ingewik-
keld als een eventuele mislukking van een missie zijn oorzaak 
vindt in een verkeerde opdracht of onvoldoende middelen. Dan 
is de kans groot dat hij, de krijgsmacht en de uitgezonden een-
heid het publicitaire onderspit delven. De verantwoordelijkheids-
trap wordt immers wel van bovenaf schoongeveegd. 
Het risico dat ongecontroleerde frustratie over de gang van za-
ken alle partijen schade oplevert, is daarmee door de huidige 
constructie van een Commandant der Strijdkrachten als adviseur 
en uitvoerder, niet weggenomen of verminderd ten opzichte van 
1995.

Vertrouwen
vertrouwen in de krijgsmacht is een belangrijke voorwaarde 
voor de democratische inbedding daarvan. Dat vertrouwen is al 
jaren zeer hoog2, beduidend hoger dan het vertrouwen in de po-
litiek. Het mag dan ook niet beschaamd worden, bijvoorbeeld 
door de afwenteling van politiek falen.
Heldere posities zijn daarvoor noodzakelijk. Die kunnen bereikt 
worden door de krijgsmacht en zijn commandant op grotere
afstand van het ministerie te zetten, uiteraard zonder afbreuk
te doen aan de ondergeschiktheid aan de politiek.
De commandant blijft dan zijn verantwoordelijkheid houden 
voor instandhouding en inzet. Maar hij kan zo in de fase van
de besluitvorming beter zijn eigen opvatting laten horen, ook 
publiek. Bovendien wordt het duidelijker onder welke condities 
hij zijn opdracht(en) moet uitvoeren en welke concessies zijn
gedaan aan de opvattingen van de politiek. 
De minister op zijn beurt wordt op deze wijze meer gedwongen 
om zijn keuzes helder voor het voetlicht te brengen. Dan wordt 
bijvoorbeeld duidelijker dat het volledig afschaffen van tanks 
geen operationele grond kent.

Tot slot
Nog even terug naar Karremans. Nederland is gelukkig een
veteranenwet rijker. De gedachte achter die wet kan misschien 
ook zijn vertaling vinden in de publieke bescherming van de 
commandant die buiten zijn uitdrukkelijke schuld geconfron-
teerd wordt met de mislukking van zijn missie. Onterechte
beschadiging van die commandant treft ook de veteranen die 
onder hem dienden. <

1 Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, “Sebrenica, Een veilig gebied”, 2002, bldz 3162
2 Sociaal en Cultureel Planbureau, ‘De sociale staat van Nederland 2011’ 
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De overwinning op Gadaffi wordt gevierd. Bron: NAvO

De betrekkelijk kleine operatie in Libië heeft duidelijk gemaakt dat Europa militair niet zonder de 
Verenigde Staten kan. Het moet zich dan ook de vraag stellen of het wel in staat is om meer serieuze 
bedreigingen te weerstaan. Een analyse van Henry van Loon.

De NAVO
in zwaar weer
Henry van Loon

De afgelopen oorlog in Libië kan – zeker in Amerikaan-
se ogen – een keerpunt betekenen voor de NAvO-alliantie. 
Want wat voor een oorlog!
Meer dan zes maanden van geldverslindende operaties tegen 
een van de zwakste strijdkrachten ter wereld, gekenmerkt 
door tekorten aan wapensystemen, vliegtuigen en munitie. 
Deze werden verdoezeld onder het mom dat de NAvO optrad 
“ter bescherming van burgers”, terwijl voor een ieder duide-
lijk was dat de alliantie slechts één partij in de burgeroorlog 
steunde. 
De nieuwe mantra luidt nu ‘de verantwoordelijkheid om te 
beschermen’. Die is in de plaats gekomen van de ‘humanitaire 
interventie’ van 78 dagen bombardementen destijds in
Kosovo. 

Beide kunnen echter ter discussie worden gesteld gezien het 
niet tussen beide komen in de separatistische, russische repu-
bliek tsjetsjenië toentertijd en nu in Syrië, Bahrein en Jemen.
In meerdere opzichten is er in de oorlog in Libië sprake van 
een historische kentering. voor de eerste keer heeft de ver-
enigde Staten een tweederangs rol gespeeld – ‘leiding ge-
vend op de achtergrond’ als er van ‘leiding’ al sprake is – in 
een oorlog die door de NAvO is gevoerd.
Bovendien is de oorlog voornamelijk gevoerd door de twee 
militair sterkste landen van Europa: het verenigd Koninkrijk 
en Frankrijk, maar ontbraken enkele andere machtige spe-
lers: Spanje, turkije. Het was bovendien een oorlog waar-
in Nederlandse vliegers, Denen en Noren een opvallend aan-
tal missies uitvoerden gezien hun grootte. Pikant daarbij is 
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dat Britse, Franse en Qatari instructeurs, in het geheim wer-
kend met rebellen op de grond, de strijdmacht van kolonel 
Gaddafi wisten te verslaan, inclusief diens Afrikaanse huurlin-
gen. De vraag blijft of Europese NAvO-leden nog ooit bereid 
zullen zijn zich in een dergelijk avontuur te storten.

voor Washington is de vraag 
of Europa de veiligheids- en 
defensie-identiteit zal ont-
wikkelen die het al zo lang 
met de mond heeft bele-
den. Begrijpelijk kijkt Ame-
rika ook op dit onderwerp 

sceptisch toe. 
Een Europese analist gaat er prat op dat, gedurende het Li-
bische conflict, “de geallieerden tot een nieuwe werkverde-
ling voor NAvO-operaties aan Europa’s grenzen hebben be-
sloten”.
Wellicht. Maar ook niet meer dan wellicht, gezien de kosten 
en inspanning van de Libische missie. Een NAvO-missie die 
een aantal nadrukkelijke gebreken vertoonde die duidelijk 
maken dat toekomstige offensieven, tegen een sterker tegen-
stander, veel moeilijker zullen verlopen. 
Schrijnende tekorten in het verzamelen van inlichtingen, 
vliegtuigen, tankerfaciliteiten en geleide bommen toonden 
aan dat de verenigde Staten de ruggengraat blijft van NAvO-
optreden.
Hoewel de missie veel trager verliep dan was verwacht, stelde 

dat Nederland op een gegeven moment aan de Deense vlie-
gers bommen moesten ‘lenen’ vanwege gebrek daaraan bij 
hun collegae. veel Scandinavische gevechtstoestellen en pilo-
ten raakten trouwens oververmoeid toen de Fransen hun eni-
ge nucleaire vliegkampschip Charles de Gaulle terug riepen 
vanwege achterstallig on-
derhoud en Italië hetzelf-
de deed uit economische 
overwegingen. 

Afhankelijk
Slechts 8 van de 28 gealli-
eerden deden mee aan gevechtsoperaties en raakten al snel 
door hun voorraden munitie en reserveonderdelen heen die 
zij tegen kostprijs in de verenigde Staten moesten aanschaf-
fen. Duitsland weigerde helemaal mee te doen aan de strijd.
Hoewel Washington van meet af aan sceptisch stond tegen-
over het conflict en genoegen nam met een ritje op de ach-
terbank, nam Amerika toch de eerste gevechtshandelingen 
voor zijn rekening, vooral het uitschakelen van de Libische 
luchtverdediging. Het zorgde vervolgens voor inlichtingen 
(CIA-agenten waren op de grond aanwezig al zou president 
Obama later zeggen dat “geen enkele van onze militairen
op de grond aanwezig was”). verder zorgde het voor tanker-
capaciteit en meer precisiebombardementen dan Parijs
en Londen graag erkennen.
Begrijpelijk dus, (aldus malicieuze Amerikaanse bronnen),

Voor de eerste keer heeft de Verenigde 

Staten een tweederangs rol gespeeld

De ‘Charles de Gaulle’
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de dood van Gaddafi het team van president Obama in staat 
de loftrompet te steken over de nieuwe Amerikaanse wijze 
van oorlog voeren tegenover zijn bevolking die meer dan ge-
noeg heeft van gevechten in Afghanistan en Irak. De Libische 
oorlog kostte Amerika niet meer dan $1,1 miljard en geen
enkel mensenleven.
Een axioma van de nieuwe wijze van oorlog voeren is dat 
snelheid beslissend is. Aanvallen moeten snel worden uitge-
voerd teneinde het verrassingselement er in te brengen, ter-
wijl inlichtingendiensten al nieuwe doelen hebben geïden-
tificeerd nog voor de tegenstander van de laatste aanval is 
bekomen. 
Zo heeft het 11 maanden geduurd tussen de vN-resolutie en 
het begin van de luchtoorlog boven Kosovo eind 1990. In
Libië duurde dat precies 10 dagen.
Een tekort aan onbemande verkenningsplatforms toonde dui-
delijk aan dat de verenigde Staten een bijna monopolie heeft 
op dit technologisch gebied, al zijn er plannen, vooral in Ne-
derland, om een aantal onbemande drones aan te schaffen. 
De Predator of reaper kan tot 100 uur lang op grote hoog-
te (buiten bereik van luchtdoelraketten) boven een operatie-
gebied cirkelen en met infraroodcamera’s en videoappara-
tuur aan een commandant inzicht geven in de situatie op de 
grond. Bewapend met geleide Hellfireraketten kan hij een 
stilstaand of bewegend doel uitschakelen. 

voor het opsporen van commandobunkers en de laatste 
schuilplaats van kolonel Gaddafi in Sirte was NAvO afhanke-
lijk van Amerikaanse Predator drones. Zo hielp een Predator 
Franse gevechtsvliegtuigen bij het opsporen van het konvooi 
waarmee Gaddafi uit Sirte probeerde te ontsnappen. In Parijs 
deelde de minister van Defensie mee dat alleen een Mirage 
straaljager het konvooi tot stoppen had gebracht en weiger-
de verdere mededelingen. De Italiaanse minister Franco
Fratini verklaarde dat de actie die tot de dood van Gaddafi
leidde door Libische rebellen was uitgevoerd “en door nie-

mand anders”. Kort tevoren had NAvO de merkwaardige ver-
klaring uitgegeven dat twee voertuigen door geallieerde jets 
waren onderschept “omdat zij militaire operaties uitvoerden 
en een duidelijke dreiging betekenden voor de burger bevol-
king”. 
Bij de Europese NAvO-partners is ook sprake van een ern-
stig tekort aan tanker faciliteiten in de lucht. De verenigde 
Staten, die over een tankervloot van meer dan 100 stuks be-
schikt, moest de meeste van deze toestellen leveren die vanaf 
bases in Italië en Griekenland opereerden, dichter dus bij het 
operatieterrein waardoor zij langere missies konden vliegen.
Hetzelfde gold voor het GPS (Global Positioning System) dat 
gewone bommen verandert in precisiegeleide wapens waar-
door zij hun doelen kunnen treffen met een minimum aan 
burger slachtoffers. Hoewel geallieerde commandanten ver-
zekerden dat er geen missies werden uitgesteld of gecanceld 
vanwege gebrek aan precisiemunitie, stonden Europeanen 
als het ware in de rij om uit Amerikaanse voorraden te kun-
nen putten.

Een kleine oorlog
vergeleken met de westerse interventies in de Golf, Afghani-
stan en de Balkan was de oorlog in Libië van bescheiden aard 
met de inzet van zo’n 100 gevechtsvliegtuigen en een twaalf-
tal helikopters.
toch zal deze kleine (succesvolle) oorlog grote strategische 
consequenties hebben voor zowel de NAvO als de Europe-
se Unie. Dit als gevolg van Obama’s besluit om slechts op af-
stand mee te doen en Angela Merkels weigering om erbij be-
trokken te raken.
Na de eerste dagen van het conflict gaf Washington te ken-
nen dat Amerikaanse gevechtstoestellen niet langer zouden 
deelnemen en dat de verenigde Staten de campagne niet 
zou leiden. Dit was de eerste keer sinds de Koude Oorlog dat 
Amerika besloot noch de leiding te nemen, noch volledig in 
de risico’s te delen van een oorlog waar het overigens wel aan 
deelnam.
Positief zou men het feit kunnen noemen dat de campagne 
niet werd gevoerd volgens de Amerikaanse doctrine van over-
weldigende kracht en van meet af aan keihard toeslaan. Elek-
triciteitscentrales, waterzuiveringsinstallaties, telecommuni-

De EU speelde geen enkele rol

in het conflict

Zelfs gezamenlijk bekostigde wapensystemen zoals de AWACS radar-
vliegtuigen moesten het doen zonder Duits personeel.

NAvO Secretaris-generaal op bezoek in Libie op 31 oktober 2011. 
Bron: NAvO
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Wetenschap 
Dat de verenigde Staten steeds meer naar binnen gekeerd is, 
blijkt ook uit reacties van een aantal geleerden. Een van hen, 
prof. Jeremi Suri, heeft in de New York Times betoogd dat 
Amerika te veel op zijn schouders neemt (“overcommited”) 
en dat zijn buitenlandse politiek geen duidelijke focus heeft 
en weinig effectief is. De regering Obama richt zich er vrijwel 
uitsluitend op te voorkomen dat ongunstige ontwikkelingen 
nog verergeren.
De oplossing is simpel: stel duidelijke prioriteiten en zie af van 
andere verplichtingen. volgens hem moet Washington zich 
drie internationale doelen stellen die het ook in staat is te
bereiken.
• Het handhaven van de geloofwaardigheid van de dollar,
   ’s werelds de facto reserve munt.
• De proliferatie stoppen van nucleaire, biologische en
   chemische wapens.
• Zorgen voor vreedzame relaties met China.
Opvallend in de hele redenering: de term NAvO komt er zelfs 
niet in voor, terwijl de alliantie gedurende de afgelopen de-
cennia een hoofdrol speelde in de buitenlandse politiek.

Slot
Natuurlijk kunnen de westerse geallieerden en in het bijzon-
der Frankrijk en Groot Brittannië terecht trots zijn op wat zij 
in Libië hebben gepresteerd.
Het zou echter een vergissing zijn de ernstige problemen te 
ontkennen die tijdens de zes maanden durende campagne 
aan het licht zijn gekomen. Dit was de eerste maal dat NAvO 
gevechtshandelingen moest verrichten waarbij de verenigde 
Staten slechts een ondersteunende rol speelde. Europa’s
militaire vermogens bleken tekort te schieten, zelfs voor dit 
beperkte gevecht.
Washington drong er sterk op aan dat Europa samen met
Canada de leiding van de operatie op zich zou nemen. Aan-
genomen kon worden dat welvarende Europese landen zon-
der al te veel moeite een beperkt conflict in hun eigen achter-
tuin aan zouden kunnen, waarbij bovendien geen inzet van 
grondtroepen was vereist. Dat leek redelijk maar het was,
zoals later is gebleken, misschien niet helemaal realistisch.
Zoals gezegd werd de NAvO geplaagd door tekorten aan be-
paalde typen vliegtuigen, bommen en specialisten op het ge-
bied van doelherkenning. Gelukkig kwam Washington tussen 
beide om enkele kritische gaten op te vullen. 
Met uitzondering van het verenigd Koninkrijk, Frankrijk en
in zekere zin ook Nederland hebben Europese strijdkrachten
nagelaten technologische vooruitgang op het gebied van 
slagveldmanagement en communicatie bij te houden. Zij trai-
nen hun militairen voornamelijk om hun grotendeels onbe-
dreigde grenzen te verdedigen en maken dat zij onwillig zijn 
en onvoorbereid om ver afgelegen belangen te verdedigen, 
van Afghanistan tot Libië.

Decennia lang hebben Europese landen gerekend op de vrij-
gevigheid van het Pentagon om hen te voorzien van de nodi-
ge spullen die zij nalieten zelf aan te schaffen. Datzelfde Pen-
tagon wordt nu gedwongen om de kosten te drukken van de 
eigen veiligheidsbehoeften. Het is dan ook niet meer in staat 
welvarende geallieerden van een gratis ritje te voorzien.
Europa moet zichzelf de fundamentele vraag stellen: als het 
al moeilijk was een bijeengeraapt leger als dat van Gaddafi 
op de knieën te krijgen, wat zou het dan betekenen om een 
echte tegenstander te bevechten? <

catie- en andere infrastructurele objecten bleven daardoor 
grotendeels gespaard. tenzij er nog steeds op grote schaal 
wordt geplunderd, zou het dagelijkse leven van de meeste
Libiërs weer betrekkelijk snel normaal moeten zijn.
terzelfder tijd zal het leiding geven vanaf de achterbank ne-
gatieve gevolgen hebben voor de geallieerde defensie in het 
algemeen en NAvO in het bijzonder. tot de Libische campag-
ne gingen westerse planners ervan uit dat in elke geallieerde 
operatie de verenigde Staten een aantal militaire taken gro-
tendeels op zich zou nemen, teneinde nutteloos dubbel werk 
te voorkomen. Zo zijn het uitschakelen van vijandelijke lucht-
verdediging en zgn. ‘close air support’ in feite Amerikaanse 
monopolies en zal de afwezigheid van A-10 vliegtuigen, zgn. 
‘tank killers’ tot een verlenging van de Libische oorlog heb-
ben geleid.
Indien de nieuwe methode van leiding geven gebruikelijk 
wordt in plaats van uitzondering – en dat lijkt logisch gezien 
de naar binnen gekeerde stemming in Amerika en de bezuini-
gingen op defensie – dan zullen de Europeanen geld moeten 
besteden aan een aantal van die gebieden. 
De kans is groot dat Groot-Brittannië en Frankrijk (samen 
goed voor 60% van de defensieaankopen) meer gericht zul-
len zijn op operaties dicht bij huis, zoals in Libië, in plaats van 
ver van huis zoals in Afghanistan.
Die trend zal nog sterker worden als gevolg van de tweede-
ling in Europa ten aanzien van de Libische campagne. Een 
meerderheid van NAvO- en EU-leden, aangevoerd door be-
langrijke landen als Duitsland, Polen en turkije weigerde aan 
de oorlog deel te nemen in weerwil van een overduidelijke 
resolutie van de veiligheidsraad. Zelfs gezamenlijk bekostigde 
wapensystemen zoals de AWACS radarvliegtuigen moesten 
het doen zonder Duits personeel ook al hadden de toestellen 
geen gevechtstaak.
De EU speelde geen enkele rol in het conflict, net zo min als 
dat het geval is in de eurocrisis.

Nederlandse tankercapaciteit
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De Landelijke Operationele Staf en de plaats van Defensie daarin, is het onderwerp van dit artikel. 
Aan de orde komen de taakstelling, de organisatie en de aansluiting met de omgeving, de positie 
van het Staf Detachement Nationale operaties (SDNO) en de planningprocessen van deze complexe 
omgeving.

Innovaties in 
nationale operaties
Operaties zijn operaties ook op nationaal niveau
A.r. Smit, reserve kolonel der infanterie (hmv)

De Wet veiligheidsregio’s1 heeft de brandweerzorg, de ge-
neeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen(GHOr), 
de rampenbestrijding en de crisisbeheersing onder één re-
gionaal bestuur: de veiligheidsregio, gebracht. Er is nu spra-
ke van verlengd lokaal bestuur in 25 veiligheidsregio’s waar-
bij bovengemeentelijke vraagstukken ook bovengemeentelijk 
worden aangestuurd. Brandweer, Politie, GHOr, gemeenten 
en zo nodig Defensie worden gezamenlijk (multidisciplinair) 
aangestuurd als dat nodig is.
De politie wordt gereorganiseerd tot een landelijke poli-
tie met 10 regio’s. Dat proces is nog gaande maar het tast de 
werkwijze voor de veiligheidsregio’s niet aan.
Het regionale niveau is nu het niveau waarop de rampen en 
crisisbestrijding plaatsvindt. Dat is in het overgrote deel van 
de incidenten ook voldoende. 
Als de nationale veiligheid aan de orde is en de effecten bo-
venregionaal zijn, komt de nationale crisisbeheersing in beeld 

met onder meer het Landelijk Operationeel Coördinatie Cen-
trum (LOCC). Dat draagt zorg voor de landelijke coördinatie 
van de operationele bijstand tijdens rampen, calamiteiten en 
grootschalige evenementen. Het LOCC is echter voor echt gro-
te nationale ‘incidenten’ niet voldoende toegerust in aantal-
len mensen en capaciteiten
Daarom heeft ook op dat niveau een wijziging plaatsgevon-
den. In april 2010 heeft het kabinet besloten tot de instelling 
van de Landelijke Operationele Staf (LOS2) waarmee het LOCC 
opgeschaald kan worden. Het is vergelijkbaar met een mobi-
lisabele staf.

1 Wvr Wet veiligheidsregio ingegaan oktober 2010.
2 Staatscourant 29 december 2010: Besluit van de Minister van veilig-
heid en Justitie van 7 december 2010, nr. 2010-0000845869, tot instel-
ling van een Landelijke Operationele Staf

Internationale oefening Floodex
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Aanleiding
De bestuurlijke taskforce Management Overstromingen 
(tMO, 2006-2009) heeft bij de nationale oefening ‘Water-
proef’ voor het eerst de ICMS3-capaciteit ‘Staf Grootschalige 
Evacuatie (SGE)’ ingezet voor de mogelijke evacuatie van het 
kustgebied of delen van het rivierengebied. Deze militaire 
staf werd als experimentele, Landelijke Operationele Staf bij 
het LOCC ingezet onder leiding van de ‘begeleidingscommis-
sie van het LOCC’, onder civiele leiding dus. Daar is veel van 
geleerd; geen andere partij had deze coördinatie tot stand 
kunnen brengen. Er is namelijk geen werkend voorbeeld.
De tMO heeft aanbevolen deze staf te formaliseren. In de
Nationale capaciteitenanalyse 2008 werd ook vastgesteld dat 
een dergelijke capaciteit nodig is. Het kabinet heeft vervol-
gens in april 2010 besloten tot de oprichting van de LOS.

Taakstelling
De LOS wordt ‘zo nodig’ geactiveerd door de voorzitter van 
de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCB)4; het is dus 
een soort ‘mobilisabele’ staf. De taakstelling is vastgelegd in 
artikel 2 en 3 van het instellingsbesluit:

“Artikel 2 
De Landelijke Operationele Staf heeft tot taak het leveren 
van operationeel advies ter zake van de beschikbaarheid van 
mensen en middelen ten behoeve van nationale rampenbe-
strijding en crisisbeheersing in het kader van openbare orde. 
Dit advies is mede gebaseerd op operationele uitvoerbaarheid 
en consequenties, en verloopt alleen via de nationale crisisbe-
sluitvormingsstructuur.
Artikel 3 
De Landelijke Operationele Staf draagt zorg voor de commu-
nicatie over en de afstemming van de in de nationale crisisbe-
sluitvormingsstructuur, genomen besluiten richting de opera-
tionele diensten.”

taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in wet-
ten, ministeriële besluiten en uitvoeringsorganisaties vastge-
legd. Ministeries (de sectoren) hebben en houden een eigen 
verantwoordelijkheid en bevoegdheid. ‘Onder bevelstellin-
gen’ zijn dus niet zomaar aan de orde. Zo is bronbestrijding 
(de directe bestrijding van het probleem zoals een brand) nor-
maal geen taak van de LOS. De regio’s zijn zelf verantwoor-
delijk voor de multidisciplinaire coördinatie, in het militaire 
jargon ‘het niveau van de verbonden wapens’. De LOS richt 
zich op bovenregionale, landelijke effecten van de crisis, op 
de maatschappelijke ontwrichting (openbare orde en veilig-
heid) en organiseert de integrale aanpak in een advies aan 
de Interdepartementale Commissie Crisis Beheersing (ICCB)5/
MCCB, via het Nationaal Crisis Centrum (NCC)6. Dat advies zal 
ook een paragraaf bevatten over de gewenste organisatie 
van de uitvoering waarmee per situatie het coördinatie me-
chanisme wordt ingesteld. Dit is ook de strekking van artikel 
3, voor zover het de communicatie over de genomen beslui-
ten betreft. 

Organisatie 
De LOS (zie figuur 1) is een opgeschaald LOCC. Het LOCC or-
ganiseert de bijstandcoördinatie, levert het landelijk operati-
oneel beeld en operationeel advies bij de meeste incidenten. 
Het is verantwoordelijk voor de voorbereiding, de infrastruc-
tuur en het kunnen functioneren van de LOS.
De LOS bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, leden (verte-
genwoordigers politie, brandweer, GHOr en Defensie) en een 
Chef Staf (tevens hoofd LOCC). De LOS denkt strategische en/
of operationeel en is verantwoordelijk voor het advies en de 
eventuele uitvoering. De LOS-leden zijn portefeuillehouder 
van de sectie die past bij hun achtergrond.
De LOS wordt ondersteund door vier secties (Planning en Ad-
vies, P&A of ‘plans’, Operaties en Bijstandcoördinatie, O&B 
of ‘current’, Informatie, INFO of ‘inlichtingen’, en Facilitering 
en Ondersteuning, F&O) waarbij het personeel van het LOCC 
(ongeveer 20 FtE) is aangevuld met militair personeel van het 

De LOS in vergadering bijeen. Bron: rob Jastrzebski

Figuur 1: Organisatieschema LOS

3 ICMS: Intensivering Civiel Militaire Samenwerking
4 De MCCB staat o.l.v. de Minister van veiligheid en Justitie of van de Minister President
5 De ICCB staat o.l.v. de Directeur Generaal veiligheid en Justitie (dgvenJ)
6 Het NCC heeft als taak de bestuurlijke beslissingsvoorbereiding en integratie van operationele en communicatie aspecten
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Stafdetachement Nationale Operaties (SDNO, minimaal 40 
FtE). In de werkprocessen worden zodoende dagelijkse erva-
ring en systematiek gekoppeld.
Het onderscheid tussen inlichtingen en expertise (F&O) is zin-
vol. Beide spelen een belangrijke rol zowel in de planvor-
ming als in de uitvoering. Inlichtingen gaat over de feiten 
(de maatschappelijke en openbare orde effecten) die zich in 
het land voordoen en de interpretatie daarvan. Expertise gaat 
over de specifieke materiekennis van de sectoren en het 
netwerk dat daarbij hoort. Daarbij spelen ook reservisten in 
bovenregionale liaisongroepen een rol.
De secties worden aangestuurd door het Management team 
(Mt): hoofd LOCC/Chef Staf en de sectiehoofden van het 
LOCC. De plaatsvervangers zijn militairen. In het schema zijn 
de blauwe vakjes LOCC; de groene vakjes SDNO en de overige 
vakjes de andere, mogelijk betrokken crisispartijen. De LOS-
staf bestaat minstens uit de kernbezetting en het SDNO. De 
exacte samenstelling hangt af van de situatie.

SDNO
Het SDNO is een vorm van Militaire Bijstand7 in het kader van 
ICMS. Het wordt afhankelijk van de situatie geactiveerd via 
de normale aanvraagprocedure. Het is flexibel van samenstel-
ling. Het SDNO levert stafcapaciteit en het operationele plan-
ningproces. Zodoende wordt aangesloten bij de al ontwikkel-
de competenties van de SDNO-staffunctionarissen. Het SDNO 
is in staat 24/7 te functioneren in ploegendienst en bestaat
uit staffunctionarissen van staf-CLAS, OOCL en de brigades. 
Commandant SDNO is tevens het militaire lid van de LOS.
De LOS of het SDNO heeft normaal geen militaire eenheden 
onder bevel. De staf doet wel voorstellen voor de eventuele 
inzet van militaire capaciteiten van Defensie, die na besluit-
vorming door de MCCB worden geëffectueerd. Normaal ge-
sproken komen deze capaciteiten beschikbaar voor de regio’s 
of andere operationele uitvoeringsorganisaties. In het geval 
de LOS zelf operaties uitvoert, kunnen daar mogelijk ook een-
heden aan worden toegewezen.

Inzet 
De Strategie Nationale veiligheid8 (zie figuur 2) kent een 

werkwijze met een dreigingsanalyse gevolgd door scenario 
analyse en de nationale risicobeoordeling. Daaruit vloeit de 
behoefte voort aan bepaalde capaciteiten. Een van de capaci-
teiten is de LOS.
De scenarioanalyse bevat ook een opsomming van de moge-
lijke effecten op de vitale sectoren. Deze analyse is de belang-
rijkste basis voor de voorbereiding door het LOCC. De risico-
beoordeling geeft samen met de risicoanalyse een beeld van 
de situaties waarin de LOS geactiveerd zou kunnen worden. 
De criteria daarvoor zijn: nationale impact, complexiteit en 
langere duur van het scenario. De Pandemie (zeer waarschijn-
lijk) en de grootschalige overstroming (weinig waarschijnlijk) 
zijn hiervan voorbeelden. Crises die waarschijnlijk binnen kor-
te tijd zijn opgelost, zullen niet gemakkelijk LOS-waardig zijn.
voor het werk bij de inzet van de LOS is deze analyse het ver-
trekpunt. De scenarioanalyse levert de potentiële effecten en 
betrokken partijen die in de planvorming betrokken worden. 
Bij de operationele planning wordt hierop voortgeborduurd. 

Processen
De organisatie van de LOS is gebaseerd op de procesbenade-
ring, naar het voorbeeld van de politiebenadering en het staf-
concept van Defensie. De secties zijn ingedeeld op basis van 
die processen. Het is in feite een netwerkorganisatie die voor-
waardenscheppend is voor alle betrokken partijen.
De operationele processen zijn ‘planning & advies’, ‘operaties 
& bijstandscoördinatie’ en het ‘inlichtingenproces’. Het ‘facili-
tering en ondersteuningproces’ doorsnijdt deze primaire pro-
cessen die essentieel zijn voor de beeldvorming van de LOS. 
Zij krijgen vorm binnen het ‘operationeel raamwerk’, dat de 
operationele coördinatie omvat. Dit komt overeen met het 
‘missie ontwerp’ in het operationeel planning proces. Zoals 
uit de figuur blijkt omvat dit de fasering en de ruimtelijke
indeling in termen van partijen. Het omvat meerdere opera-
tielijnen, waarbij het eigenaarschap heel verschillend is (zie
figuur 3).

De Regio’s zijn volledig verantwoordelijk in hun gebied. Hun 
optreden kent focuspunten, capaciteitsbehoeften en beslis-

Figuur 3: Het operationeel raamwerk

7 vastgelegd in OPPLAN 10a van C-LAS; Stafdetachement Nationale Operaties
8 De overheid wil voorkomen dat de maatschappij ontwricht raakt door een ramp of crisis. Daarom onderzoekt zij onder andere met de strategie 
nationale veiligheid welke dreigingen de nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen, wat we moeten doen om deze te voorkomen en wat er 
moet gebeuren als het toch misgaat.

Figuur 2: Strategie nationale veiligheid
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sende stappen.
Binnen de operatielijn bijstandscoördinatie moet worden 
voorzien in de vraag naar bijstand, de prioritering, de inzet 
en (her)verdeling, het opnemen van vrijkomende mensen en 
middelen en de aflossing daarvan. Daarbij moeten de leveren-
de partijen hun eigen taken ook kunnen blijven uitvoeren. 
LOS-operaties zijn niet vanzelfsprekend maar zullen vooral 
ondersteunende en logistieke operaties omvatten.
• Grote of kleine evacuatie bovenregionaal met opvang op 
   afstand (makelaarsfunctie).
• Nationale verkeersregeling met het Verkeerscentrum
   Nederland (vCNL) en het Korps Landelijke Politiediensten 
   (KLPD).
• Logistieke operaties zoals specifieke distributieprocessen.
• Ruimtelijke en object bewaking en beveiliging.
• Redding en berging op bovenregionaal niveau.
• Uitrollen en onderhouden verbindingssystemen.
• Versterking en aanvulling van regionale capaciteiten door 
   bijstand.
Departementale sectoren en vooral hun uitvoeringsorga-
nisatie zijn nationaal en regionaal verantwoordelijk voor hun 
deel van het probleemgebied. 
Maatschappelijke ontwrichting gaat over de directe
effecten van de dreiging of de crisis op de maatschappij en
de afgeleide effecten op de openbare orde en veiligheid.

Ieder van deze operatielijnen heeft een eigen operationele 
besturing. Het is essentieel de inhoud van deze lijnen te ken-
nen, zowel vanuit het oogpunt van ‘gebied van verantwoor-
delijkheid’ als vanuit het ‘gebied van belangstelling’. Ze beïn-
vloeden elkaar onherroepelijk.
Er zijn aansluitpunten, afstempunten en essentiële momenten 
waarop iets moet stoppen of juist in gang moet worden ge-
zet. Alleen al het in beeld brengen van deze momenten is een 
sleutelfunctie van de LOS. Daarvoor is informatie nodig, het 
zogenaamde ‘Landelijk Operationele Beeld’. Deze informatie 
komt niet zomaar ter beschikking. Daarvoor is een vertrou-
wensbasis en natuurlijk gezag nodig. Netcentrisch werken als 
werkhouding is hiervoor een bepalende voorwaarde.
Op basis hiervan kan een landelijk operationeel advies wor-

den opgesteld. Dit is bron voor de ontwikkeling van hande-
lingsperspectieven en operatieconcepten. Deze worden dan 
als advies voorgelegd aan het nationale niveau.

Verschillende culturen
De Nationale planvorming is gaandeweg meer gebaseerd op 
militaire leest9. Is het zinvol dit verder uit te bouwen? van-
uit de logica ligt het voor de hand, voor acceptatie en draag-
vlak ligt dat wat minder eenvoudig. De integratie van civiele 
en militaire componenten is niet vanzelfsprekend en het gaat 
niet vanzelf. Onbekend maakt onbemind.
Bij uitzendingen wordt samengewerkt met veel andere orga-
nisaties. In nationale operaties op grote schaal is deze erva-
ring nog beperkt. Civiele partners kunnen wat leren van de 
ervaringen bij Defensie. Defensie op zijn beurt kan veel leren 
van de samenwerking met de andere crisispartners. De veilig-
heidsregio’s en de operationele uitvoeringsorganisaties zijn 
zelfstandig en zullen die zelfstandigheid claimen.
toch is snel en effectief werken essentieel. Het ‘plat organi-
seren’ door te concentreren op taken verantwoordelijkhe-
den en bevoegdheden, is niet de oplossing. Stel het probleem 
centraal. Nederlands spreken hebben we gemeen, maar het 
bestuurlijke taalgebruik is anders dan het operationele. Het 
jargon en de oriëntatie van de partners is zeer verschillend. 
‘Elkaar niet verstaan’ en dus irritatie of zelfs foutieve inter-
pretatie zijn het gevolg. De hulpdiensten zijn gericht op re-
actieve respons, Defensie is gewend planmatig te werken. In 
deze zin is het belangrijk dat alle partijen ‘meertalig’ gaan 
worden.
Om dat te bereiken en om snel effectief te kunnen zijn onder 
crisisomstandigheden, is vertrouwen, voorbereiding en oefe-
ning essentieel. Daarvoor is dan ook een opleiding en oefen-
programma in ontwikkeling. <

Kolonel Smit is Commandant Nationale Liaisongroep
Oppervlaktewater & Transport / Commandant inzet SDNO

Militairen vervoeren bewoners van Ittersum en Borgharen bij hoogwater

9 Lezing KvNrO symposium Samenwerking in Nationale veiligheid,
E. de Kleuver plv Directeur Nationale veiligheid MinvenJ; 25 nov 2010 
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Column

Lissabon was de plaats waar de NAvO in november vorig 
jaar een nieuw Strategisch Concept en de Lissabonverklaring 
goedkeurde. Op de NAvO-top in Chicago, in mei 2012, moe-
ten de lidstaten beslissen hoe de voornemens uit die Lissabon-
verklaring worden gerealiseerd. Een niet eenvoudige opgave 
gezien de financiële situatie aan beide zijden van de Atlan-
tische Oceaan. Er zal substantieel minder geld voor defen-
sie beschikbaar zijn. Bovendien is het de vraag of de Eurozo-
ne zal blijven bestaan en zullen de verenigde Staten voor een 
deel verlamd zijn door de voortdurende, binnenlands politie-
ke tegenstellingen en het vooruitzicht van nationale verkie-
zingen in november 2012. 
De voltooide NAvO-operatie in Libië zal in ieder geval op de 
agenda staan. verder valt uit diverse speeches over de Chica-
go-top af te leiden dat Afghanistan, militaire capaciteiten, ra-
ketverdediging en partnerschappen de agenda zullen domi-
neren. Gezien de waarschijnlijke agenda lijkt de Chicago-top, 
in tegenstelling tot die in Lissabon, vooral een zakelijk karak-
ter te krijgen.

Libië
In de operatie Unified Protector werden bijna 25.000 sorties 
uitgevoerd en werden meer dan 5.000 doelen beschadigd of 
vernietigd. Hoewel deze operatie alom als een succes wordt 
gepresenteerd, zijn er ook belangrijke tekortkomingen gesig-
naleerd.

Van Lissabon naar Chicago
NAVO moet zijn visie operationaliseren

Mr. drs. C. Homan

Strategie en visie zijn weliswaar onontbeerlijk voor het grootste militaire bondgenootschap in de 
wereld, maar die moeten wel handen en voeten krijgen. Dat is de bedoeling van de komende NAVO-
top in Chicago. Een vooruitblik.

Zo leverden de verenigde Staten (leading from behind) onder 
meer 75% van de verkenningsmiddelen, bijna alle capacitei-
ten om de Libische luchtverdediging uit te schakelen en 80% 
van de middelen om de vliegtuigen in de lucht bij te tanken. 
Daarnaast was van ‘solidariteit’ en ‘het delen van risico’s’, de 
pijlers van het bondgenootschap, weinig sprake. Slechts zes-
tien lidstaten leverden een bijdrage aan de militaire operatie. 
Wel namen niet-lidstaten als Jordanië, Qatar, Zweden en de 
verenigde Arabische Emiraten deel aan Unified Protector.
Critici merken dan ook op, dat het gevaar dreigt, dat de 
NAvO een gereedschapskist wordt voor adhoc coalities. 
De verhouding tussen de Amerikaanse en Europese bijdrage 
aan de NAvO is de afgelopen jaren überhaupt uit balans ge-
raakt. Zo dragen de verenigde Staten nu 75 procent van de 
lasten tegen 50 procent aan het einde van de Koude Oorlog. 
De Amerikaanse minister van Defensie, robert Gates, waar-
schuwde in Brussel bij zijn vetrek in juni 2011 dan ook “…als 
de huidige trends in de achteruitgang van Europese defen-
siecapaciteiten niet stoppen en omgekeerd worden, kunnen 
toekomstige Amerikaanse leiders – voor wie de Koude Oor-
log niet de vormende ervaring was die het voor mij was – wel 
eens overwegen dat het rendement van Amerika’s investerin-
gen de kosten niet waard zijn”.

Afghanistan
In Afghanistan draagt ISAF inmiddels de verantwoordelijkhe-
den voor de veiligheid in een district of provincie geleidelijk 
over aan het Afghaanse leger en de Afghaanse politie. In dit 
transitieproces ligt de nadruk op de opleiding en begeleiding 
van beide. In 2014 moet dit proces voltooid zijn, maar ook 
hierna zal de NAvO bij Afghanistan betrokken blijven in het 
kader van een partnerschap. Over de invulling hiervan zal in 
Chicago besloten worden.
Gezien de verslechterende situatie in Afghanistan is het ove-
rigens de vraag of eind 2014 de Afghaanse overheid in staat 
zal zijn de verantwoordelijkheid voor de veiligheid te dragen. 
Zo slaagt de taliban er de laatste tijd in ook Afghaanse poli-
tieke en veiligheidskopstukken die vertrouwelingen zijn van 
Karzai, te elimineren. 

Militaire capaciteiten
In Lissabon is besloten dat de NAvO doorgaat een Deterrence 
and Defense Posture Review uit te voeren. Dit document zal 
een antwoord moeten geven op de vraag welke middelen, 
zowel conventioneel als nucleair, noodzakelijk zijn voor een 
geloofwaardige afschrikking en verdediging van de Alliantie. 
Hieronder valt ook de raketverdediging.
In Lissabon zijn additionele reducties van niet-strategische 

Op weg naar Chicago
toespraak NAtO Secretaris-Generaal Anders Fogh rasmussen voor het 
European Policy Centre in Brussel. Bron: NAvO
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wapens in Europa aangekondigd. Over de rol van tactische 
nucleaire wapens zijn de meningen binnen de NAvO echter 
verdeeld. Zo vindt Duitsland dat ze weg kunnen i.v.m. de ko-
mende raketverdediging. Nederland en België zijn in ieder 
geval voor verdere reducties in deze wapens. Maar de russen, 
met een veel groter arsenaal, hebben aangegeven pas over 
deze wapens te willen onderhandelen wanneer ze uit Europa 
zijn teruggetrokken. 
Daarnaast heeft op het gebied van militaire capaciteiten de 
term Smart Defense zijn intrede gedaan. In feite gaat het om 
de NAvO-variant van wat in de EU als pooling and sharing be-
kend staat. Een van de belangrijke ideeën van dit concept is 
dat de NAvO over een mechanisme voor lidstaten zou moe-
ten beschikken om te informeren en te consulteren over op 
handen zijnde, nationale besluiten die de capaciteiten van de 
Alliantie kunnen beïnvloeden. 

Raketverdediging
In Lissabon is ook besloten een gezamenlijk systeem voor
raketverdediging, de Territorial Missile Defense, te bouwen. 
Inmiddels vinden Polen, roemenië en turkije het goed dat 
belangrijke elementen van dit systeem op hun grondgebied 
worden gestationeerd. De bedoeling is dat in Chicago een in-
terim operationele capaciteit voor NAvO’s territoriale raket-
verdediging operationeel wordt verklaard. De NAvO zal dan 
in staat zijn vroegtijdige waarschuwing te verkrijgen over
raketlanceringen die tegen de Alliantie zijn gericht. Naar ver-

wachting zal ook worden besloten dat de nationaal beschik-
baar gestelde systemen onder bevel van de NAvO komen. 
Zoals bekend heeft ons land onlangs besloten met de hier-
voor aan te passen ‘Smart-radar’ van de luchtverdediging- en 
commandofregatten van de marine en de Patriot-systemen 
van de luchtmacht hieraan te gaan bijdragen.
De NAvO wil op dit gebied tevens samenwerken met rusland 
die een eigen, van de NAvO onafhankelijk systeem gaat ont-
wikkelen. De NAvO heeft verklaard dat het NAvO-systeem 
niet gericht is tegen rusland en ook niet de strategische af-
schrikking van rusland zal ondermijnen. De russen hebben 
hun aanwezigheid op de Chicago-top echter afhankelijk
gesteld van een overeenkomst over de raketverdediging.
Zij hebben vooral bezwaren tegen de stationering van onder-
delen van de raketverdediging in Polen.

Partnerschappen
ten slotte zal ook het onderwerp ‘partnerschappen’ aan de 
orde komen. Zowel de NAvO-operatie in Afghanistan als die 
in Libië zijn mede ondersteund door niet-lidstaten van de 
NAvO. Deze landen hoeven niet noodzakelijkerwijs de as-
piratie te hebben om lid te worden, maar de Alliantie dient 
wel zeker te stellen dat landen die belangrijke bijdragen aan 
NAvO-operaties leveren, ook een stem krijgen in de besluit-
vorming die in overeenstemming is met hun rol. Naar verwach-
ting zullen vooral de landen van de Arabische lente op het ge-
bied van partnerschappen in Chicago de aandacht krijgen. <

Het LCF Hr. Ms. Evertsen, hier voor de kust van Somalië. Bron: Defensie
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Op 22 september blok-
keerden Nederland en 
Finland de toetreding 
van de Europese lid-
staten roemenië en Bul-
garije tot het Schengen-
gebied. Binnen het
Schengengebied verval-
len de interne grenzen 
en zijn de buitenste lan-
den verplicht hun bui-
tengrenzen, de Europe-
se buitengrenzen, scherp 
te bewaken en streng te 
controleren.
In roemenië is veront-
waardigd gereageerd 
op deze afwijzing. voor-
al minister Leers van Im-
migratie en Asiel is in de 
roemeense pers mikpunt 
van ongenoegen. Hij 
zou zijn oor te veel laten 
hangen naar de ‘populistische’ standpunten in de Nederland-
se politiek. Een gesprek met onder meer professor vasile
Puscas, de roemeense diplomaat die in 2007 zijn land als top-
onderhandelaar de weg wees naar de Europese Unie, leert 
dat de Nederlandse kritiek op roemenië voor de roemenen 
vooral een gevoelskwestie is.

Hard gelag
vooral in roemenië is het veto van Nederland en Finland hard 
aangekomen. Dit hadden de roemenen van Europa niet ver-
wacht. Zij gingen ervan uit dat zij de afgelopen jaren vol-
doende hadden gedaan om aan de toetredingsvoorwaarden 
voor Schengen te voldoen en een sluitend systeem voor de 
bewaking en controle van de nieuwe buitengrenzen van
Europa hadden.
roemenië uitte zijn ongenoegen over het Nederlandse stand-
punt door in de dagen na het veto de grenzen te sluiten voor 
bloemen uit ons land. Inmiddels is de ‘bloemenboycot’ tegen 
Nederland weer opgeheven. De roemeense beschuldiging dat 
er een ‘gevaarlijke bacterie’ was aangetroffen in Nederland-
se bloemenladingen, bleek onjuist te zijn en moest noodge-

Roemenen boos 
op Nederland
Dr. László Marácz

Europa bestaat bij de gratie van onderlinge samenwerking waarbij lidstaten elkaar serieus nemen.
De vraag is of Roemenië en Bulgarije serieus zijn genomen bij hun uitsluiting van Schengen. 

dwongen door de roe-
meense autoriteiten 
worden ingetrokken.
Het heeft echter wel
bijgedragen tot de hoog-
oplopende emoties. 
Dat roemenië een pro-
bleem heeft met georga-
niseerde criminaliteit en 
corruptie, wordt overi-
gens niet ontkend door 
de roemenen. Men be-
grijpt echter niet goed 
wat deze beschuldiging, 
die door minister Leers in 
Brussel naar voren is ge-
bracht, te maken heeft 
met het blokkeren van 
het Schengenlidmaat-
schap.
De roemenen zijn dan 
ook niet van plan om 
zich neer te leggen bij 

de beslissing van de Europese raad. Zij hebben inmiddels bij-
val gekregen van het Europees Parlement (EP). Dat nam op 12 
oktober jl. met ruime meerderheid een resolutie aan die de 
Nederlandse en Finse opstelling in de Schengenkwestie tegen 
roemenië en Bulgarije scherp veroordeelt. volgens het EP is 
de Nederlands-Finse beslissing ingegeven door ‘nationaal
populisme’ en eist het van de Europese raad dat er alles aan 
gedaan wordt om beide landen zo snel mogelijk tot Schengen 
toe te laten. volgens het EP voldoen beide landen aan de
Schengencriteria en is gebleken dat het betrouwbare partners 
zijn als het gaat om de grensveiligheid in Zuidoost-Europa. 
Met deze resolutie dreigen Nederland en Finland binnen
Europa in een isolement te geraken en wordt het steeds 
moeilijker om een oplossing te vinden die voor alle betrokken 
partijen acceptabel is. 

Geen eenrichtingsverkeer
In de roemeense stad Cluj-Napoca, de hoofdstad van de 
landsstreek transsylvanië, spreek ik met professor vasile
Puscas. Hij geldt als een man met een zeer brede internatio-
nale ervaring en is een van roemenië’s topdiplomaten.

Dr vasile Puscas (li) als Minister van Europese Zaken op bezoek in
Baden-Württemberg in 2009. Bron: Ministerie van Europese Zaken, roemenië 
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tegenwoordig doceert hij Internationale Betrekkingen aan 
de plaatselijke, gerenommeerde Babes-Bolyai Universiteit. 
Dezelfde Puscas was toponderhandelaar namens roeme-
nië toen het land in 2007 toetrad tot de Unie. Ik leg Puscas in 
zijn werkkamer in het statige universiteitsgebouw het Neder-
lands-roemeense Schengenconflict voor.
Wat hem het meeste steekt, is dat er blijkbaar een gebrek aan 
vertrouwen is in Europa als het om roemenië gaat. “Dat voelt 
in het geheel niet prettig”, zegt de professor. Hij bestrijdt 
echter stellig dat roemenië haar Schengenzaakjes niet op 
orde heeft. Professor Puscas zegt hierover: “roemenië heeft 
de bewaking van haar lange buitengrenzen met Oekraïne en 
Moldavië technisch in orde gebracht en van de miljard euro 
die dat heeft gekost, ongeveer de helft uit het eigen budget 
betaald. De rest van het bedrag is gedekt door Brussel”.
Maar hij neemt ook afstand van zijn eigen regering. “De ge-
fingeerde ‘bloemenboycot’ was ronduit een domme actie van 
ambtenaren die hun hoofd verloren. Deze onbezonnen actie 
heeft de verhouding tussen Nederland en roemenië onnodig 
verder op scherp gezet”, legt hij kalm uit.
verder toont de diplomaat enig begrip voor de Nederlandse 
terughoudendheid in de uitbreiding van het Schengengebied. 
“Nederland is een klein land met een conservatieve aanpak 
en een nettobetaler binnen de EU. Natuurlijk heeft Neder-
land het recht om te weten wat er met haar Europese bijdra-
gen gebeurt.”
Immigratie is een nieuw onderwerp voor roemenië en vol-

gens Puscas valt er op dit terrein juist veel van Nederland te 
leren. “Wij hebben geen minister voor Immigratie en Asiel bij-
voorbeeld, hoewel we ook in roemenië steeds meer met dit 
onderwerp te maken krijgen”.
“Aan de andere kant kunnen we niet meer terug naar het
Interbellum toen het in Europa ieder voor zich was. We zul-
len moeten samenwerken en als er kritiek is op ons beleid zal 
het alleen via communicatie over en weer en overleg kunnen 
worden verbeterd. Europa en Nederland moeten nu in deze 
kwestie hun verantwoordelijkheid nemen en samen met roe-
menië de problemen aanpakken. Europa is geen eenrichtings-
verkeer”. 

Samen sterker
De vraag is of de roemeens-Nederlandse betrekkingen on-
herstelbare averij hebben opgelopen door het Nederlandse 
Schengenveto en de roemeense bloemenboycot. Het
antwoord op die vraag is onder meer van belang voor het
gezamenlijk opereren bij vredesmissies onder bijvoorbeeld de 
NAvO-vlag.
De professor glimlacht en legt uit: “In de jaren voor de roe-
meense toetreding in 2007 moest ik opboksen tegen zware 
kritiek van de Nederlandse eurocommissaris Bolkestein en nu 
is het minister Leers die zware kritiek heeft op ons land. We 
zijn kritiek van de Nederlanders zo langzamerhand wel ge-
wend. Dat houdt ons scherp. En gelooft u mij, ook nu zullen 
we er net als in 2007 samen sterker uitkomen”. <
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Krijgsmacht en burgermaatschappij groeien naar elkaar toe. 
Dat gebeurt in Nederland door assistentie te bieden aan po-
litie en andere civiele autoriteiten. In het buitenland helpen 
Nederlandse militairen bij de opbouw van civiele overheids-
organisaties en zijn ze betrokken bij andere werkzaamheden 
in de burgermaatschappij. voor dit doel werden bijvoorbeeld 
in de Afghaanse provincie Uruzgan Provinciaal reconstructie 
teams (Prts) ingezet.
De krijgsmacht beschikt sinds 2007 over het zogeheten CIMIC 
bataljon. Dit is een afkorting voor Civil-Military Co-operation. 
De focus van deze eenheid ligt op de bevolking van een ge-
bied waar (Nederlandse) militairen optreden. CIMIC is overi-

CIMIC bataljon helpt 
bij civiele opbouw
Jan van den Berg
Afbeeldingen Erik Attema

De krijgsmacht heeft steeds vaker te maken met civiele taken. Het trainen van politieagenten in 
Afghanistan is hier maar één voorbeeld van. Het CIMIC bataljon stelt civiele specialisten met een 
militaire achtergrond ter beschikking voor opbouwwerk in den vreemde. Het bataljon oefent 
regelmatig, zoals afgelopen oktober in Den Haag.

gens geen puur Nederlandse uitvinding. In vele NAvO-landen 
bestaan soortgelijke eenheden.

Bevolking
Dat de inzet van de Nederlandse krijgsmacht overal ter we-
reld kan plaatsvinden, is inmiddels overduidelijk. Dit gebeurt 
zowel bij rampen, al of niet van humanitaire aard, als bij con-
flicten. Hierbij krijgen militairen te maken met verschillen-
de taken en politieke mandaten. veelal is de lokale bevolking 
het kind van de rekening en worden burgers in sommige ge-
vallen gebruikt als menselijk schild, dekmantel of camouflage. 
Mede daardoor wordt deze groep extra zwaar getroffen. De 
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vernementele organisaties tijdens een missie zijn van groot 
belang. Deze organisaties voeren veel verschillende taken
uit in het uitzendgebied. De onderlinge coördinatie en de
samenwerking met de militaire actoren is daarbij noodzake-
lijk.
Het is een taak van CIMIC-militairen om te voorkomen dat de 
civiele en militaire partijen elkaar onbedoeld hinderen in het 
bereiken van hun doelstellingen of mogelijke synergie onbe-
nut laten. Zij moeten dus met deze organisaties overleggen, 
informatie delen en samenhangende activiteiten coördineren.

Paars
1 CIMIC Bataljon is weliswaar ingedeeld bij het Operationeel 
Ondersteunings Commando Land (OOCL) maar dient ter on-
dersteuning van de gehele Nederlandse krijgsmacht.
Het bataljon is samengesteld uit militair personeel van de 
landmacht, luchtmacht, marechaussee en marine. Het batal-
jon bestaat uit een vaste staf, deelnemers uit alle krijgsmacht-
delen en een grote poule van reserveofficieren. Bij elkaar 
gaat het om ongeveer vijfhonderd mensen.
De vaste staf is primair verantwoordelijk voor de inzet van
CIMIC-capaciteit. Het gaat daarbij onder meer om de zorg 
voor opleiding en training van de uit te zenden CIMIC-func-
tionarissen. Ook worden ter voorbereiding op missies CIMIC 
verkenningen, assessments en landenstudies uitgevoerd. Er is 
in beperkte mate ook CIMIC-(staf) personeel aanwezig bij de 
brigade- en bataljonsstaven, bij de Directie Operaties van
de Defensiestaf, bij Commandant Landstrijdkrachten, bij
Commandant Zeestrijdkrachten en bij het Opleidings- en
trainingscommando.

Functioneel Specialisten
Bij het opzetten van projecten in een uitzendgebied kan be-
hoefte bestaan aan specialistische kennis op bepaalde, civiele 
gebieden. Deze kennis is niet altijd op het gewenste moment 
beschikbaar bij Defensie. In dat geval kunnen Functioneel 
Specialisten ingezet worden. Dit zijn reservisten met een spe-
cifieke (civiele) deskundigheid die in de militaire organisatie 
niet of onvoldoende aanwezig is. Dit zijn bijvoorbeeld bouw-
kundigen, juristen, landbouw- en irrigatiespecialisten, accoun-
tants, planologen, bestuurskundigen, maar ook deskundigen 
op het gebied van communicatie en cultuur.
De Functioneel Specialist stelt zich voor een korte periode be-
schikbaar voor de krijgsmacht en heeft tijdens inzet een mili-
taire status. Functioneel Specialisten krijgen als reserveofficier 
een militaire training en een opleiding op het gebied van
CIMIC. De poule van Functioneel Specialisten is onderverdeeld 
in zes netwerken. Het gaat om:

• civiele infrastructuur (wegen, bruggen, water- en
   elektriciteitsvoorziening),
• economie en werkgelegenheid (economische ontwikkeling, 
   landbouw, veeteelt),
• openbaar bestuur (bestuur en beleid van overheid,
   juridische zaken, communicatie),
• humanitaire zaken (mensenrechten, gezondheidszorg),
• culturele en onderwijszaken (cultureel erfgoed, onderwijs),
• ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf.

Het laatste gebeurt in samenwerking met het platform
Defensie-Bedrijfsleven en de ondernemersorganisatie vNO-
NCW onder de naam Integrated Development of Entrepre-
neurial Activities (IDEA).

rol en acceptatie van burgers is dan ook een belangrijk aan-
dachtspunt voor het militaire optreden.
De bevolking is het primaire werkterrein van militairen die 
zich bezighouden met CIMIC. Dit leidde vier jaar geleden tot 
de oprichting van het CIMIC bataljon. Conflicten zijn de laat-
ste decennia complexer geworden en vragen om een geïnte-
greerde aanpak. Het Nederlandse politieke en militaire op-
treden in een conflictgebied bestaat daarom veelal uit drie 

samenhangende activiteiten, naar de Engelse termen
defense, diplomacy en development. Een belangrijk element 
in de planning en uitvoering van deze benadering, ook wel 
de ‘comprehensive approach’ of 3-D benadering genoemd,
is de civiel-militaire samenwerking.
Bijdragen aan de veiligheidssituatie, het vergroten van de po-
litieke stabiliteit, het bevorderen van de sociaaleconomische 
ontwikkeling en het herstellen van de noodzakelijke infra-
structuur in een gebied zijn voorbeelden van CIMIC-activitei-
ten die ervoor helpen zorgen dat het militaire doel kan wor-
den gerealiseerd en dat militaire aanwezigheid niet langer 
duurt dan strikt noodzakelijk. Het credo daarbij is: ‘Zo militair 
als noodzakelijk, zo civiel als mogelijk.’

Vertrouwen
Centraal staat tijdens een operationele inzet het maken van 
contact en het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de 
(civiele) actoren in het uitzendgebied. Hiertoe behoren naast 
de plaatselijke bevolking, invloedrijke personen en lokale be-
sturen.
Middelen die toegepast worden, zijn steun geven aan de we-
deropbouw en ontwikkeling van hun gebied en peilen wat er 
bij de bevolking leeft. Dit legt een basis voor een succesvolle 
inzet. Een goede relatie met de burgerbevolking is immers es-
sentieel voor het optreden en verblijf van de troepen in een 
bepaald gebied en draagt flink bij aan de acceptatie van die 
troepen.
Niet alleen de contacten met de lokale bevolking en plaatse-
lijke overheden, maar ook de medewerking van en de samen-
werking met internationale gouvernementele en non-gou-

Zo militair als noodzakelijk,

zo civiel als mogelijk

veel prominenten aanwezig
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Inzet
Functioneel Specialisten van IDEA treden individueel of in 
teamverband op. Een IDEA-team bestaat bij voorkeur uit drie 
reserveofficieren. Zij worden aangestuurd door een project-
officier die verantwoordelijk is voor de kwaliteit, continuï-
teit, rapportage en borging van het project. De verschillende 
teamleden brengen hun specifieke kennis, ervaring en net-
werk in.
De medewerkers van een dergelijk IDEA-team worden dan 
dakpansgewijs uitgezonden. Dit betekent dat er altijd een 
teamlid is dat net is gearriveerd, een teamlid dat halverwe-
ge zijn/haar uitzendperiode is en iemand die op korte termijn 
gaat terugkeren naar Nederland. Idealiter zal die laatste per-
soon enkele dagen overlap hebben met zijn of haar plaatsver-
vanger. 
De beroepsmilitairen en reservisten van 1 CIMIC Bataljon
nemen deel aan militaire operaties over de hele wereld.
Momenteel zijn ze onder meer uitgezonden naar Uruzgan en 
Bosnië. In Uruzgan zijn specialisten actief van de CIMIC-net-
werken Civil Administration, Civil Infrastructure, Economy & 
Employment en IDEA. In Bosnië werken twee reservisten van 
de netwerken Civil Administration en Cultural Affairs & Edu-
cation.

Borculo 2011
De meest recente oefening waar IDEA en andere onderdelen 
van het CIMIC bataljon aan meegedaan hebben, is ‘Borculo 
2011’, gehouden van 6 tot en met 8 oktober jl. Dit was de ze-
vende oefening in de Borculo-reeks, genoemd naar de plaats 
waar de eerste oefening plaatsvond. De plaats van handeling 
was dit keer het Malieveld in Den Haag en was bestemd voor 
alle Functioneel Specialisten van 1 CIMIC Bataljon.
tijdens Borculo 2011 oefenden meer dan 150 Functioneel 
Specialisten het geïntegreerd optreden in multidisciplinai-
re teams aan de hand van een postconflictscenario. Daarbij 
moesten zij hun civiele expertise in een civiel-militaire omge-
ving in de praktijk brengen. Deze oefening was vooral gericht 

Meerwaarde
De meerwaarde van 1 CIMIC Bataljon wordt binnen de krijgs-
macht breed ingezien. Het streven is gericht op het samen-
brengen van alle civiele taken in één bataljon dat in zijn
geheel is gericht op het realiseren van de gewenste civiele
resultaten ter ondersteuning van militaire missies. 1 CIMIC
Bataljon is daarom in augustus 2011 uitgebreid met militairen 
van PsyOps (psychologische operaties) en met Dagboekschrij-
vers, Operationeel Analisten en tolken.

IDEA
IDEA is een netwerk met reservisten van het 1 CIMIC Bataljon, 
die ervaring hebben in de financiële wereld of het bedrijfs-
leven. In het dagelijks leven werken ze daar bijvoorbeeld als 
manager, financieel specialist of ondernemer. Deze reservis-
ten kunnen worden uitgezonden naar een missiegebied, waar 
ze de economische wederopbouw ondersteunen. IDEA richt 
zich hierbij voornamelijk op de ontwikkeling van het midden- 
en kleinbedrijf. In het gedachtegoed van IDEA is in ontwikke-
lingsgebieden iedereen ondernemer.
De Functioneel Specialisten van IDEA helpen inwoners van 
operatiegebieden bijvoorbeeld een eigen bedrijf op te rich-
ten en uit te bouwen. Doordat training en opleiding van loka-
le ondernemers een core business is, wordt bij de werving en 
ontwikkeling van IDEA-medewerkers steeds meer aandacht 
besteed aan competenties als didactisch vermogen, empathie 
en improvisatietalent.
Daarnaast zijn omgevingsbewustzijn, diplomatie, veerkracht 
en het kunnen opereren in een complexe politieke omgeving 
van groot belang. Het bezit van financiële of bedrijfskundi-
ge vakkennis alleen is niet genoeg. Een ‘can do’ mentaliteit is 
van wezenlijk belang.
De IDEA-doctrine is gericht op local capacity building. vanaf 
het begin van een missie wordt direct gewerkt aan een exit-
strategie, door te bouwen aan faciliteiten en kennis die de 
maatschappij ter plaatse in staat stelt zelf de ontwikkeling 
voort te zetten.

Een ‘can do’ mentaliteit is van wezenlijk belang

Het syndicaatswerk
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schappij en bedrijfsleven verder versterkt door het zogenoem-
de ondernemersontbijt. tijdens dit ontbijt hebben ongeveer 
tweehonderd Haagse ondernemers kennis kunnen maken 
met de krijgsmacht in het algemeen en met de CIMIC-werk-
zaamheden in het bijzonder.

Oefening
Gedurende de daadwerkelijke oefening op vrijdag hebben 
verschillende syndicaten, bestaande uit vertegenwoordigers 
van verschillende CIMIC-disciplines in de praktijk geoefend. 
De 150 deelnemers moesten in syndicaten een groot aantal 
bezoeken afleggen bij roleplayers die van te voren waren
geïnstrueerd over een indrukwekkend scenario.
Hierin was sprake van twee rivaliserende groepen, de ‘Nezen’ 
en ‘Naren’, die zorgden voor veel onrust en instabiliteit. Aan 
1 CIMIC Bataljon was de opdracht oplossingen te zoeken voor 
de problemen. Daarbij hadden de syndicaten verschillende 
aandachtsgebieden: van infrastructuur tot bestuurlijke zaken 
en van voedselhulp tot communicatie. 
De zaterdag bood tijd voor teambuilding in de ochtend, 
waarna het tentenkamp in samenwerking met de Nationale 
reserve is afgebroken.

Aandacht
Borculo 2011 heeft gedurende drie dagen het belang van
CIMIC en belangrijke bijdrage van de Functioneel Specialisten 
bij tal van bestuurders, militairen, politici en ondernemers
onder de aandacht gebracht. <

op de samenwerking tussen de zes disciplines binnen CIMIC. 
tegelijkertijd was deze oefening een goede mogelijkheid om 
civiele partijen en aspirant Functioneel Specialisten kennis te 
laten maken met het werk van 1 CIMIC Bataljon en het wer-
ken als Functioneel Specialist.

Tentenkamp
Op donderdag 6 oktober 2011 hebben de Functioneel Speci-
alisten samen met een peloton van de Nationale reserve een 
tentenkamp gebouwd. ’s Avonds is er in de grote tent van
het kamp een vIP-avond gehouden. Op deze avond lieten
tal van sprekers hun licht schijnen over de CIMIC-uitdagingen. 
Sprekers waren onder andere Mr E. Kronenburg, secretaris-
generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en luite-
nant-generaal t. van Loon, commandant van het 1e Duits-
Nederlandse Legerkorps.
Onder het gehoor bevonden zich onder andere de heer J. 
Franssen, commissaris van de koningin in Zuid-Holland en
generaal-majoor M. C. de Kruif, toen nog plaatsvervangend 
Commandant Landstrijdkrachten, tevens inspecteur reserve 
personeel van de Koninklijke Landmacht.
tijdens de vIP-avond werd kolonel Dick Scherjon bij mon-
de van de burgemeester van Leiden benoemd tot ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau. Als reservekolonel heeft hij veel 
werk verzet voor de wederopbouw van het bedrijfsleven
in voormalige oorlogsgebieden op de Balkan, Irak en
Afghanistan.
vrijdagmorgen is de binding tussen Defensie, burgermaat-

Borculo 2009. Bron: Defensie
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De Nationale reserve vormt een essentieel onderdeel van de krijgsmacht, vooral bij opdrachten in het 
kader van de derde hoofdtaak. Goed getraind en zeer gemotiveerd voeren zij deze opdrachten uit en 
doen zo niet onder voor hun beroepscollega’s.

Korps Nationale Reserve
Gerard van Oosbree, tekst en afbeeldingen

Flexibele arbeidskrachten vormen in het bedrijfsleven een be-
langrijk instrument om flexibel te kunnen inspelen op de ont-
wikkelingen in de markt. Een dergelijk instrument zou voor 
de overheid ook een goede optie zijn, zeker nu iedereen in 
deze economisch slechte tijd, de broekriem moet aanhalen.
Het goede nieuws is dat het ministerie van Defensie als sinds 
heel lang waarschijnlijk het grootste aandeel flexibele ar-
beidskrachten heeft van elke organisatie in Nederland: de
reservisten. De meeste reservisten zijn te vinden in het best 
georganiseerde reservistenonderdeel: het Korps Nationale
reserve (Natres) van de Koninklijke Landmacht. 
Het Korps Nationale reserve heeft zijn wortels in de schut-
terijen en de ‘Bijzondere vrijwillige Landstorm’. Een van de 
voorgangers van het Korps, de Haagse garde van de stede-
lijke schutterijen, was de eerste vrijwillige militie die zich in 
1813, na de Franse aftocht, onder het gezag van de Prins van 

Oranje stelde en zo aan de basis stond van de nieuw opge-
richte landmacht. vrijwilligers in onze krijgsmacht zijn dus 
van alle tijden

Natresmilitair
Het Korps met zijn 67 natrespelotons vormt een extra capaci-
teit voor het Commando Landstrijdkrachten (CLAS), op afroep 
beschikbaar voor nationale inzet. De kerntaken zijn (mobiele) 
bewaking en beveiliging. Hierbij kunnen de pelotons naast, in 
plaats van of ter ontlasting van andere CLAS-eenheden wor-
den ingezet. Door de spreiding over het hele land zijn na-
tresmilitairen snel inzetbaar en vaak als eerste ter plaatse.
Het Korps moet binnen 24 uur een (samengestelde) compag-
nie klaar hebben staan op een opkomstlocatie. Deze moet het 
in eerste instantie 72 uur vol kunnen houden. Na de aflossing 
van de eenheden moet deze periode tot maximaal zes dagen 

Beveiliging van vitale infrastructuur

Vrijwillig

maar niet vrijblijvend
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Op 1 juli 2011 heeft het Korps Nationale reserve het ver-
trouwde mouwembleem (de steek onder water zoals die ge-
noemd werd) vervangen door die van een van de betreffen-
de brigades of het CLAS. Dat iemand deel uit maakt van het 
Korps Nationale reserve is alleen nog te zien aan het baret-
embleem.
Het blijft overigens niet bij deze herindeling. Er is inmiddels 
een beleidsvoornemen om het aantal bataljons terug te bren-
gen naar drie (een per brigade). Het aantal pelotons blijft wel 
gehandhaafd. Wel zal een aantal moeten verhuizen door slui-
ting van defensielocaties.
Om te voorkomen dat de brigades het Korps Nationale reser-
ve te veel voor allerlei simpele handlangerstaken zullen inzet-
ten, is er door Staf CLAS een zogenaamde ‘position paper’ op-
gesteld. 
De komende inkrimping treft dus voornamelijk de stafdeta-
chementen van de twee op te heffen bataljons. Een dergelijk 
stafdetachement bestaat uit een mix van beroepsmilitairen en 
reservisten. De bataljonscommandant en bataljonsadjudant 
zijn reservist.

Bezuinigingen
Bij de aankondigingen van de bezuinigingen in september 
2010 werd ook de Natres niet gespaard. De reservisten krijgen 
betaald naar gewerkte uren. Ze worden opgeroepen in wer-
kelijke dienst om bijvoorbeeld oefeningen te draaien of om 
steunverleningen uit te voeren. Deze uren declareren ze bij 
het ministerie van Defensie.
Een van de eerste maatregelen was het opschorten van de op-
komst van reservisten. Deze vrijwilligers, die gedeeltelijk af-
hankelijk zijn van hun militaire inkomsten, zaten dus een aan-
tal maanden gedwongen thuis in plaats van een aantal uren 
per week te oefenen of te worden ingezet. Dat ging niet al-
leen ten koste van het geplande, verplichte oefenprogram-
ma maar ook van een deel van het inkomen van de natresmi-
litairen.
voor vele natresmilitairen voelde dit als een dolkstoot in de 
rug. Zij geven vele uren inzet per jaar vrijwillig aan Defensie 
en zijn vaak als eerste hulpverleners ter plaatse bij grote ge-
beurtenissen en worden vervolgens op deze manier bedankt 

worden verlengd.
Iedere Nederlander van 18 jaar en ouder kan toetreden tot 
de Natres. De keuring is dezelfde als die voor beroepsfunc-
ties binnen de krijgsmacht. Na een positief advies volgt de as-
pirant reservist een Algemene Militaire Opleiding (AMO) van 
twee weken. Hierbij is mag niet vergeten worden dat alle re-
servisten een civiele baan hebben en dus niet zo maar weken 
achter elkaar vrij kunnen krijgen voor een opleiding.
Na het behalen van het AMO-certificaat wordt de natres-
militair geplaatst bij een peloton dat dicht bij zijn woonplaats 
is gelegerd. Daar volgt hij of zij een zogenaamde AMO+, dus 
een voorzetting van de algemene militaire opleiding.
Leden van het Korps Nationale reserve worden op vrijwillige 
basis ingezet en kennen dus geen opkomstplicht. Zij hebben 
wel een contractuele verplichting in het kader van de opera-
tionele gereedheid. Per jaar moet hij of zij 112 uur beschik-
baar zijn voor opleiding en training. vrijwillig maar niet vrij-
blijvend.
De compagnieën werken de training af in een 48-maanden 
model. De training en opleiding spitsen zich toe op de kernta-
ken, het bewaken en beveiligen.
De gemiddelde leeftijd van een natresmilitair is 27. Mede 
door het veranderende beeld over reservisten is er een verjon-
ging aan de gang. veel jongeren zien de Natres als een per-
fecte proeftuin en springplank voor een militaire carrière als 
beroeps. Beroepsmilitairen die afzwaaien worden gevraagd 
om bij de Natres als reservist kaderfuncties te vervullen.

Indeling
Met het opheffen van de regionaal Militair Commando’s 
(rMC)1 zijn de vijf natresbataljons onder direct bevel gebracht 
van de drie landmachtbrigades. De geografische indeling van 
de bataljons en de ligging van de kazernes van de Brigades, 
waren leidend bij de onderbevelstelling. 20 en 50 Natresba-
taljon staan nu onder bevel van 11 Luchtmobiele Brigade in 
Schaarsbergen, 10 en 40 Natresbataljon vallen nu onder 43 
Gemechaniseerde Brigade in Havelte en 30 Natresbataljon 
wordt nu aangestuurd door 13 Gemechaniseerde Brigade uit 
Oirschot. De staf en de fanfare van de Natres vallen nu direct 
onder het CLAS. 

1 Kol B.W. valk, ‘veel meer dan zandzakken vullen’ Armex 95-05 van oktober 2011 

Reservisten zijn een essentieel onderdeel geworden van een effectieve krijgsmacht

Militairen van 50 Natresbataljon bij de 4 mei herdenking op de
Grebbeberg

Inzet bij bestrijding duinbrand
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voor hun tomeloze inzet.
Gelukkig is deze maatregel niet meer van kracht.
Maar ook op materieelgebied blijft de Natres niet buiten 
schot. In de afgelopen jaren is de Natres in uitrusting gelijk 
getrokken met die van beroepsmilitairen. Dat houdt in dat 
bij inzet het vrijwel onmogelijk is de reservisten van hun be-
roepscollega’s te onderscheiden.
Deze goede ontwikkeling is nu stopgezet nog voordat het 
hele Korps Nationale reserve is voorzien van de nieuwste uit-
rusting. Het modulaire draagsysteem dat enkele jaren gele-
den is ingevoerd, zal dus niet zijn weg vinden naar alle re-
servisten. Zij zullen het in de toekomst moeten doen met het 
oude ‘bokkentuig’ uit de jaren negentig. Ook zullen de Die-
maco’s niet de noodzakelijke modificaties tot Colt ondergaan. 
De Minimi’s zijn al opgelegd. 
Wel krijgt de Natres in de komende jaren nieuwe voertuigen. 
De militaire Mercedes Benz voertuigen zullen worden inge-
ruild voor civiele pick-up trucks die uit kostenoverwegingen 
groen zullen worden gespoten in plaats van in camouflage-
kleuren. Ook wordt dan de voertuigcapaciteit teruggebracht 
tot vijftig procent. Bij inzet en oefeningen zullen de extra 
voertuigen dus moeten komen uit een brigadepool. 

Front- en backfill
Een van de relatief nieuwe taken van individuele reservisten 
is de zogenaamde front- en backfill. Backfill is het fulltime 
vervangen van een beroepsmilitair die op uitzending is om zo 

te voorkomen dat belangrijke functies in Nederland niet wor-
den vervuld. 
Frontfill is waarschijnlijk het ultieme wat een reservist kan 
doen: zelf op uitzending gaan. In 2009 zijn er negen natres-
militairen op uitzending geweest en in 2010 zelfs 48, het me-
rendeel naar Afghanistan. In 2011 waren dat er tien. Buiten 
staffuncties bij ISAF in Afghanistan zijn natresmilitairen inge-
zet in de LOt-huizen bij EUFOr in Bosnië en als waarnemer bij 
UNMIS in Sudan.
Op uitzending gaan betekent nog al wat voor een reser-
vist. Zo zal hij of zijn bij de werkgever toestemming en verlof 
moeten vragen. Met alle voorbereidingen, uitzending en af-
wikkeling is de reservist toch al gauw negen maanden bezig.
voor een dergelijk uitzending wordt de reservist aangesteld 
op een uitzendfunctie. Hij zal net als alle andere militairen de 
gehele missiegerichte opleiding moeten doorlopen. Na de uit-
zending volgt de reservist het reguliere na-trajekt voor uit-
zendingen.

Ambassadeurs
reservisten, niet in de laatste plaats die van het Korps Natio-
nale reserve, zijn een essentieel onderdeel geworden van een 
effectieve krijgsmacht. Niet alleen voor het uitvoeren van mi-
litaire taken zijn zij van onschatbare waarde, maar ook voor 
het maatschappelijke draagvlak van Defensie. In hun eigen 
dagelijkse bezigheden zijn zij de ultieme ambassadeurs van 
de krijgsmacht. <

Frontfill, hier een natresmilitair in Uruzgan
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u ziet niet wat wij zien

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

uw Partner voor mobiele video observatie

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

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

mobiele en/of ongebruikelijke locaties. Door het ontbreken van 

infrastructuur is draadloze videotransmissie een voor de hand liggende 

oplossing. Heijmans realiseert projecten met draadloze 

videotransmissie, door toepassing van het Mobile Viewpoint concept 

ontwikkeld door ICT bedrijf Triple IT.

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

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

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Anthony Elbers 06-54982293 / aelbers@heijmans.nl
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De blauwe nanobot valt de rode kankercel aan

De technologie waarmee op het niveau van atomen en moleculen, materialen aangepast of gemaakt 
kunnen worden, biedt revolutionaire mogelijkheden. Ook in de defensiegemeenschap is de potentie 
van deze nanotechnologie onderkend.

Grote kansen voor 
kleine deeltjes
Mr. drs. C. Homan

“Hijgend staat de soldaat achter het half afgebrokkelde 
muurtje in het stadscentrum. Hij kijkt naar de kogelgaten in 
de wanden om hem heen, dan op het display van zijn horlo-
ge: hartslag 144, bloeddruk 130/70, hemoglobine 0,32 pro-
cent, geen gevaarlijke gassen in de buurt. Hij drukt op een 
van de knopjes naast het schermpje; hartslag omlaag; tot 
rust komen nu. Millimeters kleine spionnen hebben dit ter-
rein goed verkend en enkele tientallen meters boven hem 
hangt een onbemand vliegtuigje dat de omgeving nauwge-
zet in de gaten houdt. Heel voorzichtig voelt hij met zijn lin-

kerhand in de tas op zijn rug: zijn genetic bomb, alleen ge-
vaarlijk voor mensen met het DNA van de vijand, zit nog op 
de goede plek…”
Zo begint een artikel over nanotechnologie van wetenschaps-
journalist Jop de vrieze in het populairwetenschappelijke tijd-
schrift KIJK van het afgelopen najaar. Of dit een realistische 
schets is van het toekomstige slagveld, is de vraag. Maar niet 
ontkend kan worden dat nanotechnologie een belangrijke rol 
zal gaan spelen in de toekomstige oorlogvoering.
Zo signaleert het eindrapport Verkenningen – Houvast voor 
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de krijgsmacht van de toekomst, onder meer dat er aanwij-
zingen zijn dat zich de komende decennia een nieuwe, revo-
lutionaire doorbraak aftekent door de convergentie van in-
novatieve ontwikkelingen op het gebied van biotechnologie, 
informatietechnologie, nanotechnologie en cognitieve we-
tenschappen. Door deze integratie van de bètawetenschap-
pen met verworvenheden uit alfa/gamma gerichte vakge-
bieden, komen nieuwe militaire toepassingsmogelijkheden 
binnen bereik, aldus de studie.
Nanotechnologie kan dus veel voor ons gaan betekenen op 
gebieden als duurzaamheid (betere verpakkingen, zuinige 
batterijen), gezondheidszorg (vroege diagnostiek, nieuwe be-
handelmethoden voor kanker), energievoorziening (efficiënte 
zonnepanelen), materialen (krasvaste lak, vuilwerend textiel) 
en communicatie (zeer kleine en snelle computers, telefoons 
en camera’s).

Moleculen en atomen
De meeste mensen weten dat het bij nanotechnologie (Nt) 
gaat om ‘heel kleine dingen’. 
Nano komt van het Griekse woord ‘nanos’, wat dwerg be-
tekent. Een nanometer is een miljardste van een meter. Een 
menselijke haar is niet minder dan 80.000 nanometer dik. Een 
rode bloedcel is 7000 nanometer groot. En onze vingernagels 
groeien per minuut vijf tot tien nanometer.
Maar er bestaat nog geen eenduidige, algemeen gebruik-
te definitie van nanotechnologie. Wel zijn er gemeenschap-
pelijke elementen te onderkennen. Nt maakt het mogelijk te 
werken op de allerkleinste schaal, die van moleculen en ato-
men. verder gaat het bij Nt om onderzoek en ontwikkeling 
van nieuwe materialen en componenten die toegepast kun-
nen worden in verschillende producten met nieuwe eigen-
schappen.
Nanomaterialen en nanoapparaatjes kunnen bijna overal toe-
gepast worden: van chemotherapie met minder bijwerkingen 
via zonnecellen naar textiel en voeding.
Dankzij Nt kunnen we inzicht krijgen in de bouwstenen van 
alle levende en dode materie. vervolgens kunnen we die 
bouwstenen aanpassen en kunnen we ermee gaan bouwen.
Nt staat dan ook bekend als een doorbraaktechnologie. 
Het is een technologie die als een enabler van alles moge-
lijk maakt en die voor net zulke revolutionaire veranderingen 
gaat zorgen als de Informatie en Communicatie technologie 
(ICt) dat deed.
Nt maakt het ook mogelijk om kennis en kunde te combine-
ren. Nt gaat namelijk voorbij aan de grenzen van de huidi-
ge, wetenschappelijke vakgebieden en convergeert (versmelt) 
met biotechnologie, informatietechnologie en de cognitieve 
(hersen-)wetenschappen. Dit heet ook wel NIBC-convergentie. 

Groeiende schaal
Miniaturisatie op het terrein van chips, mogelijk gemaakt 
door Nt, biedt uitzicht op een breed scala van toepassingen 
zoals de verkleining van pacemakers, de productie van bio-
nische ogen en behandeling van dwarslaesie. President Clin-
ton verklaarde al in 2000, dat in de toekomst de gehele bibli-
otheek van het Congres op een memory stick ter grootte van 
een suikerklontje kan worden opgeslagen. 
Nt wordt op steeds grotere schaal toegepast. Een aantal zon-
nebrandmiddelen is uitgerust met nanopartikels. Ook bij het 
maken van platte beeldschermen speelt nanotechnologie in 
toenemende mate een rol. Maar de auto-industrie is op dit 
gebied de belangrijkste voortrekker. Zo zijn er toepassingen 

Onderzoekers van de rice Universiteit bouwden een oplaadbare 
batterij in een nanodraad van 150 nanometer. 

De rode nanomotor verplaatst door temperatuurverschillen langs 
de gele nanodraad en neemt de grijze vracht mee.
Bron: Universiteit van Barcelona en het Catalaanse Instituut voor 
Nanotechnologie.

Een nanorobot. Bron: Dartmouth College.
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in katalysatoren, in coatings, in rubberbanden en in airbag-
sensoren. volgens het rijksinstituut voor volksgezondheid en 
Milieu (rIvM) was er in 2010 sprake van niet minder dan 858 
consumentenproducten die nanodeeltjes bevatten.
Sinds 2000 is er wereldwijd sprake van sterke intensivering 
van de overheidsinvesteringen in onderzoek naar Nt. Het ‘Ac-
tieplan Nanotechnologie’ van ons kabinet uit 2008 wil deze 
technologie gebruiken voor gezondheid, voeding en schoon 
water. 

Moleculaire nanotechnologie
Een bijzondere vorm is moleculaire Nt, waarvan de haalbaar-
heid echter door vele wetenschappers wordt betwijfeld. Mo-
leculaire Nt betreft de ontwikkeling van apparaten, genaamd 
assemblers. Deze kunnen 
worden gezien als een as-
semblagerobot ter groot-
te van een virus. Het Ame-
rikaanse Foresight Institute 
voorziet op het gebied van 
moleculaire Nt de opkomst 
van goedkope nanobots 
(zelfreproducerende robots ter grootte van een bacterie) voor 
medisch gebruik. Deze nanobots zouden virussen en kanker-
cellen kapot maken, kapotte weefsels repareren en opge-
hoopte gifstoffen uit de hersenen kunnen verwijderen. 
Maar naast allerlei ‘optimistische’ toekomstbeelden met 
ongekende technologische mogelijkheden, worden ook 
doemscenario’s geschetst. In zijn boek Prey schetst Michael 
Chrichton, de auteur van Jurassic Park, de ontsnapping van 
een zwerm zichzelf voortplantende nanobots uit een defen-
sielaboratorium in de verenigde Staten. Deze nanobots zijn 
geprogrammeerd om hun prooi te vernietigen: mensen.

Militaire nanotechnologie
terwijl het onderzoek naar Nt zich in de meeste landen be-
perkt tot civiele toepassingen, zien militaire strategen in de 
verenigde Staten Nt als de speerpunttechnologie voor de 21e 
eeuw als middel om hun militaire overwicht te behouden. In 
de verenigde Staten is meer dan 25% van het onderzoek op 
het gebied van Nt aan defensie gerelateerd.
Met Nt kunnen traditionele militaire systemen worden ver-
beterd maar kunnen vooral nieuwe systemen worden ontwik-
keld. Zo biedt Nt mogelijkheden om te komen tot veel kleine-
re en tegelijkertijd veel snellere, minder energie verbruikende 
elektronica en computers. Zulke systemen – aangevuld met 
nieuwe vormen van kunstmatige intelligentie – kunnen zelfs 
ingebracht worden in geweren, brillen, uniformen, robots en 
munitie. Met lichtere, sterkere en meer hittebestendige mate-
rialen, zullen conventionele land-, water- en luchtvoertuigen 
een grotere snelheid kunnen ontwikkelen en tevens wend-
baarder zijn. voor (militair) gebruik in de ruimte zal Nt mo-
gelijkheden bieden voor veel kleinere satellieten, samen met 
kleinere lanceerinstallaties.
toenemend complexe en meer discriminerende sensoren kun-
nen erg klein en zo goedkoop worden, dat ze in grote aantal-
len een gebied kunnen verzadigen, met total awareness tot 
gevolg.
Kanonnen zullen verder gaan schieten en projectielen en ra-
ketten met goedkope geleidesystemen zullen kleiner worden 
en preciezer.
De opslag van energie vormt een essentieel probleem voor 
veel militaire systemen. Nt wordt vaak beschouwd als middel 

om dit probleem op te lossen. 
Complexe gevechtrobots, de opvolgers van de hedendaag-
se killer drones die de Amerikanen onder meer boven Afgha-
nistan en Pakistan inzetten, zullen mogelijk worden door ge-
avanceerde computers, slimme materialen, geavanceerde 
voortstuwingssystemen en andere op Nt gebaseerde verbete-
ringen.
robotica zal gebruikt worden in logistiek, productie en auto-
matisering van complexe wapensystemen. Belangrijke enabler 
van roboticatoepassingen zullen geavanceerde computers zijn 
die situaties kunnen beoordelen en acties kunnen plannen. 
Daarbij kan gedacht worden aan het plannen van het tempo 
dat nodig is om behendige, op afstand opererende manipula-
tors te coördineren of te manoeuvreren door de battle space. 

De individuele militair
Het Amerikaanse onder-
zoek op het gebied van mi-
litaire Nt richt zich ook op 
de bescherming en overle-
vingskansen van de militair. 
De Amerikaanse landmacht 

heeft geld toegekend aan het prestigieuze Massachusetts In-
stitute of Technology (MIt) voor het daarbij ondergebrachte 
Institute for Soldier Nanotechnology (ISN). Ook de industrie 
draagt geld bij aan het ISN. Dit instituut telt ongeveer 150 
medewerkers die fundamenteel en toegepast onderzoek ver-
richten. Het ISN wil met een groot aantal Nt-projecten de vei-
ligheid, prestaties en overlevingskansen van infanteriesolda-
ten verhogen. 
Zo moet het gewicht van de bepakking van een soldaat wor-
den teruggebracht van ongeveer negentig tot ongeveer veer-
tig pond.

Nanotechnologie als de 

speerpunttechnologie voor de 21e eeuw

Nanobuisjes kennen vele toepassingen vanwege hun eigenschappen 
zoals grote sterkte, goede geleiding (of semigeleiding) en
hittebestendigheid
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over gedetailleerde kennis kunnen beschikken van het traject 
dat zij moeten afleggen. Zij zullen tevens over het vermogen 
beschikken om zich aan te passen aan weersveranderingen en 
ook in staat zijn om dreigingen die tegen hen gericht zijn,
tijdig te onderkennen en te weerstaan. 
Autonome mini- en microbots kunnen in beginsel tot ver be-
neden 0,1 mm. geproduceerd worden. Deze robots kunnen 
zich op de grond, op zee en in de lucht verplaatsen.
Mini- en microrobots kunnen voor velerlei doeleinden wor-
den ontworpen, zoals voor verkenning, communicatie en 
doelaanduiding voor grote wapens en als zelfstandig wapen-
systeem. 
De Amerikaanse politiekmilitaire strateeg thomas K. Adams 
sluit niet uit dat in de toekomst de tactische oorlogvoering 
het domein wordt voor machines. De mens behoudt dan
controle op het hoogste niveau en neemt de strategische
beslissingen over waar en hoe moet worden toegeslagen. 

Kanttekeningen
Militaire Nt kan voor de huidige wapenbeheersingsverdragen 
problemen gaan opleveren. Zo kan het Biologisch Wapenver-
drag ondermijnd worden door nieuwe middelen die geba-
seerd zijn op nieuwe toepassingen van Nt in de biotechnolo-
gie. Ook kan Nt nieuwe wapensystemen mogelijk maken die 
niet vallen onder een wapenbeheersingsverdrag. Mini- en mi-
crorobots kunnen destabiliserend werken op de betrekkingen 
tussen elkaar minder welgezinde landen. Indien mini- en mi-
crorobots voordat vijandelijkheden beginnen naar het grond-
gebied van de opponent worden gezonden om op comman-
do toe te slaan, verhoogt dit de onzekerheid en nervositeit.
Ook moet gevreesd worden voor nieuwe wapenwedlopen op 
alle gebieden van militaire Nt. verder valt de proliferatie naar 
andere landen onder meer door overdracht van technologie-
en, materiaal en kennis, niet te vermijden. 
ten slotte is de vraag of nanomaterialen schadelijk zijn voor 
mens of milieu. Wetenschappers, beleidsmakers en politici
worstelen met het dilemma dat nanomaterialen prachtige 
kansen bieden, maar dat de risico’s nog grotendeels onbe-
kend zijn. vooral de verspreiding van losse, kunstmatig
gemaakte en niet afbreekbare nanodeeltjes zou een risico 
kunnen vormen voor mens en het milieu. Critici associëren
Nt met risico’s van eenzelfde kaliber als die van genetische 
manipulatie en kernenergie. Het grootste potentiële gevaar 
zit volgens hen in de toxicologie. Zij vragen zich af wat er ge-
beurt als nanobolletjes, nanobuisjes of andere kleine deeltjes 
uit de fabriek wegwaaien of via het afval op de schroothoop 
terechtkomen. Stel dat ze in water, lucht of bodem terecht-
komen. Leveren ze dan gevaar op voor mensen, dieren en 
planten?
De risico’s zijn echter moeilijk te meten en kunnen per toe-
passing sterk verschillen. Maar het uitzoeken van alle moge-
lijke risico’s en het onderzoeken welke maatregelen daar
tegen genomen moeten worden, gaat nog vele jaren duren.
Onder wetenschappers en milieuactivisten is dan ook een 
flink debat gaande over de vraag hoe de veiligheid van nano-
materialen en nanoproducten kan worden gewaarborgd.
Een debat dat uiteraard ook voor de militair van groot be-
lang is. <

Met miljoenen ingebouwde nanomotortjes zou de nieuwe 
militaire kleding ook de spierkracht van militairen kunnen 
vergroten, zodat ze in staat zijn een gewicht van 150 kg op 
te tillen.
Het lichtgewicht militair pak dat ontwikkeld wordt, moet be-
scherming bieden tegen kogels en drukgolven van ontplof-
fende bommen.
Ook moet het mogelijk worden voor de militair zijn camoufla-
ge snel aan een veranderende omgeving aan te passen. Het 
wordt zelfs niet uitgesloten dat de militair zijn signatuur zo-
danig kan manipuleren, dat hij onzichtbaar wordt in het veld.
In de militaire kleding ingebouwde sensoren moeten de com-
mandant in staat stellen niet alleen de locatie van de militair 
maar ook zijn fysieke conditie vast te stellen.
Weer een ander project voorziet bij ziekte van de militair in 
het afscheiden van de juiste medicijnen en het gebruik van 
nieuwe materialen om wonden te dichten. Mocht de mili-
tair een been of arm breken, dan veranderen de textielvezels 
plaatselijk van structuur en vormen ze een spalk. Bij een bloe-
ding trekken ze samen tot een soort tourniquet.
Daarnaast zal radioverbindingmateriaal in het uniform wor-
den verweven, waarbij de noodzakelijke energie voor com-
municatie kan worden voortgebracht door normale lichaams-
bewegingen.
Bovendien moet de toepassing van Nt in de militaire kleding 
het mogelijk maken dat bij een chemische of biologische aan-
val onmiddellijk de juiste antistof in de bloedsomloop worden 
gespoten. 

Autonome wapens
Militaire Nt maakt het ook mogelijk dat kleine, onbeman-
de systemen tegen betrekkelijke lage kosten dezelfde presta-
ties kunnen leveren waartoe nu alleen grote, dure systemen 
in staat zijn. Als gevolg hiervan zullen autonome (geheel zelf-
standig opererende) wapens die op weg zijn naar hun doel, 

… de veiligheid, prestaties en overlevingskansen van infanteriesoldaten verhogen.

Een team van het Institute for Soldier Nanotechnology onderzocht
met ‘nanotechnieken’ het ‘schild’ van een al vele miljoenen jaren
bestaande vissoort, om daaruit lessen te trekken voor persoonlijke
bescherming van soldaten.
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Wereldrijken komen op en gaan onder. Aan deze wetmatig-
heid voldoen de verenigde Staten en Europa, voor zover we 
dat als één rijk kunnen zien, evenzeer als het romeinse en het 
Ottomaanse rijk. tekenen van afnemende Amerikaanse en 
Europese invloed zijn niet moeilijk te onderscheiden. Ook is 
het niet ingewikkeld om in te zien dat landen als China, India 
en Brazilië in opkomst zijn.
China lijkt de beste papieren te hebben om de volgende 
machtigste staat ter wereld te worden. De omvang van de 
economie is die van Japan net gepasseerd, waardoor China nu 

Chinese militaire 
macht groeit
Jan van den Berg

De militaire machtsbalans in Azië kantelt in het voordeel van China. Het land zet zijn economische 
macht om in militaire macht. 

op de tweede plaats staat. De Amerikaanse economie is ech-
ter nog altijd twee-en-een-half maal zo groot. Maar gezien 
de Chinese groeicijfers zal de kloof snel afnemen.

Weinig ervaring
De goed draaiende economie heeft behoefte aan militaire 
macht, om de aanvoerlijnen van grondstoffen en afvoer-
lijnen voor producten te beschermen. Zoals elke grote moder-
ne staat, is China afhankelijk van de wereldhandel.
Maar het economische succes biedt ook de financiële midde-

Het vliegkampschip ‘Shi Lang’
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Bescherming handelsroutes
Dat dit gaat veranderen, staat wel vast. De Chinese marine 
heeft het afgelopen paar jaar deelgenomen aan de bescher-
ming van koopvaardijschepen tegen Somalische piraten. Het 
was voor het eerst dat Chinese oorlogsschepen zich zover van 
huis manifesteerden. Het tekent enerzijds de bereidheid om 
in internationaal verband samen te werken ter bescherming 
van handelsroutes. Anderzijds laat het zien dat de strijdkrach-
ten gebruikt worden om de eigen belangen te verdedigen. 
Het noordwesten van de Indische Oceaan is immers van groot 
belang voor de Chinese handelsroutes.
Die omspannen een steeds groter deel van de wereldbol. 
Hoewel China enorme voorraden grondstoffen heeft, is het 
toch afhankelijk van het buitenland. Zo komt er olie uit het 
Midden-Oosten en vele andere grondstoffen uit Afrika. Het 
is speculatie, maar we mogen er wel van uitgaan dat Chinese 
troepen actief zullen worden in Afrika in het kader van toe-
komstige vredesmissies. China krijgt steeds meer behoefte 
aan stabiliteit op dit roerige continent.
Zoals gezegd volgt de regio China met wantrouwen. Daar is 
ook reden toe. China beschouwt de hele Zuid-Chinese Zee als 
een soort binnenzee. De opvatting dat landen als de Filippij-
nen, Maleisië en vietnam ook rechten zouden kunnen heb-
ben op bepaalde eilanden(groepen), en de delfstoffen onder 

len voor forse defensiebestedingen. Die zijn vooralsnog rela-
tief gering. (zie kader)
De angst voor een machtig China is vooral in Azië groot. Mo-
menteel hoeven we echter niet erg bevreesd te zijn voor de 
militaire macht van het land. van oudsher zijn de strijdkrach-
ten vooral gericht op het eigen land. Hiermee hangt samen 
dat de Chinese strijdkrachten weinig ervaring hebben. Sinds 
de oprichting van de volksrepubliek China heeft het land 
twee conflicten van betekenis uitgevochten. De belangrijkste 
is de Koreaanse oorlog in de periode 1950 - 1953. Daarnaast is 
er de vier weken durende oorlog met vietnam in 1979. voor 
de rest is er sprake van enkele beperkte grensconflicten en 
marine-acties op en rond eilanden in de Zuid-Chinese Zee.
China kan zich in ervaring niet meten met de verenigde
Staten en Groot-Brittannië: de twee westerse landen met de 
meeste oorlogservaring in de afgelopen decennia. Denk aan 
Afghanistan, Irak en de Falkland Oorlog in 1982. Ervaring met 
guerrillaoorlogen, interventies op grote afstand en vredesmis-
sies hebben de Chinese strijdkrachten niet. Dit zijn situaties 
waar westerse landen de afgelopen jaren veel mee te maken 
hebben gehad.

China’s defensieapparaat
De Chinese strijdkrachten zijn verdeeld in vier onder-
delen. Het leger is veruit het grootste en beschikt over 
ongeveer 1,6 miljoen militairen. De luchtmacht heeft 
400.000 mensen in dienst en kan 2.500 vliegtuigen in 
de lucht brengen. Een kwart miljoen militairen maken 
deel uit van de marine. Dit is inclusief de mariniers 
(56.000 man), kustverdediging (35.000) en de marine-
luchtvaart (26.000). Het kleinste krijgsmachtonderdeel 
met 100.000 man is het zogeheten tweede Artillerie 
Korps. Hieronder vallen de ballistische nucleaire ra-
ketten. Een en ander brengt de strijdkrachten op een 
bezetting van rond de 2,35 miljoen. Daarnaast zijn er 
nog eens 800.000 reservisten.

Hoeveel China aan defensie besteedt, is moeilijk te 
schatten. Een veilige aanname is dat er jaarlijks on-
geveer honderd miljard dollar in omgaat. Dit is onge-
veer twee procent van het bruto binnenlands product; 
geen bijzonder hoog percentage. voor de verenigde
Staten ligt dit op ongeveer 4,5 procent bij een defen-
siebegroting van bijna 700 miljard dollar. Maar als de 
stijging van het defensiebudget gelijke tred houdt 
met de groei van de economie, dan wordt dit verschil 
snel kleiner.

J-20 

China’s belangrijke zeeroutes
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Meedoen
China laat van tijd tot tijd zien dat het militair mee wil kun-
nen komen. Afgelopen december toonde het het J-20 stealth
gevechtsvliegtuig, dat sterk lijkt op de Amerikaanse F-22.
Het is nog bij lange na niet operationeel. Maar we mogen
ervan uitgaan dat het een voorbode is van de Chinese lucht-
macht van de toekomst.
De marine zit ook niet stil. volgens het Amerikaanse ministe-
rie van Defensie is deze intussen in staat om ver voorbij tai-
wan en de Filippijnen gecoördineerde acties uit te voeren. 
Bouwplannen van de marine omvatten volgens het Ameri-
kaanse ministerie van Defensie vijf kernonderzeeërs en vlieg-
dekschepen. Het lijkt erop dat een nieuwe wapenwedloop al 
begonnen is. <

de zeebodem daaromheen, is aan de Chinese leiding niet be-
steed. Er zijn dan ook van tijd tot tijd botsingen tussen de ma-
rines van deze landen en die van China (overigens ook tussen 
de marines van deze landen onderling).

Japan
Ook andere landen bezien de groeiende militaire macht van 
China met argusogen. Zo heeft de Japanse regering kort ge-
leden geconcludeerd dat China nu de grootste militaire drei-
ging vormt en niet meer rusland. troepen die sinds de Koude 
Oorlog in het noorden van Japan zijn gelegerd, worden over-
gebracht naar het zuiden, waar ze zich dichter bij China be-
vinden. tegelijk concluderen de Japanners dat de Amerikaan-
se macht aan het afnemen is. ten tijde van de sovjetdreiging 
speelden de Amerikaanse strijdkrachten de rol van Japans
beschermer. Die rol zullen ze tegenover China steeds minder 
kunnen spelen. 
Dit kan ertoe bijdragen dat Japan meer bereidheid gaat to-
nen om het militaire apparaat te vergroten en om meer bui-
ten de eigen grenzen op te treden. tegelijk streeft het land 
naar nauwere banden met landen als Australië en Zuid-Korea, 
die ook manieren zoeken om een tegenwicht te bieden aan 
de groeiende Chinese macht. Evenals zuidelijker gelegen lan-
den heeft Japan een conflict met China over eilandjes en de 
zeebodem daaromheen.
Als het om uitbreiding van de militaire macht en inzet gaat, 
zit Japan zichzelf echter in de weg. Het heeft een grondwet 
die militaire actie vrijwel verbiedt, behalve in het geval van 
zelfverdediging. Zonder een mentale omslag op dit punt, zal 
het land slechts een beperkte rol kunnen spelen.

Andere landen
Australië heeft hiervan geen last. Het is bezig fors te inves-
teren in zijn strijdkrachten. Zo gaat het defensiebudget
omhoog en komen er honderd Joint Strike Fighters. twaalf
nieuwe onderzeeboten zullen de huidige zes vervangen.
Bovendien zullen ze geschikt zijn om op grote afstand te ope-
reren. De twaalf fregatten moeten op termijn plaatsmaken 
voor evenzoveel grotere schepen1. 
Ook vietnam doet een duit in het zakje. Het streeft naar
betere relaties met de verenigde Staten en breidt zijn strijd-
krachten uit. Onder meer met de bestelling van russische
onderzeeboten.
De grootste Aziatische tegenspeler van China wordt India. 
Ook dit land heeft een snel groeiende economie, een stevi-
ge technologische basis en een fors defensieapparaat. Daar-
naast beschikt India over kernwapens en ballistische raketten, 
die grote delen van China kunnen bestrijken. Een (nucleaire) 
wapenwedloop tussen deze landen is vaak voorspeld. Of deze 
er komt, is niet zeker. Maar we mogen aannemen dat India 
de Chinese militaire aanwezigheid in de Indische Oceaan niet 
zonder tegenmaatregelen zal laten passeren.
Er ligt om China een ring van landen die zich bezinnen op 
manieren om China in toom te houden. Omgekeerd zien de 
Chinezen die ring vanuit hun perspectief. Het zijn vrijwel al-
lemaal westers georiënteerde landen met goede banden met 
de verenigde Staten. China ziet zich omsingeld. Zo zijn de 
mogelijkheden om vrij gebruik te maken van de zee beperkt 
door de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Japan en 
Zuid-Korea en op zee. De Amerikaanse vloot is immers nog
altijd veruit de machtigste in de regio. Chinese luchtverdediging (HQ-61Sr SAM)

1 recent kwamen Australië en Amerika overeen om meer Amerikaanse militairen in Australië te stationeren.

Chinese kernmacht
van de vijf officiële kernwapenstaten is de Chinese 
een van de kleinste. Het land hield in 1964 zijn eer-
ste kernexplosie. Sindsdien is de ontwikkeling van de 
kernmacht traag verlopen. volgens een schatting van 
de Federation of American Scientists beschikte China 
in 2009 over 240 nucleaire explosieven, waarvan drie-
kwart operationeel was. Dit valt volstrekt in het niet 
bij de Amerikaanse en russische arsenalen, maar is 
vergelijkbaar met die van Frankrijk en Groot-Brittan-
nië.

Het aantal overbrengingsmiddelen is navenant klein. 
Het International Institute for Strategic Studies schat 
dat er 44 ballistische raketten zijn met een bereik van 
11.200 tot 13.000 km en 22 die 5.500 tot 7.200 km
reiken. Daarnaast zijn er enkele honderden raketten 
met een korter bereik. verder zijn er honderd Hong
6 bommenwerpers in dienst. Dit is de Chinese versie 
van de russische tupolev tu-16. Hiervoor zijn enkele 
tientallen kernbommen beschikbaar.

De marine heeft drie nucleaire onderzeeboten met
ieder twaalf ballistische raketten. Op twee ervan zijn 
de JL-2 raketten geplaatst met een bereik van 7.200 
km. Er komt binnenkort een nieuwe onderzeeboot in 
de vaart met 24 van deze raketten.
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Defensienieuws

De US Army is begonnen met de invoering van het opgewaar-
deerde, lichtgewicht 60 mm mortier. Dit nieuwe mortiersysteem 
is 20 procent lichter dan de bestaande variant. Zo gaat de ge-
middelde last van bijvoorbeeld een hulprichter van 55 kg naar 
43 kg. De gewichtsbesparing bij het herontwerp is vooral ont-
staan door het gebruik van materiaal op basis van een nikkel
legering, aluminium, titanium en kevlar. De mortier verschiet 
alle bestaande 60 mm munitie.

Bron: US Army

Foto: M422A1 60 mm mortier, US Army

De US Army voert het
gemodificeerde M224A1 60mm 
mortier in

De nieuwe Cobra aanvalshelikopter AH-1Z zal bij de mariniers 
gaan opereren naast de UH-1Y venom. Het US Marine Corps 
zal 131 AH-1W Super Cobra opwaarderen naar de AH-1Z en 
tevens 50 nieuw te bouwen AH-1Z’s aanschaffen. De AH-1Z 
krijgt dezelfde motor als de W-variant maar wel een vierbla-
dige rotor. De AH-1Z wordt verder uitgerust met een 20 mm 
kanon, Hellfire raketten in plaats van de tOW raketten en de 
mogelijkheid voor AIM-9 sidewinderraketten. Ook zullen een 
nieuw doelopsporingssysteem en een digitale cockpit worden 
geplaatst. De productie start in 2014.

Bron: Bell Helikopters

Foto: AH-1Z helikopter, Bell Helikopters

Het US Marine Corps kan geen 
afscheid nemen van de Cobra 
aanvalshelikopter

C.H.C. Janssen

India waardeert zijn Mirage 
vliegtuigen op

De 51 Indian Air Force (IAF) Mirage 2000H zullen worden 
opgewaardeerd naar de Mirage 2000-5 standaard voor een 
bedrag van naar schatting twee miljard USD. Daarnaast zijn 
er onderhandelingen gaande over wapens zoals 450 MBDA 
MICA fire and forget raketten ter waarde van 800 miljoen 
USD. De opwaardering zal worden uitgevoerd door tHales, 
Dassault, MBDA en Hindustan Aeronatics Limited. Naast 
geavanceerde avionics, beyond visual range capaciteit en 
radarcapaciteit tot 70 mijl en superieure wapens zijn er 
nieuwe ECCM middelen en areal refueling pods om de
actieradius te vergroten. De IAF hoopt zo de Mirage voor 
een periode van 25 jaar in dienst te houden.

Bron: Jane’s Defence Weekly

Foto: Mirage 2000H, IAF
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Sinds een jaar worden XM25 Counter Defilade Target Engage-
ment wapens gebruikt in Afghanistan om doelen achter een 
dekking uit te schakelen met 25 mm airburst munitie. Een ge-
integreerde dag- en nachtzicht laserafstandsmeter en compu-
ter worden gebruikt om het doel achter een dekking te vinden 
en dan de granaat te programmeren zodat deze boven het doel 
explodeert. De ervaringen ten aanzien van inzet en betrouw-
baarheid zijn goed. Begin komend jaar wordt een tweede serie 
ingezet voor beproeving. 

Bron: US Army

Foto: US Army 

Defensienieuws

Cursisten voor camouflage en misleiding krijgen sinds enige 
tijd de technieken aangeleerd met een realistisch ogend mo-
del van een pantservoertuig. Het model kan vanwege een ge-
avanceerd systeem van verwarmingselementen ook worden 
gebruikt voor het leren herkennen van warmtebeeldsilhouet-
ten. De Standcam is geproduceerd door het Logistiek Centrum 
Woensdrecht en de Centrale Werkplaats Instructiemiddelen. 
Het is gebouwd naar het Duitse voorbeeld en doorontwikkeld 
tot een meer geavanceerde versie.

Bron: De Onderofficier

Foto: Standcam, Defensie

De Standcam (standard decoy for 
camouflage materials) doet zijn 
intreden

De XM 25 als game changer

tijdens de missie in Afghanistan vormden de IED’s de
belangrijkste dreiging voor de uitgezonden militairen. 
Ook in toekomstige inzetgebieden is een IED-dreiging 
zeer waarschijnlijk. Naast de Explosive Device Dog (de 
hond die explosieven kan opsporen), de Pressure Pla-
te Killer (een voertuigje dat drukplaten onschadelijk 
maakt), de recce Lite waarnemingsapparatuur van de 
F-16 en de Bushmaster met onderzoeksarm zijn er
Onbemande Grondsensoren (OGS) opgenomen in het 
pakket van maatregelen. Het aangeschafte OGS systeem 
is van de firma Exensor uit Zweden en bestaat uit een 
Command and Control station, seismische en akoesti-
sche sensoren, camera’s en passieve infrarood sensoren. 
De sensoren geven onderling met een maximale afstand 
van 1 km de informatie door en via een zgn. gateway 
over een afstand van maximaal 15 km aan een volgende 
gateway of het controlestation en dat gedurende 30
dagen continu.

Bron: De Onderofficier

Foto: OGS systeem, Defensie

Onbemande Grondsensoren 
(OGS) in het kader van Improvised 
Explosive Devices (IED’s)
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Op de taipei Aerospace and Defence Technology werd de
Hsiung Feng III (HF-3) ‘Brave Wind’ tegen de achtergrond van 
een brandend vliegdekschip gelijkend op de Chinese ‘Shi Lang’ 
aangeprezen als een carrier killer. De HF-3 is een ramjet super-
sonische antischip raket die o.a. van taiwans Perry class fregat-
ten kan worden afgevuurd en kan worden ingezet over een af-
stand van 130 km. De productie startte in 2007 en het wapen 
werd operationeel in het jaar daarop. Over de geproduceerde 
aantallen zijn geen gegevens bekend. Het is echter twijfelach-
tig of de wapenlading van 120 kg voldoende is om een vlieg-
kampschip tot zinken te brengen. taiwan stelt wel dat er een 
verdere ontwikkeling komt van de HF-3, los van de Chinese in-
tentie om zelf vliegkampschepen te ontwerpen die in 2020 in-
gezet zullen worden.

Bron: Jane’s Defence Weekly

Foto: HF-3 taiwan

Taiwan bestempelt de HF-3 als een 
aircraft carrier killer

Het voorstel van wet van de leden Eijsink, van Dijk, Hachchi,
El Fassed, voordewind, Ouwehand, van der Staaij, Bruin Slot en 
Bosman is in eerste termijn door de tweede Kamer. De wet be-
helst de bijzondere zorgplicht voor veteranen en hun relaties, 
als zij vanwege een uitzending psychisch en of fysiek gehandi-
capt zijn. In deze wet is het begrip veteraan ruim gedefinieerd, 
komt er een zorgloket, kan worden gerekend op inkomensvoor-
ziening en is er een eigen veteranenombudsman.Centraal staat 
de erkenning, waardering en zorg voor veteranen en hun naas-
ten. De wet is uniek omdat deze is geïnitieerd door de PvdA, de 
SP, GroenLinks en D66, maar uiteindelijk is ingediend door alle 
fracties. De wens voor een goede zorg voor veteranen staat
uiteindelijk los van politieke kleuren. Ook hebben veel ambte-
naren en specialisten meegewerkt. Gememoreerd werd o.a. de 
generaal Leij.

Bron: Tweede Kamer

Foto: De initiatiefnemers en hun adviseur in het zgn. vak K bij de

behandeling van de initiatiefwet

Defensienieuws

Het Artillerie Schietkamp bij ’tHarde vormde eind sep-
tember de mondiale locatie voor het vliegen met
onbemande mini verkennings- en bewakingsvliegtuigen. 
vooral burgerdeskundigen uit alle windstreken en stu-
denten spraken vier dagen over nieuwe ontwikkelingen 
en hielden een competitie in precisievliegen. 101 rPv 
Batterij kwam voor het preciesie vliegen met de raven 
op een verdienstelijke derde plaats.

Bron: Landmacht

Foto: Lancering van de raven. Landmacht 

International Micro Air 
Vehicle Conference and Flight 
Competition

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

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

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

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

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

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

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

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

Regiovertegenwoordigers

Zuid-Holland
vacature

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

Noord
vacature

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

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

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

Verenigingsnieuws

JUBILEUMKALENDER 2012

In 2012 bestaat de Koninklijke Nederlandse vereniging ’Ons Leger’, 100 jaar. ter gelegenheid daarvan zal in 2012 een aantal 
activiteiten worden ontplooid. Over de afzonderlijke activiteiten wordt u nader geïnformeerd. Dat kan per e-mail, via onze 
website, via ARMEX of per brief.

• 29 februari 2012
Algemene Leden vergadering KNvOL, gevolgd door een receptie ter gelegenheid van het begin van het jubileumjaar.
Locatie: Prinses Juliana kazerne te ‘s-Gravenhage.

• 11-12-13 mei 2012
Landmacht dagen
Locatie: Legerplaats bij Oirschot.

• 30 juni 2012 
Nederlandse veteranen dag 
Locatie: Den Haag, Malieveld.

• 6-7-8 juli 2012
Marine dagen
Locatie: Marinebasis, Den Helder.

• 26 september 2012
Bezoek aan de tAPtOE, voorafgegaan door een borrel en buffet op de van Ghentkazerne.
Locatie: rotterdam 

• 27 september 2012
Bezoek aan de gala-avond van de tAPtOE door het HB KNvOL en genodigden.
Locatie: rotterdam

• 29 november 2012
KNvOL Symposium met als titel ‘Europese Defensie’
Locatie: Breda, Nederlandse Defensie Academie, (Kasteel van Breda). 

Bovendien kunnen leden en genodigden gedurende het gehele jaar gratis/tegen sterk gereduceerde tarieven de concerten 
van onze militaire orkesten in diverse plaatsen in Nederland bezoeken.
Hiervoor kan worden ingetekend na bekendmaking in ARMEX en op onze website www.knvol.nl.

100-jARIg bEStAAN KNVOL



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

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

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

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

Voor een krijgsmacht die ertoe doet!


