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Op de korrel

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

Op dinsdag 19 november jl. mocht ik deelnemen aan een

Het bijzondere bij deze plechtigheid was echter het feit dat

plechtigheid bij 400 Geneeskundig Bataljon in Ermelo. Tijdens

op één man (M/V) na alle militairen van de op te heffen een-

deze plechtigheid ontvingen de actief dienende militairen van

heden inmiddels een andere baan hadden gevonden binnen

het bataljon die daarvoor in aanmerking kwamen, hun vete-

Defensie. Een goede zaak zult u misschien zeggen. Ik heb hier

ranenspeld. “Oudgediende” veteranen hadden een uitnodi-

echter gemengde gevoelens bij, ondanks dat dit voor de be-

ging ontvangen om een aantal spelden uit te reiken. Als oud

trokkenen goed nieuws is. Dat ik niet onverdeeld optimistisch

bataljonscommandant heb ik graag gehoor aan deze uitnodi-

ben, ligt in het feit dat tweeënhalf jaar geleden nog werd ge-

ging gegeven.

waarschuwd voor circa 6000 gedwongen ontslagen. Nu vindt

Waarom vertel ik u dit. Ik heb daar twee redenen voor. Ten

vrijwel iedereen een nieuwe baan. Blijkbaar hebben inmiddels

eerste vind ik dat met het verlenen van de veteranenstatus

zoveel mensen de krijgsmacht vrijwillig verlaten dat van grote

aan actief dienenden recht wordt gedaan aan deze groep.

overtolligheid geen sprake meer is. Sterker nog. Als de trend

Sommigen zijn (veel) meer dan eens uitgezonden geweest

zicht voortzet, kampt Defensie binnenkort met kwantitatie-

naar crisisgebieden, maar konden zich tot voor kort geen ve-

ve tekorten. In kwalitatief opzicht is bij een aantal categorieën

teraan noemen. Daarvoor moest men eerst de dienst verlaten

nu al sprake van een dergelijk tekort.

hebben. Gelukkig is dit euvel rechtgezet.
Het is dan ook tijd dat Defensie de bakens verzet. Het met
De tweede reden waarom ik over dit gebeuren schrijf is het

de mond belijden dat het personeel de belangrijkste bouw-

feit dat het een dubbele plechtigheid betrof. Nadat de vete-

steen van de organisatie is, is onvoldoende. Er zullen maatre-

ranenspelden waren uitgereikt vond de opheffingsceremonie

gelen moeten worden getroffen om personeel van de juiste

plaats van twee compagnieën van het bataljon. Deze eenhe-

kwaliteit in voldoende aantallen te behouden. Het nog langer

den waren, zoals vele andere, het slachtoffer van de in 2011

doortrekken van de nullijn wat betreft salaris is uit den boze,

begonnen bezuinigingsoperatie. Nu is dit geen gebeurtenis

als we de zo klein geworden krijgsmacht gevuld willen hou-

om uitgebreid bij stil te staan. Het opheffen en verkleinen van

den. Daarnaast zal een scala aan aanvullende maatregelen

eenheden is aan de orde van de dag. Nederland heeft in 2010

nodig zijn. Het verlenen van de status van veteraan aan

besloten een flink bedrag te bezuinigen op Defensie. Dit was

actief dienende beroeps- en reservemilitairen is een goed

een democratisch tot stand gekomen besluit. Hoezeer ik het er

begin. Als het hierbij zou blijven, zou dit echter slechts een

persoonlijk mee oneens was en ben. De krijgsmacht kan niet

druppel op een gloeiende plaat zijn. Dan wordt het leger

anders dan dergelijke besluiten loyaal uitvoeren.

alleen maar leger.
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Sagem advanced warfighter solutions
Imagine a complete warfighter system for your troops and field tested by them. A human-centric, open, scalable system that keeps
pace with your evolving needs, systems and services. Sagem gives you the tailored warfighter solutions you need, with full support
from concept to deployment. Sagem is the prime contractor for the FELIN soldier modernization program, combat proven, and a major
partner in the United Kingdom (FIST) and Switzerland (IMESS) programs. When you want to enhance your combat force, you can rely
on powerful, proven solutions from Sagem. www.sagem-ds.com
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De digitale special van de Defensiekrant n.a.v. de defensienota.

Defensienota en visie
Kan het nog erger?
Luitenant-generaal b.d. Peter Striek

De voorzitter van de KNVOL analyseert in dit artikel de onlangs verschenen defensienota en
beantwoordt de vraag of deze wel “in het belang van Nederland” is.
In mijn artikel over het rapport “Clingendael’s visie op de
krijgsmacht van de toekomst” van februari 2013 gaf ik al aan
dat het een blunder van de eerste orde is dat een instituut als
Clingendael bij een onderzoek naar de toekomstige krijgsmacht van Nederland uitgaat van het huidige defensiebudget.
Het zou m.i. de eenvoudige benadering van “doelstellingen,
taken, middelen” moeten zijn. Een wetenschappelijk instituut
zoals Clingendael zou dat moeten weten. De politieke leiding

van het Ministerie van Defensie kent die methode natuurlijk
ook, alsmede de leden van het kabinet die ook de defensienota moeten goedkeuren. Dat zijn echter geen wetenschappers maar politici.
Dus het is heel begrijpelijk dat de nieuwe Minister van Defensie een defensienota heeft laten opstellen binnen de financiële mogelijkheden van het hevig geslonken budget.
Die nota draagt de naam “In het belang van Nederland”.
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Sterkste schouders
In hoofdstuk 3 van de nota, Samenwerking, wordt aangegeven dat Nederland niet in staat is op eigen kracht zijn veiligheid te garanderen en dat daarom de NAVO de hoeksteen
blijft van ons veiligheidsbeleid. Daarbij is de verdeling van lasten en risico’s tussen lidstaten essentieel voor de geloofwaardigheid en slagvaardigheid van NAVO, EU, VN en OVSE, aldus
de nota.
Maar het lidmaatschap van een bondgenootschap brengt ook
verplichtingen met zich. Daarbij mag naar mijn mening het
bondgenootschap er wel van uitgaan dat Nederland als handelsnatie in de top-10 van de meest concurrerende economieën en het 7e exportland in de wereld (zie hiervoor) als tweede rijkste land van Europa, als 7e investeerder in de wereld,
proportioneel zal bijdragen aan het bondgenootschap (zijnde de 2 % van het BNP die NAVO vraagt aan de lidstaten).
Het zou zo moeten zijn, zoals we recent in de politieke arena
voortdurend horen: “de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen”. Het is in feite een soort inkomensafhankelijke bijdrage aan vrijheid, veiligheid en welvaart.
We moeten ook eerlijk melden aan onze bondgenoten wat
onze bijdrage is. We geven aan “Brussel” aan dat we ca. 1%
van ons BNP besteden aan Defensie. Maar in werkelijkheid
is dat slechts 0,8 % omdat Nederland ook de pensioenen en
wachtgelden meerekent. We geven dus 20 % te veel aan.

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert.

Niet blij
Uitgangspunten

De minister zegt over die nota dat Defensie een fundamentele investering is in onze vrijheid, veiligheid en welvaart. “Een
robuuste en responsieve krijgsmacht is in óns belang en het
past bij de positie van een handelsnatie als Nederland, in de
top-10 van de meest concurrerende economieën en het 7e
exportland in de wereld. De mondiale ontwikkelingen doen
vermoeden dat militaire missies in de toekomst niet minder
veeleisend of divers zullen worden. Een krachtige en internationaal inpasbare krijgsmacht blijft daarom nodig “, aldus de

De nota “In het belang van Nederland” moet nog wat “lijken
uit de kast” halen en komt dan met 2 uitgangspunten voor de
samenstelling van onze krijgsmacht.
1. De krijgsmacht moet zo goed mogelijk kunnen omgaan
met diffuse dreigingen en risico’s en voorbereid zijn op een
scala aan inzetmogelijkheden in alle fasen van een conflict.
2. De krijgsmacht moet betaalbaar zijn, nu en op de lange termijn.

Een krachtige en internationaal inpasbare krijgsmacht blijft nodig
minister. Van deze constatering word ik heel blij.
In tegenstelling tot het rapport van Clingendael, verwijst de
nota “In het belang van Nederland” wel naar de interdepartementale Strategische Monitor die ten grondslag ligt aan de
Internationale Veiligheidsstrategie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Strategie Nationale Veiligheid van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Bij het kijken naar de strategische omgeving van Nederland,
wordt aangegeven dat ons land als open samenleving sterk
afhankelijk is van de wereld om zich heen. In die wereld is
sprake van onzekerheid, afnemende stabiliteit, plots opdoemende crises en nieuwe bronnen van internationale spanning. Kortom, risico’s voor onze vrijheid, veiligheid en welvaart.
Terwijl in sommige delen van die wereld meer wordt geïnvesteerd in het defensieapparaat, is in Europa sprake van een
forse afname van de defensiebestedingen. Tegelijkertijd richten de Verenigde Staten zich meer op Azië, waardoor Europa
zijn belangen steeds meer zelfstandig zal moeten behartigen.
Deze constatering wordt niet afgesloten met de conclusie dat
we alleen daarom al samen met de Europese partners meer
aan onze defensie zullen moeten besteden; daar word ik niet
blij van.

Defensie streeft naar financiële en operationele duurzaamheid, naar een relevante krijgsmacht, die internationaal is ingebed en op onderdelen afhankelijk van partners.
De uitkomsten van deze benadering zijn u intussen bekend,
evenals de laatste bijstellingen waardoor een aantal ingrepen
in de organisaties konden worden teruggedraaid. Wat hierbij vooral opvalt, is de kwetsbaarheid van de organisatie. Een
paar kleine financiële bijstellingen leiden tot ingrijpende operationele gevolgen (deze keer positieve).

Nog niet in balans
In dit verband past de mening van de Algemene Rekenkamer
(Validering van de nota “In het belang van Nederland”) dat
de nota geen zekerheid biedt dat Defensie in staat zal zijn
van jaar tot jaar alle uitgaven binnen de financiële ruimte te
houden. De Rekenkamer constateert dat de inzetbaarheidsdoelstellingen zijn verlaagd en de ambities van de krijgsmacht
en de mogelijkheden om die te realiseren weliswaar dichter
bij elkaar zijn gekomen maar dat dit nog niet wil zeggen dat
zij in balans zijn. “Ook met de maatregelen uit de nota is nog
steeds sprake van een kloof tussen de verlaagde ambitie en
de capaciteiten van de krijgsmacht waardoor ook in de toekomst concessies gedaan zullen moeten worden aan de uit-
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voering van taken of aan de getraindheid van het personeel”.
Toch blijft de minister van mening dat we nu financieel en
operationeel duurzaam zijn.

Omdat er minder vlieguren worden gemaakt, ontstaat ook
minder training voor de helikopter-crew. Het gevolg daarvan
is dat de Chinook’s niet inzetbaar zijn voor het hoge deel van
het geweldsspectrum. En dat wil zeggen dat ook de luchtmobiele brigade en/of de bataljons niet inzetbaar zijn in het
hoge deel van het geweldsspectrum. Daarbij komt bovendien
dat er niet eens voldoende helikoptercapaciteit is om één
luchtmobiel bataljon in één slag te kunnen verplaatsen. En
toch zijn er geen verdringingseffecten?

F-35
De Algemene Rekenkamer heeft ook uitgebreid aandacht besteed aan de vervanging van de F-16. Defensie geeft aan dat
met 37 F-35’s de onafgebroken gelijktijdige inzet van 4 (vier)
gevechtsvliegtuigen mogelijk is ter ondersteuning van Nederlandse grondtroepen zoals eerder in Uruzgan en Kunduz. De
Rekenkamer onderschrijft de stelligheid van deze uitspraak
niet omdat de berekeningen van Defensie uitgaan van een
regeling met België over het gezamenlijk uitvoeren van de

Krijgsmacht niet duurzaam
De maatregelen in de nieuwe defensienota leiden dus niet tot
een financieel en operationeel duurzame krijgsmacht. Zo zou

We kunnen straks nog geen 10% van onze capaciteit tegelijkertijd inzetten
QRA-taak boven elkaars grondgebied (hierbij speelt de soevereiniteit van beide landen een cruciale rol), die er nog niet is.
Bovendien worden vraagtekens gezet bij de exploitatiekosten
en is er geen rekening gehouden met mogelijk verliezen van
een of meer F-35’s.
En wat gebeurt er als er bij voorbeeld maar 35 toestellen kunnen worden aangeschaft?
De kanttekening is m.i. terecht maar gaat geheel voorbij aan
het feit dat we nu op het moment zijn aangekomen dat de
verhouding tussen aanwezige vliegtuigen en inzetbare vliegtuigen geheel zoek is.
In de periode 1979 – 1992 zijn 213 F-16’s ingestroomd. In
1999 hadden we nog 138 toestellen en gingen we terug naar
120 F-16’s. Voor missies waren toen 54 toestellen beschikbaar (45 %). In 2007 was die verhouding 87/42 (48%), in 2011
nog maar 20 %, Tot 2023 13 % (61/8). Daarna is de F-35 ingestroomd en kunnen we 4 (vier) toestellen onafgebroken gelijktijdige inzetten; nog geen 10 % van de capaciteit. We hadden dus al vragen moeten stellen toen in 2011 nog maar 14
van de 68 toestellen voor inzet beschikbaar waren. M.i. ligt
het kantelmoment bij ca. 50 %.
We gaan e 4,5 miljard investeren (over een periode van ca.
10 jaar) en per jaar e 270 miljoen aan exploitatie uitgeven om
4 vliegtuigen te kunnen inzetten! Er is dus ook geen behoefte meer aan een squadronstructuur. Dit is hét bewijs dat het
defensiebudget veel te klein is om zulke dure geavanceerde
vliegtuigen aan te schaffen.
Als we daarbij de intentions van de politiek nog meenemen,
kan het ook nog zo zijn dat deze vliegtuigen wellicht nooit
zullen worden ingezet in welk conflict dan ook. Als voorbeeld
noem ik dan Libië. Daar mochten een paar F-16’s wel het
luchtruim bewaken, maar zonder het gebruik van wapens.
Ik neem overigens aan dat het gepresenteerd kostenplaatje
voor de F-35 inclusief de benodigde munitie is.

voor een gezonde defensieorganisatie een investeringspercentage nodig zijn van 20 %. Dat wordt pas gehaald in 2018.
Intussen komt de krijgsmacht tot die tijd 16 % voor investeringen tekort: e 1,2 miljard.
Ik had van een regering met de VVD als grootste partij meer
visie en overtuigingskracht in de coalitie verwacht. Een visie
die ten minste zou aangeven dat op dit moment iedereen de
broekriem moet aanhalen, maar ook zou constateren dat het
huidige budget voor Defensie niet past bij de rol en de plaats
van Nederland in de wereld. De minister had een herstelplan
moeten aangeven met een inhaalslag waarbij de eindsituatie
voor het defensiebudget (misschien pas over 10 jaar) dicht bij
de 2 % van het BNP zou moeten liggen.
Stabiliteit en veiligheid in de wereld zijn van levensbelang
voor Nederland.
De krijgsmacht kan en moet in staat zijn daaraan in bondgenootschappelijk verband proportioneel bij te dragen.
De omvang en kwaliteit van onze krijgsmacht moeten in
evenwicht zijn met de positie van Nederland in de wereld
en de rol die we mondiaal willen spelen; er moet sprake zijn
van een evenwicht tussen risk sharing en burden sharing; een
evenwicht tussen ambities en taken. Nederland heeft recht op
een krijgsmacht die er toe doet.
De in de nota gepresenteerde krijgsmacht is niet
“in het belang van Nederland”. <

Nederland gaat 37 F-35’s aanschaffen.

Verdringingseffect?
In dit kader maakt de minister overigens de opmerking dat er
door de keuze voor de vervanging van de F-16 geen verdringingseffecten zullen ontstaan voor andere wapensystemen,
omdat er nu een taakstellend budget is vastgesteld. Tegelijkertijd constateren we dat er ook minder vlieguren voor de
Chinook helikopter in de begroting staan omdat er geen uren
meer nodig zijn om Mariniers te trainen die van het JSS zouden opereren (maar het JSS komt er nu wél) en omdat één
luchtmobiel bataljon op een lager niveau wordt opgeleid.
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Defensienieuws
Luitenant-kolonel G. Bijlenga

CV90-120mm

Het Maneuver Combat Vehicle.

Japan presenteert het Maneuver
Combat Vehicle
Het Japanse Ministerie van Defensie heeft het prototype van
haar nieuwe Maneuver Combat Vehicle (MCV) gepresenteerd.
Het concept van de MVC is onder andere vergelijkbaar met dat
van de Italiaanse Centauro, de Zuid-Afrikaanse Rooikat of de
Chinese WZ551-105mm. De MCV is een 8x8 gepantserd wielvoertuig, bewapend met een 105mm kanon, een 7,62mm coaxiale mitrailleur en een 12,7mm torendakmitrailleur. De main battle tanks van het Japanse leger, de Type 10 en de Type 90, zijn
niet of moeilijk inzetbaar in bepaalde terreindelen van de Japanse eilanden en kunnen alleen over lange afstanden worden
vervoerd met behulp van zware transportmiddelen. De MCV
is bestemd om te worden ingezet in die gebieden die moeilijk
(snel) toegankelijk zijn voor de MBT’s.
Het pantservoertuig kan zich verplaatsen over de weg met een
snelheid van 100km/u, weegt 26 ton en kan worden vervoerd
door het Japanse vrachttoestel Kawasaki C2. De vier bemanningsleden beschikken over een digitaal vuurleidingssysteem
met hunter-killer capaciteit voor de schutter en de commandant.
De ontwikkeling van de MCV is in 2008 gestart en de eerste eenheden moeten in 2016 worden uitgerust met dit nieuwe pantservoertuig.

Tijdens de MSPO 2013 defensie-industrie tentoonstelling in Kielce, Polen, is een maquette van de PL-01,een
nieuw pantservoertuig, onthuld. (http://www.targikielce.pl/?k=mspo_en).
De PL-01 is ontwikkeld door Obrum , een deel van Polish Defense Holdings (PDH), met medewerking van
BAE Systems en is geclassificeerd als een direct vurend
platform. Het voertuig heeft een driekoppige bemanning en is voorzien van een 120 mm kanon met automatische laadinrichting. Het chassis is gebaseerd op dat
van de BAE Systems Hägglunds CV90.
De ontwikkeling van het de PL-01 is nauw verbonden
met het plan van de Poolse strijdkrachten om een universele Modulair platform op rupsbanden Platform te
creëren: een gemeenschappelijk chassis voor voertuigen met verschillende taken. Geplande varianten zijn
onder andere een direct vurend platform , een commandovoertuig, een gepantserd herstel voertuig en de
mijnopruimingsvoertuig
Om geen tijd te verspillen en om risico’s te verminderen heeft het Poolse Ministerie van Defensie gezocht
naar een bewezen chassis dat al in gebruik is. Na gedegen onderzoek kwam de CV90 als zeer geschikt uit de
bus. Ook omdat dit chassis nog ontwikkelingspotentieel heeft.
De PL-01 is 7m lang, 3,8m breed en 2,8m hoog en is
voorzien van extra bescherming in de vorm van keramische pantserplaten en mijnbescherming aan de onderzijde. De bescherming aan de voorzijde is niveau 5
en aan de zijkanten niveau 4 conform STANAG 4569.
Het totaal gewicht komt op 35 ton.
Het 120mm kanon van de PL-01 heeft een vuursnelheid van 6 granaten/min. Het coaxiale machinegeweer
zal de UKM-2013C (aangepaste versie van UKM-2000C )
zijn. Het vuurleidingssysteem is voorzien van dagrichtmiddelen en warmtebeeld met een geïntegreerde laser. Ook is het systeem voorzien van de hunter-killer
modus. Voor het optreden in verstedelijk gebied komt
er een remote control weapon station op voorzien van
een 7,62mm of 12,7mm machinegeweer of een 40 mm
granaatwerper.
Gezien de ontwikkelingen bij de Nederlandse krijgsmacht waar 13 Mechbrig haar CV9035NL gaat inleveren en omgevormd gaat worden naar een gemotoriseerde brigade, zou dit een mogelijkheid zijn om met
de “overbodige” CV9035NL de antitank capaciteit (momenteel een capability gap) door middel van familievorming weer terug te krijgen.

De PL-01 naast een oude T-55.

Bron: Jane’s / Japanese Ground Self-Defense Force.
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Het conﬂict in Mali
Mr. drs. C. Homan

Leden van een pro-regeringsmilitie nemen deel aan een training. Bron: HRW.

De kogel is eindelijk door de kerk. Nadat ons land het dit voorjaar had laten afweten om bij te dragen
aan de EU-trainingsmissie in Mali, heeft het kabinet op 1 november jl. besloten 368 militairen te laten
deelnemen aan de VN-missie in Mali. Tot voor kort was in ons land weinig bekend over Mali. Dit
artikel beoogt de lezer enige kennis aan te leveren over de geschiedenis en bijzondere kenmerken
van dit West-Afrikaanse land, maar het gaat tevens in op de recente ontwikkelingen.
Mali is volledig afgesloten van de zee en delen van het land
liggen in de Sahelgordel. De oppervlakte is ruim 1,2 miljoen
kilometer (meer dan 30 keer zo groot als Nederland). Mali
maakte onder de naam Frans-Soedan vanaf 1893 onderdeel
uit van Frans West-Afrika. Uiteindelijk riep Modibo Keita in
de hoofdstad, Bamako, op 22 september 1960 de onafhankelijkheid uit, onder de naam republiek Mali. Het land steunt
economisch op landbouw en bestaat voor een groot deel uit
herdersvolk. Het noorden is woestijn en met struikgewas bedekt gebied, waar vrijwel het hele jaar geen regenval is. Het
zuiden kent tropisch grasland en voldoende regenval om
landbouw mogelijk te maken.
De 16 miljoen inwoners van Mali, waarvan meer dan 10%
in en rond Bamako woont, zijn taalkundig en etnisch divers

en moslim. Mali kampt na de onafhankelijkheidsverklaring
voortdurend met problemen. Het betreft vooral de pogingen
om de noordelijk toearegs en de zuidelijke, meer etnisch diverse, groepen met elkaar te integreren.

Achtergronden bij het conﬂict
Wie het conflict in Mali wil doorgronden, dient volgens Afrika-deskundige John Campbell in ieder geval de volgende drie
belangrijke zaken te onderkennen. In de eerste plaats is sprake van een straatarm en verdeeld land. Het land kent geregeld voedseltekorten en zelfs hongersnood en er bestaat een
langdurige animositeit tussen het schaars bevolkte noorden
en het economisch dominante zuiden. Sinds 1960 zijn de toearegs in Noord-Mali dan ook vier maal in opstand gekomen.
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Beloften van de regering in Bamako over federalisme, of
meer lokale autonomie voor het noorden, zijn gedurende de
laatste twintig jaar geregeld gemaakt, maar ook gebroken.
In de tweede plaats werd Mali tot voor kort beschouwd als
een modeldemocratie, tot de door Amerikanen in Fort Benning getrainde Malinese kapitein Amadou Sanago een staatsgreep pleegde op 22 maart 2012. Deze staatsgreep toonde
aan hoe oppervlakkig de relatie van de bevolking met de
elites in het land was.
In de derde plaats is sprake van een Islamitische radicalisering.
Na het omverwerpen van het Kadhafi-regime in Libië keerden
Toeareg-huurlingen terug naar Mali. Deze Toearegs hebben
samen met Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) een
radicaal-islamitisch regime in het noorden willen afdwingen.

Hervormingen
Sinds het eind van de Koude Oorlog is Mali lange tijd beschouwd als de uitzondering op de dictaturen of burgeroor-

“Een vis rot vanaf de kop”,
zeggen Malinezen
logen, die regel schenen te zijn in West-Afrika. Mali maakte een einde aan het één-partijbewind in 1991, toen massale
protesten resulteerden in een staatsgreep, waarmee een eind
kwam aan het 23-jarig bewind van generaal Moussa Traoré.
De leider van de staatsgreep, luitenant-kolonel Amadou
Toumani Touré, leidde een transitie in die het jaar daarna
een nieuwe constitutie bracht en verkiezingen met meerdere partijen.
Sindsdien heeft Mali iedere vijf jaar verkiezingen gehouden, die door waarnemers over het algemeen als vrij en eerlijk werden beschouwd. Alpha Oumar Konaré, die de presidentiële verkiezing in 1992 won, hervormde staatsinstituties
en maakte met onderhandelingen een eind aan een lang sluimerende rebellie door Toearegs in de noordelijke woestijnen,

De presidenten François Hollande en Ibrahim Boubacar Keita.
Bron: Maliweb.

waar de centrale overheid nooit veel van haar gezag kon laten gelden. Konaré trad in 2002 af, waarmee hij een grondwettelijke limiet van twee termijnen respecteerde. Hij werd
weer opgevolgd door Amadou Toumani Touré, inmiddels
een gepensioneerde generaal. Kranten werden, evenals
radiostations, particulier eigendom en het land werd populair
bij de hulpdonoren.

Touré’s presidentschap
De grondwet van 1992, de vrije pers en reguliere verkiezingen verhulden echter de reeds lang bestaande antidemocratische praktijken. Westerse overheden waren niettemin blij de
formele kenmerken van democratie ergens in de West-Afrikaanse regio te signaleren en ze tolereerden deze misbruiken
dan ook. Touré’s presidentschap was begonnen onder duistere wolken. Hoewel internationale waarnemers ongeregeldheden tijdens de verkiezing in 2002 opmerkten, verklaarden
zij dat deze vrij en eerlijk waren verlopen. Velen in Mali geloofden dat Touré alleen won omdat de uitslag in zijn voordeel was gemanipuleerd. Zo verklaarde het constitutionele
hof een half miljoen stemmen nietig. Bovendien had Konaré
Touré uitverkoren als zijn opvolger en hij had er alles aan
gedaan om diens overwinning te verzekeren. Touré op zijn
beurt is beschuldigd geweest van het regelen van vertraging
in het electoraal proces voor zijn herverkiezing in 2007.
Touré was in staat verreikende wetgeving door de Nationale
Assemblee te drukken met weinig of geen debat. Checks and
balances bestonden alleen op papier. In Mali’s onrustige noordelijke regio’s ontstonden ook weer problemen. Toen een
groep Toearegrebellen — die in het zuiden werden gezien
als gangsters die betrokken waren bij drugssmokkel —
in opstand kwamen in 2006, sloot Touré een controversieel
vredesakkoord af en trok hij het leger uit een groot deel van
het noorden terug.
“Een vis rot vanaf de kop”, zeggen Malinezen. Een paar voorbeelden. Om het hulpgeld te laten stromen, nam Touré het
niet al te nauw met de waarheid. Zo voerde hij een te groot
aantal kinderen op dat naar school ging, tot voldoening van
donoren. Hij investeerde echter nooit adequaat in het onderwijssysteem. Slechts 12 procent van de studenten behaalden
hun middelbareschooldiploma. Hij accepteerde ook miljoenen dollars aan Amerikaanse militaire hulp, die verondersteld werden te worden gebruikt voor het verdrijven van
AQIM, maar het geld kwam nooit verder dan de legerplaatsen. De krijgsmacht zelf werd geteisterd door nepotisme; en
officieren eigenden zich vaak munitie en soldij van de soldaten toe. The Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria schortte in 2010 zelfs zijn hulp aan Mali op, nadat het had
ontdekt dat autoriteiten miljoenen dollars van de schenkingen in eigen zak hadden gestoken. Verantwoordelijk hiervoor
was onder meer Touré’s minister voor Gezondheid.

Staatsgreep en sancties
De opstand in het noorden laaide vanaf 2011 weer op,
nadat zwaarbewapende Toearegs waren teruggekeerd uit
Libië, waar ze tijdens de opstand hadden gevochten aan
de zijde van Kadhafi. Zij werkten eind 2011 mee aan de verzetsbeweging National Movement for the Liberation of Azawad (MLNA), die strijdt voor onafhankelijkheid van Azawad
(Noord-Mali). Zo’n duizend inwoners sloegen op de vlucht en
er werd gesproken over een humanitaire crisis. Er was ook
sprake van terreur door AQIM. Mali geraakte begin 2012 zelfs
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Troepen van MINUSMA paraderen op 14 juli jl. in Parijs.

in een burgeroorlog, toen de MNLA in een gelegenheidsverbond met Arabische jihadstrijders het Malinese leger uit het
noorden verjoeg en onafhankelijkheid eiste voor dit uitgebreide deel van het land.
Gefrustreerde Malinese militairen waren inmiddels reeds eerder een muiterij begonnen op 21 maart 2012. Onderofficieren en jonge officieren die betrokken waren geweest bij de
gevechten tegen de opstandige groepen in het noorden, ver-

Weinig Malinezen voelden zich
beschermd door de politie
trouwden hun commandanten niet en beschuldigden autoriteiten in Bamako ervan dat zij uitrusting en steun achterhielden. De muiters veroverden het staatstelevisiestation en
bestormden het presidentieel paleis. Touré verdween in de
nacht. De opstandige militairen gingen akkoord met het instellen van een interim-regering, die nieuwe verkiezingen
moest gaan organiseren. De vraag is wel waarom er niet meer
Malinezen waren opgestaan om de instituties te verdedigen
die na 1991 waren ingesteld. Het antwoord daarop is dat,
toen het eind van de tweede termijn van Touré naderde, de
Malinezen inmiddels ook hun geloof in de rechtsstaat hadden
verloren. In de buitenwijken van Bamako zage n de bewoners
hun eigendom in beslag genomen door leden van de vriendenkring van de president en waren ze machteloos om dit te
laten herstellen door de rechtbanken. Weinig Malinezen voel-

den zich beschermd door de politie, die druk bezig was geld
van automobilisten af te persen. Rechters verkochten gunstige vonnissen aan de hoogste bieders.
Buitenlandse regeringen en internationale organisaties veroordeelden echter al snel de putsch. Westerse donoren bevroren een belangrijk deel van hun hulp en Mali werd als lid
geschorst in regionale organisaties zoals de Economic Community of West African States (ECOWAS) en de Afrikaanse
Unie. Maar in Bamako was sprake van weinig weerstand tegen de militairen. De meeste mensen leken blij te zijn dat
Touré was verdwenen. Een opiniepeiling een maand na de
staatsgreep liet zien dat ongeveer twee derde van de inwoners van Bamako de junta en zijn charismatische leider, kapitein Amadou Sanogo, steunde.
De staatsgreep speelde de rebellerende Toearegs in het noorden van Mali in de kaart. Zij veroverden Gao en Kidal op 30
maart en op 1 april 2012 Timboektoe. Op 6 april riepen de
Toearegs de onafhankelijke republiek Azawad uit. Voortkomend uit de Algerijnse oorlog heeft AQIM zich gedurende
het afgelopen decennium in Noord-Mali gevestigd en lokale allianties opgebouwd, die zowel de staat als de MNLA behoorlijk verzwakten en resulteerden in bewapende jihadistische groepen — Ansar Dine en the Movement for Oneness
and Jihad in West Africa (MUJAO) — die het gezag over het
noorden overnamen in juni 2012. Het gelegenheidsverbond
tussen de meer seculiere Toeareg-nationalisten en de islamieten viel namelijk uiteen op 26 en 27 juni 2012, waarbij vooral de historische steden Timboektoe, Gao en Kidal het strijdtoneel waren. De MNLA werd verder teruggedreven tot zij in
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juli zo goed als verslagen was, waarna zij in december 2012
de onafhankelijkheidsverklaring introk en in plaats daarvan
de autonomie voor Noord-Mali bepleitte en de Malinese
regering hiervoor om steun vroeg.

Missies
Op basis van rapporten dat de islamieten in het noorden historische gebouwen en bibliotheken vernielden, lokale burgers afranselden en amputaties uitvoerden voor veronderstelde schendingen van de shariawetten, drongen ECOWAS en
de Afrikaanse Unie aan op een militaire interventie. ECOWAS
kwam met Mali’s interim-regering overeen een contingent
van 3.300 troepen te sturen, terwijl de Europese Unie in okto-

militairen uit West-Afrikaanse landen een gebied ter grootte
van Texas op jihadistische groepen.
Franse gevechtsvliegtuigen bombardeerden islamitische stellingen om het Malinese leger te ondersteunen. Frankrijk
stuurde tevens 500 man grondtroepen uit eigen land en vanuit militaire steunpunten uit Afrikaanse buurlanden. Binnen
luttele weken dreven de Franse militairen de rebellen terug
en waren alle belangrijke steden in Noord-Mali heroverd.
Parijs benadrukte dat het Malinese leger met steun van de
Fransen het eigen grondgebied had bevrijd van de rebellen.
In werkelijkheid was sprake van een volledig door de Franse
strijdkrachten geleide en uitgevoerde operatie.

EUTM-Mali

‘Eenheid van bevel’ is bij dit soort
operaties niet mogelijk
ber een trainingsmissie voor het leger van 250 personen toezegde. De Veiligheidsraad van de VN keurde een African-led
International Support Mission in Mali (AFISMA) in 2013 goed.

Operatie Serval
Inmiddels hadden de rebellen in het noorden hun machtspositie uitgebreid en veroverden ze op 10 januari 2013 de stad
Konna, op 600 kilometer van Bamako. De regering van Mali
riep toen de hulp van Frankrijk in. De Fransen voerden een
onverwacht offensief (Operatie Serval) uit op 11 januari tegen
bewapende colonnes die zich in de richting spoedden van de
hoofdstad. Tegelijkertijd kondigde ECOWAS de ontplooiing
van haar missie aan. De eerste troepen van AFISMA arriveerden op 17 januari in Mali. De Franse strijdmacht, ter grootte van een brigade, heroverde met een gelijkwaardig aantal

Aangezien het Malinese leger dringend training nodig heeft,
voorziet de in oktober 2012 toegezegde European Union
Training Mission (EUTM-Mali) hierin sinds het voorjaar 2013.
Het betreft een kleine missie van uiteindelijk 500 militairen.
Zij verzorgen opleidingen op de militaire school in Koulikoro
nabij Bamako. De besluitvorming over Nederlandse deelname aan EUTM-Mali kenmerkte zich vooral door traagheid.
Toen de trainingsmissie op 18 februari van start ging, hield
Den Haag zich nog steeds bezig met onderzoek over de wenselijkheid en mogelijkheid van een Nederlandse bijdrage. Medio maart werd de Kamer echter medegedeeld dat de missie
reeds voltekend was en een Nederlandse bijdrage niet meer
nodig was. Naar verluidt was in het kabinet de VVD tegen de
missie.

MINUSMA
De United Nations Multidimensional Integrated Stabilization
Mission in Mali (MINUSMA) werd bij resolutie 2100 van de
Veiligheidsraad op 25 april 2013 ingesteld. Het betreft hier
het voormalige AFISMA, die nu is omgevormd tot een VN-mis-

Franse bewapende helikopters in Mali. Bron: MvD Frankrijk.
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sie. Op basis van deze resolutie dient MINUSMA het politiek
proces te ondersteunen en een aantal aan veiligheid gerelateerde stabiliseringstaken uit voeren. Het gaat bij MINUSMA
om een gemengde civiel-militaire missie waarbij de militairen
vooral voor stabiliteit en veiligheid moeten zorgen. Bij de
civiele elementen van het mandaat ligt de focus op grote bevolkingscentra en verbindingslijnen, beschermen van burgers,
monitoren van mensenrechten, het creëren van voorwaarden
voor het verlenen van humanitaire assistentie en de terugkeer
van ontheemde personen, de uitbreiding van het gezag van
de staat en de voorbereiding van vrije, inclusieve en vreedzame verkiezingen.

Complex militair landschap
Alles overziende is inmiddels sprake van een complex militair
landschap in Mali. Zo opereren Franse militairen (op nationale titel) samen met militairen van de Malinese krijgsmacht,
leidt de EU een trainingsmissie en wordt MINUSMA geleidelijk
opgebouwd. Van de geautoriseerde sterkte van deze VN-missie van ruim 12.500 personen is nog niet de helft aanwezig.
De Franse militairen kunnen overigens op verzoek met ‘alle
noodzakelijke maatregelen’ MINUSMA ondersteunen. Coördinatie zal dus een belangrijke zaak worden bij de militaire
activiteiten. De ervaring leert dat iedereen wil coördineren,
maar niemand gecoördineerd wil worden. ‘Eenheid van bevel’
is bij dit soort operaties niet mogelijk en blijft dan ook hoogstens beperkt tot ‘eenheid van inspanning’.
Het is nuttig te bedenken dat Mali momenteel op internationale ranglijsten slecht scoort: op de armoede-index (Human
Development Index 2013) staat het land op de 182ste plaats
van 186 landen, terwijl het op de ranglijst van falende staten
(Foreign Policy 2013) in negatieve zin is opgeschoven van de
79ste naar de 38ste plaats. Tegen deze achtergrond is dan ook
sprake van een hoog ambitie- en ‘maakbaarheid’-gehalte van
de civiele elementen van het VN-mandaat.

Franse gemotoriseerde artillerie in Mali. Bron: MvD Frankrijk.

Recente ontwikkelingen
De Toeareg-rebellen en de Malinese regering bereikten in
juni 2013 in beginsel een vredesovereenkomst die de verkiezingen in augustus 2013 mogelijk maakte. Bij deze over het
algemeen vrij en eerlijk verlopen verkiezingen werd Ibrahim
Boubacar Keita met 77,6 procent van de stemmen tot president verkozen. Drie separatistische Toeareggroepen kondigden echter eind september aan dat zij hun participatie in het
vredesproces met de regering opschortten. Zij beschuldigden
de regering in Bamako ervan hun in juni gedane beloften niet
na te komen.
Voornaamste zorg voor MINUSMA is Noord-Mali, dat nog
steeds niet geheel veilig is. Hoewel de grote steden eerder dit jaar zijn heroverd door de Frans-Malinese strijdkrachten, heeft een aantal radicale islamitische groeperingen zich
op het platteland teruggetrokken en voert van daaruit aanslagen uit. Het betreft hier bijvoorbeeld een groepering als
AQIM, die de recente zelfmoordaanslag in Timboektoe opeiste. Maar ook MUJAO doet nog geregeld met aanslagen van
zich spreken.
Franse troepen hebben in de week van 21 oktober in samenwerking met Malinese eenheden en troepen van MINUSMA
een grootschalig offensief gelanceerd in het noorden van
Mali (Operatie Hydra) om te voorkomen dat opstandige groeperingen zich daar weer nestelen na een reeks aanslagen
door jihadisten. Islamitische rebellen vielen 23 oktober stellingen aan van Tsjadische troepen in het uiterste noorden van

het land. Dat risico’s worden gelopen maakte de speciale vertegenwoordiger van de VN voor Mali, Bert Koenders, toen
nog eens duidelijk. Recente aanvallen in Noord-Mali noemde hij een wake-up call. De aanslagen hangen waarschijnlijk
samen met de naderende parlementsverkiezingen, die voor
24 november op het programma staan. Frankrijk heeft op dit
moment nog 3.200 militairen in Mali, maar wil dat aantal uiteindelijk reduceren tot 1.000.

“Verkiezingen zijn niet hetzelfde
als democratie”
Ten slotte
Zich baserend op de ervaringen in Mali van de afgelopen jaren, merkt Afrika-deskundige Joris Levernik op dat “verkiezingen niet hetzelfde zijn als democratie, hulp niet gelijk staat
aan economie, een einde aan het vechten niet hetzelfde is als
vrede, en beloften niet gelijk staan aan ontwikkeling”. Niettemin moet deze vicieuze cirkel eindelijk eens doorbroken
worden.
Voorkomen moet echter worden dat het traditionele, agrarische Mali een westers politiek systeem met bijbehorende normen en waarden wordt opgedrongen. Die les hebben we in
Afghanistan voldoende geleerd. <
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Chinook werkpaard
Luchtmobiele brigade
‘Wij vervoeren bijna alles’
Tekst: Gertjan van der Wal
Foto’s: AVDD, KLu, WPA

Het Defensie Helikopter Commando (DHC) levert een essentiële bijdrage aan de inzetbaarheid van de
Luchtmobiele brigade. In een drieluik komen zijn bewapende en transporttoestellen aan bod. Deel II
hiervan gaat nader in op de Chinook.
Vuurdoop

De Chinook transporthelikopter vormt sinds 1995 het werkpaard van de Air Manoeuvre Brigade, het samenwerkingsverband tussen rode baretten en de luchtmacht. “Wij vervoeren
bijna alles: van militairen, wapens, munitie tot MB-jeeps en
containers”, vertelt luitenant-vlieger Marco. “Lading kan zowel in als onder het toestel worden getransporteerd.”

De Koninklijke Luchtmacht vliegt sinds 1995 met de Chinook.
Bijna veertig jaar eerder koos het eerste Boeing Vertol prototype het Amerikaanse luchtruim. De CH-47 werd begin jaren
zestig operationeel. Zowel de A, B als C versie ondergingen
hun vuurdoop in Vietnam. Twee decennia na het eerste type
volgde de Delta-versie. Oudere modellen werden door de fabrikant voor de US Army vervolgens omgebouwd naar deze
standaard.

Als piloot klokte hij in ruim 4,5 jaar dik zeshonderd uur op de
CH-47D/F Chinook. Hoogtepunt in zijn logboek vormt de uitzending in 2010 naar vliegbasis Kandahar in Afghanistan. “Je
kunt dan echt wat betekenen voor onder vuur liggende troepen. Als je die blije gezichten ziet wanneer je ze uit de penarie hebt getrokken, geeft dat een goed gevoel.”

Dat gold ook voor de zeven door Defensie van de Canadese
krijgsmacht aangeschafte occasions uit 1974. Nederland tekende begin 1993 een contract voor de overname van deze
Canadese Chinooks. Verder werden zes nieuwe Delta’s bij
Boeing besteld.

Afghanistan
Zijn 298 Squadron is sinds 2008 gestationeerd op vliegbasis
Gilze-Rijen. Dat was daarvoor Soesterberg, de bakermat van
de Nederlandse militaire luchtvaart. Missies brachten de Chinook bijna in elk werelddeel. Het zwaartepunt lag in 2005 en
2006 bij Operatie Enduring Freedom (OEF) en de daarop volgende International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan. “Daar vlogen wij van mei 2007 tot oktober 2010”,
blikt Marco terug.

De fabrikant leverde de oudgedienden als gemoderniseerde
toestellen - D-661 tot en met D-667 - tussen augustus 1995 en
februari 1996 aan de Koninklijke Luchtmacht. De resterende
zes Chinooks - D-101 tot en met D-106 - rolden daarna uit de
fabriek in de Verenigde Staten en kwamen in 1998 in dienst.

Glass cockpit

De vlieger maakte in het Aziatische land deel uit van de laatste rotatie. “Bijna iedere vlucht werden we beschoten, maar
gelukkig nooit geraakt.” Om ondanks beschietingen effectief
te functioneren, moet je die dreiging loslaten. “Je hebt vooraf een bepaalde spanning voor een gevaarlijke missie, maar
op het moment dat je in de kist stapt en je gordels omdoet, is
dat weg. Je bent dan totaal gefocust op wat komen gaat.”
Sergeant-majoor en loadmaster Dave wijst er bovendien op
dat je, op eventueel mondingsvuur na, bij een landing en
take-off weinig van de strijd meekrijgt. “Als je onder vuur
ligt, moet je dat toevallig zien, want horen doe je geweervuur niet. De motoren en rotoren maken daarvoor te veel lawaai. Het voordeel daarvan is wel dat de crew zich richt op
het eigen werk.”

Na de opknapbeurt waren de Canadese kisten voorzien van
zwaardere motoren en een glass cockpit met digitale beeldschermen in plaats van conventionele klokjes en meters. De
Delta’s trekken naast moderne communicatieapparatuur en
luchtvaartelektronica vooral met een veel groter hefvermogen ten strijde.
Onder de romp bevinden zich drie haken die een lading tot
een gewicht van 12.700 kilo kunnen torsen. “Dat is twee keer
zoveel als de voorgangers van het D-model”, weet de loadmaster. Van die extra capaciteit werd al tijdens de eerste uitzending dankbaar gebruik gemaakt. Dat was de gecombineerde operatie Kosovo Force (KFOR) en operatie Allied
Harbour in Albanië.
In het kader van deze ondersteuning verbleven in 1999 drie
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Chinooks op de Balkan. De toestellen werden daarbij veelvuldig gebruikt voor het vervoer van Kosovaarse vluchtelingen
en hulpgoederen, niet alleen in deze afvallige Servische provincie, maar ook in Albanië, dat eraan grenst.
In totaal gingen ruim zevenhonderd sorties in de boeken,
waarbij enkele honderden vluchtelingen en 545 ton aan hulpgoederen door de lucht zijn verplaatst. Het Afrikaanse continent werd daarna onder de UNMEE-vlag in 2000 en 2001
aangedaan. Die CH-47’s maakten daar onderdeel uit van de
United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE).

SFOR
De volgende klus vond dichterbij huis plaats. Het squadron
vloog in 2003 en 2004 vanaf Divulje Barracks in Split voor de
Stabilization Force (SFOR). Eén van de taken was het vervoer
van de leden van het Incident Response Team (IRT) naar eventuele slachtoffers onder de SFOR-eenheden te velde.

“Wij vervoeren bijna alles”

Chinooks werden verder ingeroepen voor medische evacuatie (medevac) van gewonden naar het ziekenhuis. De Chinook
detachementen klokten, samen met Cougar-detachementen
van 300 Squadron, die in 2001 en 2002 deze taak op zich namen, in 3,5 jaar tijd zo’n 4.300 vlieguren. Er werden bijna 750
IRT- en 280 ambulancevluchten gevlogen.
Bijna gelijktijdig waren beide squadrons actief vanaf vliegbasis Tallil in de Zuid-Iraakse provincie Al Moethanna. Voor Sta-

“In het eerste jaar [in Afghanistan]
verloren we twee kisten”
bilization Force Iraq (SFIR) waren roulerend van juli 2003 tot
november 2005 drie Chinooks of vier Cougars aanwezig. “Bij
die missie verschoof de aandacht meer richting tactisch luchttransport”, benadrukt Marco.

Special forces
Die aanpak beleefde van mei 2005 tot juni 2006 zijn hoogtepunt in Zuid-Afghanistan. Daar werden drie Chinooks vanaf
Kandahar ingezet ten behoeve van Nederlandse Special Forces bij Operatie Enduring Freedom (OEF). “In het eerste jaar
verloren we twee kisten”, zegt de luitenant. “De 105 crashte
27 juli bij Spin Buldak, bij de Afghaans-Pakistaanse grens, tijdens een brownout.”
Dat is een landing waarbij tijdens de laatste twintig voet door
opwaaiend stof en zand, veroorzaakt door de rotorbladen,
het zicht geheel verdwijnt. “De kans bestaat dan dat je omvalt”, stelt de vlieger. “De 104 stortte 31 oktober door technische problemen in de bergen in de buurt van Bagram neer.”
Die kist kon vanwege de hoogte niet worden geborgen en
is gestript en met explosieven vernietigd. “Om tijdens een
brownout adequaat te reageren, zijn dagelijkse trainingen
in binnen- en buitenland, zoals onlangs Hotblaze in Portugal,
essentieel.”

Vlieger Marco en loadmaster Dave.
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ze meenemen. Hoe groter de rugzak, hoe minder man. Doorgaans nemen we 38 rode baretten mee.”

Om deze afgeschreven exemplaren te vervangen en de grote
vraag naar zware transporthelikopters in te vullen, werd enige jaren geleden besloten zes nieuwe CH-47F’s – D-890 tot en
met D-895 - te kopen. De laatste daarvan is eind september
aangekomen op Vliegbasis Gilze-Rijen. Daar staan er nu drie,
de rest staat voor opleidings- en trainingsdoeleinden op Fort
Hood in de Verenigde Staten.

Mocht een MB of LSV naar binnen worden gereden, zijn dat
er natuurlijk een stuk minder. “Voor het voertuig kunnen we
dan twaalf soldaten kwijt”, zegt Dave. Daarnaast is er in de
medevac-rol maximaal ruimte voor 24 liggende patiënten.
“Die indeling komt in de praktijk amper voor.”

Na een verhuizing in Afghanistan waren de Chinooks en Cougars in wisselende dienst van mei 2007 tot oktober 2010 gestationeerd op vliegbasis Kandahar onder de noemer ISAF.
Deze heli’s maakten deel uit van de Nederlandse Air Task
Force (ATF). “Binnen Regional Command South steunden wij
behalve onze eigen Task Force Uruzgan-eenheden ook militairen van de coalitie.”

De reden daarvoor is dat verpleegkundig personeel dan weinig bewegingsruimte heeft. Bij casualty evacuation (casevac)
vanaf het slagveld gaat het eveneens om een beperkt aantal
plekken. “Wanneer we landen om de gewonden snel af
te voeren, kunnen we dan altijd nog andere manschappen,
materieel en andere zaken meenemen”, licht de sergeantmajoor toe.

Vuursteun
Haken

Die opdracht werd uitgevoerd door twee vliegers, loadmasters en boordschutters. “Onze gunners komen van de Luchtmobiele Brigade en komen tijdens tactische vluchten voor
vuursteun aan boord”, legt Dave uit. “Die rode baretten bemannen de mitrailleur MAG op de laadklep en die bij de linkerdeur. Het wapen in de rechterdeur is voor een loadmaster.
Die heeft dan een dubbele functie.”

Voor extern luchttransport bevinden zich onder de romp drie
haken die samen een lading tot 12.700 kilo dragen. De voorste en achterste cargo hook zijn elk belastbaar tot 9.072 kilo.
Voor de middelste is dat 12.701 kilo. Het totale gewicht zowel
intern als extern, inclusief brandstof, mag niet meer zijn dan
24.494 kilo. “Die rare getallen komen door de omzetting van
Amerikaanse ponden in kilo’s”, verklaart de loadmaster. “Die
12.700 kilo is twee keer zoveel als bij de voorgangers van het
D-model”, weet de loadmaster. Van die extra capaciteit werd
al tijdens de eerste uitzending dankbaar gebruik gemaakt.
Dat was de gecombineerde operatie KFOR en Allied Harbour.

Momenteel vinden testen plaats om de MAG te vervangen
door een .50 M3M. “Dat wordt waarschijnlijk de mitrailleur
van de toekomst, zowel bij de Delta als Foxtrot”, vertelt Marco. Een eventuele andere optie is een light en medium variant. “Afhankelijk van de missie is het dan kiezen uit de MAG
of .50. Beide wapensystemen zijn uitwisselbaar.”

Die richtlijnen zijn niet alleen afhankelijk van de hoeveelheid
kerosine en lading die een kist meeneemt, maar ook van de
locatie waar wordt gevlogen. “Hoogte en temperatuur maken dat je in Nederland tot een ander rekensommetje komt
dan in Afghanistan”, legt Marco uit. “Beide waardes zijn van
invloed op het vermogen dat beide motoren leveren. Dat resulteert in eigen land in meer vermogen.”

Naast dit geschut beschikt de heli over zelfverdedigingsmiddelen: chaff en flare. Deze patronen en aluminium snippers
misleiden hittezoekende en radargeleide raketten. “Waar
vroeger bij de BO-105 en Alouette III kevlarplaten in de cockpit werden aangebracht voor uitzending, is de Chinook standaard verder voorzien van een beschermend pantserpakket.”

Laadruimte
Tweede taak van de CH-47 is het vervoeren van grondtroepen en materieel. In totaal is er op de bankjes aan de zijkanten van de laadruimte plaats voor 33 militairen. “We kunnen
er nog eens 24 zittend op de vloer kwijt”, vult de loadmaster
aan. “Die aantallen zijn wel afhankelijk van de bepakking die

Het soort vracht dat onder de heli als sling load gaat, bepaalt
van welke haak de loadmaster gebruik maakt. “Een container moet bijvoorbeeld aan alle drie de haken worden vastgemaakt, terwijl een netlading aan de middelste mee gaat”, aldus de sergeant-majoor. Hij krijgt daarbij hulp op de grond
van de ladingspecialisten van de Luchtmobiele Brigade. “Die
zijn daarvoor opgeleid.”
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De loadmaster heeft tijdens de vlucht het beste zicht op de
centrale cargo hook. “Daar zit een luik, waardoor we liggend
op de vloer het oog op de last houden. Los daarvan voelen de
vliegers natuurlijk aan de controls of de lading beweegt of er
rustig onder hangt.”

Brandbestrijding
Het squadron vliegt niet alleen voor Defensie, maar verricht
ook nationale taken. Het bekendst zijn de ‘sterrenvluchten’
met muzikanten en bands tijdens de Bevrijdingsfestivals. Belangrijker is de brandbestrijdingstaak. “Wij worden ingezet
op moeilijk te bereiken plaatsen, maar ook als een vuur te
groot of out of control is”, zegt Marco.
Een schoolvoorbeeld daarvan is de grote duinbrand die mei
2011 bij Schoorl uitbrak. Om die bijstand te waarborgen,
draaien de helibemanningen wisseldiensten. “Er is zodoende van april tot oktober altijd een kist beschikbaar”, stelt de
luitenant. Tijdens deze inzet worden de heli’s voorzien van
bambi buckets. Die flexibele watercontainers storten per keer
bijna 10.000 liter water in een brandhaard. “Dat gebeurt in
overleg met de brandweer op de grond.”
Om uitbreiding te voorkomen of een object af te schermen
kan een watergordijn worden gelegd. “Als het voorjaar en
de zomermaanden er weer aankomen, voeren wij de trainingen op”, verzekert Marco. Deze taak voert het squadron samen met de Cougars van 300 Squadron uit. “We rukten in
2012 geen enkele keer uit, maar normaal is gemiddeld drie
keer per jaar.”

Antieke kanonnen
De Chinooks worden verder ingevlogen voor allerlei civiele
hijsklussen. Zo plaatste de vlieger 6 september vorig jaar op
verzoek van Natuurmonumenten op Texel twee antieke kanonnen uit 1809 op Fort de Schans en Nevenfort Lunette. “Op
zich geen moeilijk karwei, maar wel een lading waar je niet
elke dag mee vliegt.”
Marco diende bovendien rekening te houden met het toegestroomde publiek. “We moesten het geschut onder hun ogen
precies op de juiste plek op de wal neerzetten, waar het bij
een MB een metertje naar links of rechts weinig uitmaakt.”

erop belandde ik in 2006 op Fort Rucker in de Verenigde Staten.”
Daar klokte hij zijn eerste heli-uurtjes op de TH-67 Creek en
OH-58 Kiowa. “De Chinook wachtte daarna op mij. In die tijd
vlogen we nog met Amerikaanse heli’s met oude 712 en 714
motoren.” De volgde stap bracht Marco naar Soesterberg.
“Daar begon ik in 2008 met mijn kennismaking met het Nederlandse luchtruim.”
Met dit achter de rug stond op Fort Hood in Texas drie maanden lang het tactisch vliegen in eigen toestellen op het programma. Als laatste volgden de ‘blaze-oefeningen’: hot, high,
snow en tacblaze. “Die zijn noodzakelijk om combat ready te
worden. Je leert dan opereren onder verschillende omstandigheden, waaronder ook ’s nacht met night vision goggles.
Dat doen we onder meer in de Verenigde Staten, Spanje, Portugal, Duitsland en Noorwegen.”

Orion
Die ‘blaze-oefeningen’ waren ook voor loadmaster Dave verplichte kost. Zijn traject verliep echter volgens een ander stramien dan dat van zijn collega’s. “Ik vloog tot 2005 als boordwerktuigkundige vanaf Marinevliegkamp Valkenburg op
Orions. Daar schreef ik vanaf mijn eerste vlucht in december
2003 vierhonderd uur bij.”, legt hij uit. “Met de opheffing
van het squadron, sluiting van het veld en afstoting van de
kisten maakte ik de overstap naar de luchtmacht.”
De onderofficier volgde daarop in oktober 2005 een initiële loadmaster-opleiding in Soesterberg. “Die vindt tegenwoordig op Fort Hood plaats.” Hij mist de soms tropische bestemmingen waarop hij met de Orion vloog, maar heeft geen
spijt van zijn beslissing. “Vliegen in een heli is bijzonder, zeker in de Chinook. Je werkt als een team. Iedereen draagt zijn
steentje bij om tot een succesvol resultaat te komen.”
Dat komt mede door ervaring tot stand, maar in geval van de
F-versie was een korte bijscholing wenselijk. “Om current op
deze kist te worden, volstonden na een theoriegedeelte drie

De rol van de loadmasters is daarbij cruciaal. “Zij zijn onze
ogen achterin en letten op de lading. Wij vliegers houden de
cockpitinstrumenten en omgeving in de gaten.” Als het gewicht van de vracht lager is dan één motor aankan, is sprake
van een safe single speed (SS).
SS is afhankelijk van de massa en geeft bij meer kilo’s een hogere snelheid, waarbij de heli zijn hoogte niet handhaaft als
één motor uitvalt. “Als wij in zo’n situatie onder SS zitten en
geen fly away kunnen maken, wordt bijna altijd de lading losgekoppeld”, erkent de officier.

Opleiding
Om deze en andere opdrachten goed uit te voeren, wordt de
bemanning stevig getraind. Het basisopleidingstraject van de
officier verschilt weinig van dat van Apache-vlieger Roy uit
deel I van dit drieluik. “Ik ging in 2001 de selectieprocedure
in, waarna augustus 2003 de KMA volgde. Via de Elementaire Militaire Vliegeropleiding (EMVO) in Woensdrecht het jaar
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Technische gegevens CH-47D/F Chinook
Aantal: 17.
vluchten”, geeft Marco aan. “Deze heli is nieuw en vliegt een
stuk strakker dan de Delta. Een knopje op je trust zorgt bijvoorbeeld dat je gemakkelijker hoogte vasthoudt.”

Lengte: 15,88 meter.

Automatische piloot

Hoogte:
5,77 meter (draaiende achterste rotor).
4,99 meter (stilstaande achterste rotor).

Breedte: 3,79 meter (zonder rotoren).

In de Delta neemt de Baro alt coupling (automatische piloot)
dat voor zijn rekening, maar daar zijn meerdere handelingen
voor nodig. “Die knop scheelt tijd”, verduidelijkt de vlieger.
Het zestal aangeschafte Foxtrots is inmiddels overdragen aan
DHC. Voorafgaande daaraan ondergingen de toestellen enige
aanpassingen bij het Logistiek Centrum in Woensdrecht.
Bij die modificaties zijn verbeteringen uit ervaringen met de
Delta doorgevoerd. Zo is een speciale beschermende coating op de ramen aangebracht, maar ook een op maat gemaakte plaat ter bescherming van een bedieningspaneel in
het vrachtruim. Verder zijn verschillende randen en richels in
de laadruimte verstevigd. “Groepen zwaarbepakte militairen bleken bepaalde plekken als de laadklep te beschadigen”,
omschrijft Dave het hoe en waarom.

Rotordiameter: draaiende rotor 30,18 x 18,29 meter.
Rotoren hebben 3 bladen, 218-227 tpm.
Motoren: 2, type Turboshaft Honeywell T55-L-714A.
Vermogen: max. continue 3069 KW per motor; max.
incidenteel gedurende 2,5 minuten 3704 KW per
motor.
Gewicht: leeg 11.151 kilo, max. 24.494 kilo.
Snelheid: maximaal 315 km/uur.
Vliegbereik:
referentiemissie 250 km (minimaal vereist, dit is de
heen- en terugafstand), zonder nuttige belasting 324
km. Het vliegbereik is ook afhankelijk van het gebruik
van extra brandstoftanks in de cabine.

De fastrope-mogelijkheid is op de Foxtrot uit te breiden naar
vijf posities. Verder is de cockpit van de jongste telg gedigitaliseerd. Met behulp van een automatisch vliegsysteem kan
secuurder en veiliger worden gevlogen onder moeilijke omstandigheden. “Denk bijvoorbeeld aan het landen bij een
brownout”, vertelt de luitenant.

EOIR
Om de vliegers vanaf grotere afstand dan voorheen van informatie te voorzien, beschikt de Foxtrot onder de neus over een
electro-optical infrared (EOIR). “Dat is een ander systeem dan
de FLIR van de Apache”, benadrukt Marco. Met deze extra set
ogen kan de crew de politie en justitie nog beter van dienst
zijn bij zoekoperaties. “Te denken valt aan het opsporen van
vermisten, ontsnapte gevangen of criminelen op de vlucht.”
Deze middelen missen de ‘oude’ Delta’s nu nog. De bedoeling
is om die elf kisten op te waarderen naar F-standaard. Wanneer dat gebeurt, is op dit moment nog onduidelijk. De forse
aangekondigde bezuinigingen op het Ministerie van Defensie
gooien misschien voorlopig roet in het eten. <

Brandstof:
maximaal 3822 liter in meerdere brandstoftanks.
Wanneer het maximum aan brandstof wordt meegenomen kan zo’n 10.200 kilo lading worden vervoerd.
Met extra tanks in de cabine kan de brandstofcapaciteit vergroot worden met ongeveer 2.800 liter.
Vlieghoogte:
7.000 meter bij 2 motoren, maximaal vermogen.
2.400 meter bij 2 motoren inclusief maximaal gewicht.
3.300 meter service cieling.
Fabrikant: Boeing Defense & Space Group.
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Column

Mr. drs. C. Homan

Over een politieke dwerg
en een militaire worm

Mr. Drs. C. Homan

De VS zetten 14,6 % van hun eenheden in overzee. Bron: US Navy.

“Europa is een economische reus, een politieke dwerg, en een militaire worm”. Het zijn de
legendarische woorden uit 1991 van toenmalige Belgisch minister van buitenlandse zaken,
Mark Eyskens. Na 22 jaar lijkt zijn uitspraak nog grotendeels valide te zijn.

Maar de Europese Raad op 19 en 20 december a.s. werpt zijn
schaduwen vooruit. President Van Rompuy heeft deze speciale Raad uitgeschreven om de status en de toekomst van het

scherper te formuleren.
Nationale belangen en een verschillende visie van de lidstaten
over de positie en rol van Europa in de wereld vormen echter

De wijze waarop de EU-lidstaten hun geld aan defensie besteden
roept vraagtekens op
Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) te
bespreken. Het is al weer bijna vier jaar geleden dat de lidstaten in het Verdrag van Lissabon, dat op 1 december 2009 van
kracht werd, hun ambitie uitspraken om het veiligheidsbeleid

vaak een obstakel. Ook de wijze waarop de EU-lidstaten hun
geld aan defensie besteden roept vraagtekens op. Dit zeker
in vergelijking met de Verenigde Staten. Een paar voorbeelden. Europese landen besteden gemiddeld de helft van hun
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defensiebudget aan personeel, terwijl voor de Verenigde
Staten dit een kwart van hun budget is. Op het gebied van
onderzoek en ontwikkeling is de situatie nog schrijnender.
Zo besteedden de Verenigde Staten 58 miljard euro aan militair onderzoek en ontwikkeling in 2010, terwijl Europa hiervoor slechts 9 miljard euro uittrok. Volgens het Europees
Defensie Agentschap hebben de EU lidstaten tussen 2006 en
2010 slechts 4,2 procent van hun militaire eenheden in het
buitenland ingezet (gemiddeld tussen 50.000 en 60.000 militairen), vergeleken met 14,6 % door de Verenigde Staten.
Ter voorbereiding op de aanstaande Europese Raad zijn inmiddels zowel officiële als vele informele documenten van
wetenschappelijke instituten verschenen. Het lijkt er op dat
de Raad zich vooral zal richten op de ‘harde’ zijde van het
GVDB, die van capaciteiten en de defensie-industrie. Nog
steeds nemen lidstaten echter vaak besluiten over hun krijgsmacht, zonder de EU (of NAVO) hierover te consulteren. In
ieder geval heeft de financiële situatie vele lidstaten er toe
gebracht de mogelijkheden van intensievere internationale samenwerking te onderzoeken. Hier is echter veel tijd mee
gemoeid, zoals ook in Den Haag is geconstateerd.

Europese Commissie
Belangrijkste EU-rapporten zijn die van de Europese Commissie en Catherine Ashton. Het rapport van de Europese Commissie van 24 juli jl., presenteert hervormingsplannen voor de
Europese defensie-industrie. Hoewel de Europese defensie-in-

dustrie van wereldklasse is, zijn er teveel producenten.
Zo constateert het rapport dat de EU-lidstaten meer dan 75
procent van hun defensie-investeringen nationaal besteden.
De Commissie waarschuwt dat deze fragmentatie het Europese concurrentievermogen op de defensiemarkt en op het
gebied van militaire capaciteiten bedreigt. Dit mede vanwege de defensie-uitgaven, die in de meeste lidstaten van de
Europese Unie dalen, maar in landen buiten Europa daarentegen vaak stijgen. Kortom, standaardisatie kan in dit verband
een belangrijke rol spelen. Zo rijden er meer dan twintig verschillende types gevechtsvoertuigen in Europa en zijn er zestien scheepswerven. Maar standaardisatie betekent uiteraard
niet dat er 23 nationale versies worden gebouwd van een gemeenschappelijk project als de NH-90.
Tegelijkertijd constateert het rapport dat verschillende opvattingen over nationale veiligheid binnen de 28 lidstaten
en daarnaast binnenlandse industriële belangen de lidstaten
doet aarzelen hun middelen te ‘poolen’ en technische expertise op te geven. Dit kwam bijvoorbeeld duidelijk naar voren
toen Duitsland de fusie van twee grote defensiefirma’s blokkeerde, namelijk het Britse BAE Systems en het Frans-Duitse
EADS. Naar verluidt geloofde Berlijn dat het invloed zou verliezen in de nieuwe firma, aangezien de meeste vestigingen
zich in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zouden bevinden.

Ashton
Een ander belangrijk document is van de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van

Catherine Ashton en José Manuel Barroso. Bron : B2.
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Oostenrijkse militairen van de EU-Battlegroup op oefening. Bron: MvD Oostenrijk.

de Europese Unie en hoofd van de EDA, Catherine Ashton,
dat op 15 oktober jl. verscheen. Haar rapport volgt de drie
clusters die president Van Rompuy vorig jaar december als
leidraad voor de discussie in de Europese Raad heeft voorgesteld: 1. versterking van het GVDB, 2. versterking van de
defensiecapaciteiten en 3. versterking van de Europese defen-

rijk verklaarden in ieder geval in een gemeenschappelijke
brief van 26 juli jl. dat ze van de Europese defensietop in december een ‘succes’ zouden maken met ‘tastbare resultaten’.
Ook onze minister van Defensie, Hennis-Plasschaert heeft het
belang van de komende Europese Raad benadrukt. Zo zei zij
in een speech voor het Europese Parlement op 5 november jl.,

Interne en externe veiligheid zijn vrijwel niet meer te scheiden
sie-industrie. Dit laatste onderwerp is complementair aan het
eerder genoemde rapport van de Commissie. Voor het eerste onderwerp merkt zij onder meer op, dat de EU in staat
moet zijn snel te reageren op de veiligheidsuitdagingen cyber, ruimte, energie en maritieme en grensveiligheid. Zo bepleit zij versterking van reeds bestaande plannen, zoals die
van de comprehensive approach (geïntegreerde inzet van militaire en civiele middelen), pooling and sharing, maar ook die
van civiele capaciteiten.
Terecht constateert Ashton dat interne en externe veiligheid
vrijwel niet meer te scheiden zijn. Zij benadrukt hierbij vooral het belang van civiel-militaire synergie. Het gaat hierbij
om capaciteiten die zowel civiel als militair inzetbaar zijn. De
Commissie heeft in dit verband praktische voorstellen gedaan
om defensie-onderzoeksprojecten naar dual use technologieën mede te financieren.
De ministers van Buitenlandse Zaken van Duitsland en Frank-

dat de staatshoofden en regeringsleiders niet moeten nalaten
de Raad een sterke boodschap te laten uitzenden, namelijk
dat veiligheid en defensie er toe doen. Dat laatste blijkt overigens niet uit de bezuinigingen die deze minister uitvoert!
Die strategische communicatie naar de bevolking is bovendien in Europa tot op heden weinig geslaagd. De bevolking
is meer geïnteresseerd in gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en pensioenen dan in het GVDB en de EU Battlegroups. En hier ligt dan ook de grootste uitdaging voor het
GVDB. Versterking van de militaire capaciteiten is uiteraard
belangrijk, maar een voldoende draagvlak onder de bevolking hiervoor is in feite nog belangrijker.
Al met al zijn de verwachtingen voor de komende Europese
Raad bijzonder hooggespannen. Hopelijk komt het tijdperk
van de politieke dwerg en de militaire worm eindelijk eens
ten einde! <
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Column

Dr. László Marácz

China’s spagaat in de
internationale arena

China is internationaal op weg een belangrijke economisch-politieke speler te worden. De groeicijfers
blijven onverminderd hoog, hoewel ze enigszins aftoppen. De Chinezen geven te kennen dat zij hun
positie op het internationale toneel vreedzaam willen bevechten. De vraag is echter of een globale
expansie, die China voor het eerst in haar geschiedenis doormaakt, niet zal botsen met gevestigde vooral Westerse - belangen en of militaire conflicten in de toekomst onafwendbaar zijn.
“Peaceful development”
China’s doctrine om haar positie in de internationale politiek
te bepalen werd in 2003 op de agenda geplaatst door ’s lands
politieke top. De doctrine gaat uit van een “peaceful rise”
van China naar een positie van politiek-economische speler op
het wereldtoneel. The term “peaceful rise” werd later vervangen door “peaceful development”. De Chinese politieke top
was bevreesd dat “rise” te agressief zou klinken en dat de gevestigde internationale orde onder aanvoering van de VS, die
de militaire-politieke arena nog steeds domineert, daar aanstoot aan zou nemen. Vandaar dat men nu in Beijing graag
spreekt over de “peaceful development” van China. Aan de

China streeft ernaar zo ongemerkt
mogelijk een positie als grootmacht te
bemachtigen
ene kant wil China nieuwe politiek-economisch verhoudingen
in de internationale gemeenschap, maar aan de andere kant
wil men de bestaande veiligheid en stabiliteit niet bedreigen.
De term “development” in plaats van “rise” is echter een geval van framing. Het verandert niets aan de doelstelling, namelijk aan de ambitie van China om een globale speler in de
internationale arena te worden. Eigenlijk streeft China ernaar zo ongemerkt mogelijk een positie als grootmacht te bemachtigen.
De vraag of deze Chinese spagaat wel uitvoerbaar is, is niet
eenvoudig te beantwoorden. Het zal een unieke situatie zonder precedent scheppen. Dit moet ons echter sceptisch maken. In het verleden moesten machten die op zoek waren
naar de status van grootmacht er uiteindelijk ook militair aan
geloven. Dit principe is in ieder geval zo oud als de drie Punische oorlogen die door de Romeinse Republiek en de NoordAfrikaanse handelsstaat Carthago werden uitgevochten tussen 264 and 146 voor Christus. Deze oorlogen zorgden ervoor
dat de hegemonie van Carthago over het westelijke gedeelte van de Middellandse Zee definitief overging naar Rome.
Het lijkt dan ook onvermijdelijk dat Chinese globale expansie
zal botsen met gevestigde belangen en dat die botsingen niet
zonder slag of stoot zullen kunnen plaatsvinden.

De Chinese president Xi Jinping.
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Voor nu lijkt het erop dat China de VS voorlopig niet nodeloos voor het hoofd wil stoten. Er wordt gehandeld in overeenstemming met de doctrine van “peaceful development”.
Hoewel China nauwelijks eigen energiebronnen heeft en aangewezen is op de massale import van energie, heeft China de
investeringen in de Iraanse energiesector stop gezet en die in
Irak juist opgevoerd. De verdere ontwikkeling van de Iraanse energiesector was tegen de internationale boycot van Iran
die door de VS en recentelijk door de Europese Unie is ingesteld, vooral om het atoomprogramma van Iran aan banden
te leggen. China wilde in de kwestie Iran niet tegenover het
Westen komen te staan, in tegenstelling tot Rusland dat Iran
actief helpt met de ontwikkeling van kernenergie en mede
daardoor een gespannen relatie met het Westen heeft. China
koos voor de weg van de minste weerstand en trok haar investeringen uit Iran terug. Irak had China duidelijk minder te
bieden dan Iran, maar desondanks voerde China de investeringen in de Irakese energiesector op waarmee het blijkbaar
bij het Westen een goede beurt wilde maken.
Hoewel China conflicten met de VS uit de weg gaat, komen
er steeds meer botsende belangen met het Westen aan de
oppervlakte. Vooral op het terrein van de energieveiligheid,
maar ook op andere terreinen die voor China van levensbelang zijn.

Botsende belangen
Een van de belangrijkste zeestraten van de wereld is de Straat
van Malakka met een lengte van ongeveer 750 km en een
breedte van 50 tot 320 km, bij Singapore is de zeestraat zelfs

China wil niet afhankelijk zijn van de zee
voor het transport van haar olie

nog geen drie kilometer breed. Deze zeestraat die door de
VS militair wordt gecontroleerd, loopt tussen Sumatra en het
schiereiland Malakka. Langs deze zeestraat passeren jaarlijks ruim 50.000 schepen, die ongeveer een kwart van ’s werelds handelsgoederen vervoeren, waaronder een kwart van
alle olie die over zee wordt vervoerd. Deze olie is bestemd
voor de Aziatische markt. Ook worden via deze zeestraat Chinese consumptiegoederen voor India, Europa en het MiddenOosten verscheept. Vanwege het feit dat China niet afhankelijk wil zijn van de zee voor het transport van haar olie, is het
land druk bezig energie over land te vervoeren. Rusland en
de olie- en gasrijke Centraal-Aziatische staten, zoals Kazachstan, Kirgizië en Oezbekistan, waar China militair mee samenwerkt in het kader van de Shanghai Cooperation Agreement
leveren China al energie. Het gevolg is dat er massaal olie- en
gaspijplijnen worden aangelegd van Centraal-Azië naar OostChina.
Ook in Afrika is China naarstig op zoek naar energiebronnen. Recentelijk werd een miljardendeal met Ghana afgesloten. Het Chinese bod zorgde ervoor dat de Amerikaanse energiegigant ExxonMobil een miljardendeal met de Ghanese
regering zag afketsen. De Ghanese regering bood de ontginning van haar oliereserves aan Chinese staatsoliemaatschappijen aan. Dit ook omdat de ontginning van de olievelden

De Straat van Malakka.

door Chinese staatsbedrijven en de olieverkoop aan China
is gekoppeld aan lucratieve leningen verstrekt door de Chinese overheid op het terrein van infrastructurele projecten.
Ghana betaalt deze leningen terug met de levering van olie.
Dit “Chinese model” wordt nu in een hoog tempo toegepast op andere grondstoffen en producten, zoals mineralen
uit Zuid-Amerikaanse landen als Brazilië en Venezuela. In Latijns-Amerika kan China effectief inspelen - en doet dat ook op de “Zuid-zuid solidariteit” tegenover het hegemonistische
“noord”-gedrag van Europeanen en Amerikanen. Hier sluipt
naast economische invloed ook politieke ideologie binnen
in de Latijns-Amerikaanse “achtertuin” van de VS. Dit moet
Obama en de zijnen hogelijk irriteren. Ook op het terrein van
landbouwproducten zien we hetzelfde patroon terugkeren.
Terwijl de Europese Unie nog niet weet of Oekraïne in de toekomst lid mag worden heeft China 3 miljoen hectare Oekraïense landbouwgrond gekocht, dat ongeveer 5 procent van
het Oekraïense oppervlak - een gebied ter grootte van België
- beslaat. In ruil voor de landbouwproducten, die Oekraïne
gaat leveren, krijgt het land van China leningen om haar economie verder te ontwikkelen.
Dergelijke voorbeelden van “peaceful development” zoals
Ghana en Oekraïne laten zien dat Chinese belangen botsen
met Westerse, Europese en Amerikaanse belangen. Deze zullen vroeg of laat tot spanningen leiden met alle mogelijke militaire gevolgen van dien. <
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‘Dustoff this is Lion, are you ready to copy 9-liner?’

‘Tactical Combat
Casualty Care’ op de hei
Tekst en foto’s: Leo van Westerhoven / Dutch Defence Press

Kort na een aanslag met een bermbom schieten twee operators te hulp om bij een slachtoffer
catastrofale bloedingen te stelpen. Hiervoor leggen ze een combat application tourniquet (CAT) aan
op wat resteert van beide tot ver boven de knie geamputeerde benen. Terwijl ze levensreddende
handelingen verrichten maakt de landing point finder (LPF) van het team, met call sign ‘Lion’,
radiocontact met Amerikaanse vliegers van een speciaal voor tactische medical evacuation - in het
kort MEDEVAC - uitgevoerde UH-60A Black Hawk helikopter, die ‘Dustoff’ als radio call sign heeft.
Zijn aanvraag voor een MEDEVAC, die begint met “Dustoff this is Lion, are you ready to copy 9-liner?”
wordt snel beantwoord met “This is Dustoff, ready to copy…”.

Beheerst geeft Lion vervolgens het negenregelig standaardbericht door. Voorafgegaan door de regelnummers geeft hij
zo onder meer met een coördinaat de exacte locatie aan waar
de gewonde zich bevindt. Maar hij geeft ook hierin zijn radiofrequentie, een korte beschrijving van het landingspunt, het
aantal liggende en/of zittende gewonden, wat de aard van
de verwondingen is, de veiligheidssituatie op de LP (landing
point) en vertelt of er extra geneeskundige en/of hulpmiddelen op locatie nodig zijn.
Al snel is het onmiskenbare geluid van de heli in de verte
hoorbaar. De medevac-heli die even later overkomt om de LP
te taxeren, is herkenbaar aan het door de Conventie van
Geneve voorgeschreven rondom geplaatste kenteken van een
rood kruis op een wit veld. Hierbij wordt de onbewapende

heli standaard geëscorteerd door een zwaar bewapend
broertje of een gevechtshelikopter zoals de AH-64D Apache.
Vervolgens draait de kist een ruime bocht van 360 graden om
direct daarna de landing in te zetten. Om de heli zo snel mogelijk aan de grond te krijgen, is de samenwerking tussen de
vliegers en de crew chief van groot belang. Laatstgenoemde
moet daarbij in een oogopslag zien of de locatie geschikt is
en vervolgens een briefing geven aan de vliegers, terwijl die
hun checks en procedures voor de landing doorlopen. In heel
korte tijd is het dus heel erg hectisch en komen veel dingen
tezamen.
Zodra de LP als geschikt is beoordeeld, daalt de Black Hawk
verder en draait laag boven de bomen in de richting van de
LP. De laatste scherpe bocht wordt gemaakt met een hoek
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Goede geneeskundige zorg draagt bij aan een hoog moreel binnen de teams
van 60 graden. Het geluid van de rotorbladen verandert daarbij in een soort klapwieken, alsof ze protesteren tegen deze
ruwe behandeling. Desondanks laten de vliegers zien dat ze
de kist tot zijn limieten beheersen. Enorme dichte zandkleurige stofwolken stijgen op als de down wash van de Black
Hawk het zand raakt. Even later verdwijnt door de brownout
het zicht van de vliegers op de omgeving compleet. Tegelijkertijd worden de operators gezandstraald als gevolg van
de door de down wash veroorzaakte zandstorm. Om de gewonde daartegen te beschermen zijn ze over hem heen gaan
hangen. Als het stof grotendeels is neergedaald en het zicht
weergekeerd, dragen ze hem met spoed naar de heli. Halverwege worden ze opgewacht door de flight medic van de
heli en vindt de overdracht van de gewonde plaats volgens
het zogenoemde MIST-protocol. Hierbij wordt informatie verstrekt over de toedracht, herkende letsels en stoornissen, tekens en symptomen, de reeds uitgevoerde handelingen en
eventueel toegediende medicijnen. De flight medic is een gespecialiseerde verpleegkundige die zijn werkzaamheden uitvoert aan boord van de daartoe speciaal ingerichte, ofwel dedicated, UH-60A Black Hawk medevac-helikopter van de US
Army. Om levensreddende handelingen in de heli te kunnen
verrichtten, is deze uitgerust met geneeskundige apparatuur
zoals beademings-, uitzuig- en zuurstofapparatuur, defibrillator, patiëntenmonitor en spuitpompen. Aan boord van deze
Black Hawk versie is plaats voor twee liggende patiënten op
draagbaar. Zowel kist als crew zijn afkomstig van C-Company, 1st Battalion, 214th Aviation Regiment – een MEDEVAC
eenheid met ontzettend veel operationele ervaring dat het
Duitse Landstuhl als thuisbasis heeft. Zodra de gewonde aan
boord is, stijgt de heli met een snelle ruk weer op om snel boven de zich opnieuw vormende stofwolken uit te komen.

Medische training
Voornoemd scenario lijkt zich ergens in de Dasht woestenij van Afghanistan af te spelen. Maar niets is minder waar.
Het vindt gewoon plaats op de Oirschotse heide. Deze locatie vormt van 23 tot en met 27 september het toneel van
oefening DUSTOFF. Het is een oefening in een aeromedevac setting, ofwel medische evacuatie door de lucht, die zeer
praktijkgericht is en wordt georganiseerd door de Brigade
Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de Koninklijke Marechaussee (KMar). Gedurende deze dagen krijgt een aantal
operators van de zogeheten high risk environment close protection teams - van dit áltijd heimelijk opererende keurkorps
van het gendarmeriekorps van de krijgsmacht - een lawine
aan medische casussen voorgeschoteld. Daarbij wordt vooral aandacht gegeven aan medische training, discussie en kennisoverdracht. Dit gebeurt allemaal tijdens diverse realistische
scenario’s waarin de laatste lessons learned op medisch en
tactisch gebied zijn verwerkt. Scenario’s die telkens moeilijker
worden door het toevoegen van tijdsdruk, handelen tijdens
en direct na fysieke en mentale belasting, gebrek aan daglicht, werken met volledige uitrusting en het handelen in een
tactische setting. Daarbij wordt een aantal persoonseigenschappen zoals stressbestendigheid, improvisatievermogen en
communicatieve vaardigheden flink op de proef gesteld. Het
enige dat daadwerkelijk ontbreekt, zijn de kogels die ze daarbij om de oren kunnen vliegen.

“Dit soort medische en evacuatietraining is een belangrijk onderdeel van de huidige medische opleiding en training binnen de BSB,” vertelt wachtmeester der eerste klasse Derek,
die deze oefening nu voor het tweede jaar coördineert. “Veranderingen in het operationele optreden van de BSB, in het
bijzonder tijdens de vele buitenlandse missies van de Nederlandse krijgsmacht, zijn reden geweest om binnen de BSB de
geneeskundige protocollen toe te spitsen op het verlenen van
zorg bij inzet onder tactische omstandigheden. Vooral wanneer daarbij het team onder vuur ligt, of er andere direct levensbedreigende situaties voor het team zijn. Goede geneeskundige zorg redt immers levens en draagt bij aan een hoog
moreel binnen de teams. Met name voor de operators van
close protection teams die wereldwijd hoofdzakelijk persoonsbeveiligingstaken uitvoeren in het hoger segment van
het geweldsspectrum in brandhaarden en andere hoogrisicogebieden. Voor hen kan het onder primitieve omstandigheden stabiliseren en snel transporteren van ernstig gewonden
vanaf de plaats van het onheil naar een geneeskundige inrichting van essentieel belang zijn. Dit om de kans op overleven flink te vergroten.”

Golden hour
Deze teams van de BSB bevinden zich soms in grote operatiegebieden, waardoor ze vaak moeten opereren op grote afstand van andere deelnemende en ondersteunende eenheden
en van beschikbare ondersteuningspunten. Hierdoor vormt de
afstand voor wat betreft de geneeskundige afvoerketen een
grote uitdaging. Daarnaast vergen de vaak moeilijke tactische
omstandigheden het uiterste van de geneeskundig geschoolde teamleden om een slachtoffer adequaat te helpen. Bij optreden hoog in het geweldsspectrum is namelijk niet dezelfde
zorg mogelijk als in een veilige omgeving. Maar veilig of niet,
iedere patiënt moet in voorkomend geval wel worden gestabiliseerd en gereed gemaakt om zo snel mogelijk de geneeskundige behandel- en afvoerketen keten in te gaan. Vooral
de factor tijd is hierin dan bepalend. Hierbij is het streven vast
te houden aan de clinical timelines, ofwel tijdslijn van de reguliere geneeskundige steun. Immers, één van de Nederlandse doelstellingen is dat iemand in een inzetgebied nagenoeg
dezelfde geneeskundige zorg moet kunnen verwachten als
in eigen land. Daarnaast is er binnen de NAVO afgesproken
dat tussen het moment van gewond raken tot en met het moment dat de patiënt op een afdeling spoedeisende hulp ligt
van een militair hospitaal, niet meer dan 60 minuten mag liggen. Ofwel het zogenoemde golden hour principe. Dat betekent veelal dat een aeromedevac zo snel mogelijk in gang
moet worden gezet. De helikopter vormt intussen dan ook
een essentieel onderdeel van de geneeskundige keten. Echter, omdat Nederland zelf die specifieke capaciteit nagenoeg
niet in huis heeft, is men daarvoor meestal afhankelijk van
een coalitiepartner in het operatiegebied die deze specifiek
medische afvoercapaciteit wel heeft. En dat zijn weer vaak US
Army en/of Air Force MEDEVAC helikopters, met de respectieve call signs “DUSTOFF” en “PEDRO”.
“Talrijke praktijksituaties tijdens uitzendingen hebben uitgewezen dat de kans op overleven aanmerkelijk wordt vergroot
door goed getraind, protocollair werkend en op elkaar inge-
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Veiligheid blijft belangrijk.

speeld geneeskundig personeel,” vertelt Derek. “Mede hiervoor zijn er binnen de BSB verschillende medische niveaus terug te vinden. Zo krijgt iedere aspirant BSB’er in zijn of haar
begin van de basisopleiding een week lang ZHKH (Zelf Hulp
en Kameraden Hulp). Direct aansluitend aan de basisopleiding BSB volgt iedere operationele BSB’er de zogenaamde
Trauma Course BSB (TC-BSB). Deze drieweekse opleiding bij
het Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen (IDGO) te

ge functionarissen, die vaak in een andere omgeving werken
waarbij zij de beschikking hebben over zeer uitgebreide medische uitrusting en middelen.”
Ook treedt de BSB geregeld expeditionair op. Dit betekent
dat men naar risicogebieden gaat waarover weinig bekend
is. Tijdens de zogenaamde pre-mission planning fase, voorafgaand aan zo’n opdracht, zorgt de SF-medic ervoor dat de

De SF-medics volgen een intensieve geneeskundige opleiding van dertien weken
Hilversum kun je het best vergelijken met die van combat life
saver plus (CLS+). Dit, omdat hij een aantal handelingen meer
mag doen dan de reguliere CLS’er. De laatste week van de TCBSB vindt met ondersteuning van een algemeen militair verpleegkundige (AMV) vanuit het IDGO plaats op Soesterberg,
de thuisbasis van de BSB.

SF-medics
Daarnaast beschikt men binnen de BSB sinds enige tijd nu ook
over zogenaamde special forces medics, die tijdens operaties
altijd onderdeel van het team uitmaken. Zeker in gebieden
met een hoog risico, zoals in Irak of Jemen, waar ondersteunende medische back up op enige afstand is, is op geneeskundig gebied specialistisch opgeleid personeel nodig. De
SF-medics hebben een intensieve geneeskundige opleiding
van dertien weken gevolgd bij het IDGO. Hij (of zij) mag hij
meer voorbehouden handelingen uitvoeren dan een ‘gewone’ BSB’er. De traumatologische handelingen die een SF-medic in een worst case scenario kan verrichten zijn van een zodanig niveau dat deze levensreddend kunnen zijn. Hij is met
name specialist op het gebied van het behandelen van traumaletsels zoals schotwonden en verwondingen als gevolg van
explosies, in tactische omstandigheden. En dat allemaal met
beperkte middelen en uitrusting. De SF-medic bij de BSB zal
vaak zijn medische uitrusting in een voertuig moeten meenemen samen met alle andere (persoonlijke) uitrusting. Vanzelfsprekend zal hij dus, voordat hij aan een opdracht begint, een
keuze moeten maken welke medische uitrusting en middelen
hij meeneemt. Dit in tegenstelling tot andere geneeskundi-

missie op medisch vlak compleet wordt voorbereidt. Onderwerpen zoals medische bijzonderheden van de te beveiligen
persoon, hygiëne en preventieve geneeskunde (HPG), flora en
fauna, medische evacuatie, medische uitrusting, afvoerroutes, afvoertijden, niveau van lokale hospitalen, worden tijdens
deze fase compleet uitgediept door de SF-medic. Naast dat hij
tijdens missies verantwoordelijk is voor de medische zorg aan
de teamleden behoort ook medische hulpverlening met een
al dan niet spoedeisend karakter, zonder dat er direct sprake is een traumatische origine, tot het palet van de SF-medic.
Toch behoort de SF-medic niet tot het medisch personeel, zoals een AMV’er. Hij is in de eerste plaats operator, net als ieder ander teamlid. Zoals zijn neventaak een geneeskundige is,
zijn andere teamleden bijkomstig geschoold in bijvoorbeeld
LPF of communicatie. Het hebben van combinatiefuncties binnen een team biedt een groot voordeel. Zo kan de SF-medic
zijn operationele taak als teamlid volwaardig uitvoeren en
zodra de situatie veilig is en indien er een geval is waarin er
hulp verleend moet worden, kan hij ingrijpen.
“Oefeningen zoals DUSTOFF in Oirschot, waarin alle denkbare situaties uit de praktijk de revue passeren, zijn onmisbaar
en voor SF-medics de krenten in de pap,” zegt de gedreven
wachtmeester Mark. “Vooral de zeldzame mogelijkheid om
met een Amerikaanse MEDEVAC heli en crew samen te werken is uniek. “Echt alles komt aan bod. Van de contact drills
tot aan de overdracht van een patiënt aan de flight medic
voor een aeromedevac. In de eerstgenoemde fase kun je tijdens gevechtsomstandigheden met geweld(sdreiging) in si-
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Al met al is de SF-medic letterlijk levensbelangrijk voor specialistische eenheden
tuaties terechtkomen waarbij je geneeskundige zorg onder
vuur moet verlenen (care under fire). Dit speelt zich af in een
zogenoemde hot fase, ofwel in een omgeving die niet onmiddellijk toegankelijk is omdat er bijvoorbeeld nog wordt gevochten en geschoten. In zo’n situatie is het vaak onmogelijk
en dus weinig zinvol om alle geneeskundige handelingen uit
te voeren. Het is dan zaak om zo snel mogelijk uit de voorste
lijn terug te trekken naar een zogeheten warm fase. Dit is een
omgeving waarin op relatief veilige afstand wordt gevochten
en geschoten, maar waarin geen sprake meer is van effectief
vijandelijk vuur. In dit stadium van tactische veldzorg (tactical
field care) zijn er mogelijkheden om het eerste onderzoek van
het geneeskundig behandelprotocol volledig uit te voeren.
Vervolgens komt toch het meest unieke van deze oefening
aan bod, namelijk dat de patiënt met de MEDEVAC heli moet
worden vervoerd. Daar komt meer bij kijken dan je in eerste
instantie zou denken. Niet alleen moet je eerst een geschikte
landingslocatie voor de heli vinden, verkennen en markeren.
Maar je moet ook voor het aanvragen van de aeromedevac
via de radio contact maken met het hogere niveau. Op het
laatst moet je via de juiste radioprocedures de vliegers van de
heli binnenpraten. Ondanks dat in de reguliere herhalingsweken (‘specweek’) voor SF-medics bij de BSB hier ook aandacht
aan wordt geschonken, kan het helaas door schaarste aan dit
soort dedicated medische afvoercapaciteit vaak moeilijk daadwerkelijk beoefend kan worden.”
De scenario’s die worden opgevoerd, vinden niet alleen bij
daglicht plaats. De SF-medic zal immers ook zonder of met
zeer weinig licht zijn werk moeten kunnen doen. Hiervoor
zijn onder andere in een mass casualty scenario bij duisternis
casussen voorgeschoteld waarin de SF-medics bij verminderd
zicht een infuus bij een patiënt moet inbrengen. Hierbij kan
hij gebruik maken van zijn mono night visiongGoggles (NVG).
Bloedvaten blijken - weliswaar met behulp van enkele trucjes
– redelijk goed zichtbaar met behulp van dit soort nachtzichtapparatuur.

benen van de oefengewonde ingegraven in het zand. Maar
vooral de verhalen die Dennis ons heeft verteld over zijn opgelopen verwondingen en revalidatieproces zijn een echte
eye opener voor ons. We hebben Dennis leren kennen als iemand die ondanks zijn handicap altijd positief is ingesteld en
de blik naar voren heeft. Want het kan altijd nog erger zegt
hij. Gewond, maar niet verslagen, dat is wat Dennis in onze
ogen is.”
Oefening DUSTOFF is gericht op het drill-matig, in een logische volgorde in praktijk brengen en uitvoeren van handelingen, zodat het geneeskundig (hulp)personeel binnen de
teams juist ook onder de zwaarst denkbare omstandigheden
overeind kan blijven om snel en efficiënt medisch te handelen. Dit drill-matige handelen is één van de peilers van het
hoge niveau van geneeskundige zorg dat iedereen mag verwachten binnen de BSB.
Voor het tweede opeenvolgend jaar is op de Oirschotse Heide
sprake geweest van een intensieve samenwerking tussen medische specialisten van de BSB en Amerikaans MEDEVAC hardware en personeel. “Deze samenwerking is wederom door
beide zijden als zeer vruchtbaar ervaren,” zegt Derek. “De recente kennis en ervaring die de Black Hawk bemanning heeft
opgedaan is Irak en Afghanistan is zeer waardevol voor onze
medics.
Vooral door de constante evaluaties na elke actie zat er een
sterk stijgende lijn in de oefening. Op deze manier leren wij
van elkaars werkwijze en bouwen daarmee onderling vertrouwen op. Tegelijkertijd kunnen we elkaar hierdoor op een
hoger niveau brengen.“ Al met al is en blijft de SF-medic, ook
in de toekomst, letterlijk levensbelangrijk voor specialistische
eenheden. De enige manier om onder tactische omstandigheden de aanwezige medische kennis en vaardigheden binnen
de BSB op peil te houden én verder uit te bouwen is training,
training en nog eens training. <

Reality check: Dennis wordt behandeld.

Reality check
Een bijkomend realistisch onderdeel van de casussen was een
van de oefengewonden. Voor deze keer is er niet zo maar een
willekeurig persoon bij aanwezig, met door de AMV’er geschminkte verwondingen. Ditmaal ligt ook Dennis als een van
de slachtoffers op de onheilsplek te wachten. Dennis raakte zelf bij zijn tweede uitzending naar Afghanistan in 2009
zwaargewond. Als gevolg van een IED-aanslag in de buurt
van Deh-Rawod raakte hij beide benen tot ver voorbij de
knieën kwijt. In het revalidatiecentrum in Doorn toonde Dennis zich een ultieme doorzetter. Na een zware revalidatie pakte hij de draad weer op, maar nu in een rolstoel. Hij bleef echter zijn doel strak in het vizier houden: opnieuw zelfstandig
leren lopen. Ook hier knokte hij zich op indrukwekkende wijze dapper doorheen, ondanks protesterende spieren. Dus…
leerde hij opnieuw lopen, met protheses. Nu werkt Dennis
bij de Lo&Sportgroep op de generaal-majoor De Ruyter van
Steveninckkazerne in Oirschot. “Voor ons was het moment
dat we er achter kwamen dat een van de oefengewonden
daadwerkelijk beide benen kwijt was een soort van reality
check”, zegt Mark. “Normaal gesproken zijn in zo’n geval de
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Toearegs in de omgeving van Timboektoe.

Westen jaagt op jihadi’s
in Afrika
Henry van Loon

Door een verre van toevallige samenloop van omstandigheden zijn kleine commandoachtige
eenheden van Amerika’s Eerste Infanterie Divisie uit Fort Riley (Kansas) bezig met een zwaar
trainingsprogramma voor inzet in West-Afrika. Aan de andere kant van de Oceaan maakt in het
kleine Nederland een groep van zo’n 400 commando’s, inlichtingenanalisten en luchtmachtpersoneel
zich gereed voor een ongeveer soortgelijke missie in Mali. Ook dat West-Afrikaanse land heeft te
lijden van moeilijk op te sporen, aan Al Qaida verwante terroristen, zoals dat ook geldt voor Niger,
Mauretanië, Somalië.

Inzet

nen en adviseren zodat zij een einde kunnen maken aan opkomende terroristische dreigingen en die taak overnemen
van westerse troepen.

Voor de Amerikaanse eenheden en de ene Nederlandse (die
overigens nog gesteund wordt door een aantal Apache helikopters) geldt dat het de eerste maal is dat zij op het Afrikaanse continent worden ingezet, na soms lange gevechtsperiodes in Irak en Afghanistan. Teneinde extremisten
doeltreffender te bestrijden heeft met name het Pentagon
besloten met meer partners in Afrika te gaan samenwerken.
Op de vlakten van Kansas bereiden duizenden soldaten, die
aanvankelijk bestemd waren voor andere krijgstonelen, zich
nu voor op inzet in de jungles en woestijnen van Afrika. De
nieuwe strategie is er op gericht lokale strijdkrachten te trai-

Dit programma, het eerste in zijn soort, heeft ten doel één
brigade van 3500 man gedurende het komende jaar zo’n honderdtal missies te laten uitvoeren. Die missies kunnen variëren
van een team scherpschutters van twee man in Burundi tot
een groep van ruim 300 man die een luchtlandings- en humanitaire missie uitvoeren in Zuid-Afrika. Ook is een groep van
150 man naar Djibouti gestuurd in de Hoorn van Afrika ter
bescherming van westerse ambassades als reactie op de terro-

30

Armex | december 2013 | nummer 6

Armex_nr. 6-2013.indd 30

28-11-13 15:54

ristische aanval op het Amerikaanse consulaat in het Libische
Benghazi het afgelopen jaar, waarbij vier diplomaten werden
gedood.
Doel van de nieuwe strategie is Afrikanen in staat stellen
Afrikaanse problemen op te lossen zonder de aanwezigheid
van een grote westerse strijdmacht. Hoewel dat niet met zoveel woorden wordt uitgesproken, zullen zowel de Amerikaanse teams als de Nederlandse commando-eenheid in Mali
bij hun werk kunnen rekenen op steun van de Amerikaanse
drones die in Niger zijn gestationeerd en voortdurend verken-

als gewondenhulp in Tsjaad en radiotraining in Mauretanië,
daarnaast blijven zij ook schietoefeningen houden met M1A2
tanks teneinde geoefend te blijven voor een mogelijke landoorlog tegen een onverwachte tegenstander.
Nu de VS vertrokken is uit Irak en bezig is uit Afghanistan
weg te gaan, zoekt het leger naar nieuwe missies in de wereld. Deze eenheden kunnen nu in Afrika succesvol worden ingezet, aldus de bevelhebber van het Africa Command in Stuttgart. Zowel in Tsjaad, Mauretanië maar ook in

De Amerikaanse hoofdkwartieren zullen te gelegener tijd
wereldwijd gaan opereren
ningsvluchten uitvoeren op zoek naar opstandelingen in de
gigantische woestijngebieden die het meeste weghebben van
een maanlandschap.
Ook de recente ontvoeringen (of pogingen daartoe) door
Amerikaanse commando’s samen met de CIA en FBI, in Libië en Somalië vormen een bewijs voor de toenemende dreiging van extremisten in Afrika en de noodzaak deze cellen
in de kiem te smoren voordat zij nog verder kunnen groeien. Lokale troepen uit Kenia en Tanzania zijn door de Amerikanen al getraind in het bestrijden van Shabah-terroristen
uit Somalië. Ook president Obama heeft publiekelijk te kennen gegeven dat “wij zullen moeten doorgaan dit soort groepen op de hielen te zitten”. Te gelegener tijd zullen de Amerikaanse hoofdkwartieren volgens dit voorbeeld wereldwijd
gaan opereren, die van Europa en Latijns-Amerika al het komende jaar. Al deze strijdkrachten zullen in die delen van de
wereld worden ingezet waar nog geen andere Amerikaanse
troepen aanwezig zijn – daarbij een systeem op touw zettend
waarbij de nieuwe eenheden regionale expertise opdoen.
Volgens de chef-staf van de US Army is het uiteindelijke doel
alle gevechtseenheden zo op te leiden dat “zij kunnen bijdragen aan onze nationale veiligheidsstrategie”. Ook al bereiden deze militairen zich voor op zulke uiteenlopende taken

Mali wordt tegen de zgn. groep ‘Al Qaida in de islamitische
Maghreb’ opgetreden. Dit soort missies werd tot nu toe voornamelijk uitgevoerd door special forces, onder wie de Groene
Baretten. Hun taken vallen nu ten deel aan reguliere infanterie-eenheden zoals leden van Second Armored Brigade Combat Team in het reeds genoemde Fort Riley, Kansas. Gedurende de afgelopen maanden is een deel van de brigade naar
Niger overgebracht voor het trainen van VN-blauwhelmen die
dienst gaan doen in het naburige Mali, alwaar zij weer steun
zullen ontvangen van Nederlandse commando’s. Schrijver van
dit artikel die het gebied in Mali uit eigen ervaring kent, zet
overigens een vraagteken bij de effectiviteit van hun inzet.
Hoe goed getraind zij ook zijn, zij worden verondersteld inlichtingen te vergaren in een woestijngebied waar de temperatuur kan oplopen tot +50° C en waar de bevolking uitsluitend Frans spreekt en enkele plaatselijke dialecten.

Problemen
De verwachting dat Franse militaire superioriteit (Frankrijk is
de oude koloniale mogendheid in Mali) verleden jaar de jihadisten naar de Sahel zou kunnen terugjagen is niet uitgekomen. Uit recente oorlogen, Afghanistan, Jemen, Irak en elders
is gebleken dat islamitische terroristen op de lange termijn
denken wanneer zij een oorlog voeren. In Mali heeft Al Qaída

Een Amerikaanse trainer met militairen uit Sierra Leone. Bron: US Army.
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Militair van 1st US Infantry Division traint met Ghanese militairen. Bron: US Army.

al jarenlang in het ontoegankelijke noorden geopereerd waar
de Malinese regering nauwelijks enig gezag kan uitoefenen.
Daar komt bij dat Parijs nog steeds niet in staat is gebleken
om zich politiek of economisch een lange termijn interventie
te veroorloven.

en op een Franse uraniummijn, beide in de buurt gelegen van
het opleidingskamp. De Amerikanen hielpen de lokale troep
bij het verst erken van hun stellingen en oogstten daardoor
de nodige goodwill.
Voordat zij naar Afrika vertrekken krijgen de militairen in
Kansas een zesdaagse training omtrent de cultuur van het gebied, die wordt gegeven door in Afrika geboren studenten.
Als het er om gaat een kader te creëren van regionale spe-

Enkele serieuze obstakels maken het moeilijk de politieke legitimiteit in Mali te herstellen en deze failed state weer op te
bouwen.

Het politieke proces in Mali is volledig verstoord
• Het politieke proces is volledig verstoord. Aan de democratische droom kwam in maart 2012 een einde toen een officier van het leger de macht greep in een coup. Vanaf dat
moment was de politiek machteloos. Met het verdwijnen
van een schijnlaagje democratie heeft de coup aangetoond
dat de kern rot is.
• De militairen die aan de coup hebben deelgenomen, blijven
zich hardnekkig met politiek bemoeien terwijl zij terug zou
den moeten naar de kazernes. Daar staat tegenover dat de
westerse strijdkrachten, wil hun interventie in het noorden
succesvol zijn, een sterk Malinees leger nodig hebben.
• Een politieke oplossing voor noord-Mali is een vereiste. Het
gebied herbergt talloze etnische groeperingen waaronder de Toearegs, die verleden jaar aanvankelijk gemene
zaak maakten met de jihadi’s. De integratie van Noord- en
Zuid-Mali zal geen eenvoudige opgaaf zijn.
De Amerikaanse teams die in Niger plaatselijke soldaten trainen in schieten, patrouilleren en medische zorg, geven vanwege de extreme warmte, hun instructies in de ochtend,
rusten ’s middags en hervatten de lessen in de avond. Het probleem in Niger is de aanwezigheid van strijders van Boko Haram, die banden hebben met Al Qaida. Gedurende de eerste
dagen van de Amerikaanse aanwezigheid voerden terroristen
een aanval uit op een militaire compound van de Nigerianen

cialisten, aldus deskundigen, dan schiet de training zoals die
nu wordt gegeven, toch nog te kort . “De militairen zouden
grondig moeten worden bijgeschoold op het gebied van regionale talen en expertise. Zonder dergelijke training vermindert het nut van het hebben van regionaal opgeleide teams.”
Iets wat ook Nederlandse commandanten in de oren zouden
moeten knopen.

Nationalisme
Wie wil begrijpen wat zich de afgelopen jaren in Mali heeft
afgespeeld en hoe de situatie is geworden wat hij nu is, waarbij nu ook de inzet van Nederlandse militairen vereist is, doet
er goed aan het verschil te erkennen tussen nationalisten en
Islamisten.
Westerse machten werden vorig jaar verrast door de onverwachte opkomst van een Islamitisch regiem in het onherbergzame noorden van Mali en hadden enige moeite te begrijpen
waarmee zij werden geconfronteerd. De eerste gedachten
gingen in de richting van de militante Islam. De kern van het
conflict lag echter in de nationalistische afscheidingsbeweging van het volk van de Toearegs – een beweging die vervolgens al snel werd gekaapt door islamitische radicalen.
Al ten tijde van de Koude Oorlog had het Westen het moeilijk
met het maken van onderscheid tussen communisme en nati-
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onalisme. Dat gebrek aan inzicht leidde tot een reeks rampzalige interventies, van Cuba tot Vietnam. Het was gemakkelijker leiders als Fidel Castro en Ho Tsji Minh als pionnen van
Moskou te zien dan te trachten hun (gewettigde?) nationalistische eisen te begrijpen.
Dezelfde vergissing is begaan in de war on terror. Gedurende
vele jaren trok de internationale gemeenschap zich nauwelijks iets aan van de wensen tot zelfbestuur van de Toearegs,

Nadat Mali in 1960 onafhankelijk van Frankrijk was geworden, kwamen de Toearegs enkele malen (o.a. in 1962, 1990
en 2006) in opstand tegen het centrale gezag, zij het zonder
aantoonbaar succes. In 2006 werd ook de terreurbeweging
Al Qaida in de islamitische Magreb (AQIM) steeds sterker, met
als gevolg een strijd tussen drie partijen: islamisten, Toeareg
nationalisten en de Malinese staat.

De nationalistische afscheidingsbeweging van de Toearegs werd al snel gekaapt
door islamitische radicalen
de bewoners van het noordelijke deel van Mali, dat bekend
staat als Azawad. De Toearegs zijn nomaden en spreken Tamashek, een Berbertaal. Etnisch staan zij zowel ver af van de
Arabieren als van de Afrikanen die het zuidelijke deel van het
land bewonen en van oudsher de regeringsmacht in handen
hebben.
In Afrika en het Midden-Oosten steunden westelijke machten
de postkoloniale staten met economische en militaire hulp die
veelal werd gebruikt om zelfbeschikking door etnische minderheden tegen te gaan. Een aantal daarvan was bekend, zoals de Koerden, anderen bleven zo goed als onzichtbaar voor
westerse ogen, zoals de Berbers en de Toearegs in noordelijk
Afrika.

Na de nederlaag van het Gadaffi regiem in Libië en de toevloed van strijders naar Mali ontstond in 2012 de verenigde
Movement for the Liberation of Azawad (MNLA) die er binnen enkele weken in slaagde het regeringsleger uit het noorden van Mali te verdrijven. Onder islamitische dwang werd de
harde Sharia wetgeving ingevoerd, met als gevolg dat honderdduizenden inwoners het gebied ontvluchtten. De islamitische opmars naar het zuiden leidde tot de Franse interventie.
De positie van het westen en de Afrikaanse Unie is opnieuw
om zich weinig aan te trekken van de wens naar onafhankelijkheid van de Toearegs en te streven naar democratie en verzoening binnen een verenigd Mali. Ook Nederlandse militairen gaan daar aan meehelpen. <

Toeareg vrouwen. Bron: Universum Bremen.

Om technische redenen werd dit artikel begin november geschreven. Daardoor zijn sommige tekstdelen mogelijk niet
geheel actueel.
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Pathfinder, essentiële schakel
tussen grond en lucht
Tekst en foto’s: Leo van Westerhoven / Dutch Defence Press

Sinds 15 oktober 2013 heeft het Pathfinderpeloton van 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) “7
december” er een unieke capaciteit bij gekregen. Op die dag is de eerste lichting pathfinders die de
opleiding tot tactical aeronautical station operator succesvol hebben afgerond, gebrevetteerd door
Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit, kolonel Bas Pellemans. Het uitreiken van de zogenoemde
Bewijzen van Bevoegdheid vond plaats op de School of Air Control in Nieuw-Milligen. Pathfinders zijn
nu de enige militairen binnen de Nederlandse krijgsmacht die gerechtigd zijn om wereldwijd vanaf de
grond tactische elementaire air traffic information’ taken uit te voeren.

Pathfinders in de observatiepost.
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Nu vormt deze groep van specifiek opgeleide rode baretten nog de vaste kern van de Recce Task Group (RTG) van 11
Luchtmobiele Brigade (LMB), ofwel de verkenningscapaciteit
op brigadeniveau. Het Pathfinderpeloton herbergt een diversiteit aan specialisten die in diepe operaties (air assault en airborne) en vooruitgeschoven verkenningen in het driedimensionale (3D) domein van alle markten thuis zijn. Al naar gelang
de opdracht kunnen ze daarin worden aangevuld met verkenners vanuit de verkenningspelotons van de infanteriebataljons of overige enablers met andere ter zake doende functionaliteiten. In de nabije toekomst zal het Pathfinderpeloton
echter verweven zijn in een nieuw te vormen verkenningscompagnie van de brigade. Zodra dit een feit is hoeven de infanteriebataljons hun organieke verkenningscapaciteit niet
meer af te staan.

Landingsplaatsen vinden
Pathfinders hebben voornamelijk als taak geschikte inzet- of
landingsplaatsen voor de hoofdmacht te vinden, deze te verkennen, te markeren met marker panels of -lichten en te bemannen om ze tijdens de landingen te beveiligen. Voorheen
speelde dit zich hoofdzakelijk af gedurende helikopter- (rotary wing) operaties. De landingsplaats(en) waren dan ook
voornamelijk helicopter landing sites (HLS). Binnen de Nederlandse krijgsmacht was toen immers nog geen tactische eenheid voorhanden die in de vroegste fase van expeditionair optreden (diep) in vijandelijk gebied vanaf de grond vliegers van
transportvliegtuigen (fixed wing) op een verharde air strip
of zelfs onverharde dirt strip mocht binnenloodsen. Ervaringen tijdens crisisbeheersingsoperaties en een gewijzigde politieke visie hebben desalniettemin uitgewezen dat de behoefte aan een dergelijke eenheid , die naast HLS ook drop zones
(DZ) voor parachutisten en/of materiaal of tactical landing zones (TLZ) voor vliegtuigen kan uitzetten en bemannen, alleen
maar is toegenomen.

Verbindende schakel
De pathfinders van 11 LMB hebben nu dus die leegte opgevuld. Door hun specifieke mogelijkheden en eigenschappen
zijn ze het ideale instrument hiervoor. Ze zijn immers snel in-

De pathfinders van 11 LMB
hebben een leegte opgevuld

Met coniferen en camouflagenetten omgetoverd tot een heuse
observatiepost.

tion genaamd. Maar ook (her)bevoorrading door middel van
droppings of een DZ uitzetten voor grote groepen parachutisten ligt nu in de mogelijkheden van ons takenpakket. Onze
rol als TASO daarin kan variëren van het versturen van tactische luchthaveninformatie aan de vliegers die noodzakelijk is
voor een veilige landing dan wel vertrek, tot het daadwerkelijk sturen van hoogte en richting van vliegtuigen en helikopters. Gedurende deze fase kan de landingsplaats immers een
grote chaos zijn. Er zijn zoveel factoren waarmee rekening
gehouden moet worden. Als er daarbij iets mis gaat, schopt
dat de hele planning in de war. Die chaos moet je dan zo zien
te sturen dat je weer snel orde schept en er vooral snel en veilig met de 3D-middelen in combinatie met alles wat er op de
grond gebeurt, kan worden gewerkt.”

Zero comfort
zetbaar, bruikbaar in het totale geweldsspectrum, flexibel en
multifunctioneel getraind en kunnen achter vijandelijke linies
opereren. “Wij zijn hierdoor nu in de breedste zin van het
woord een nog belangrijkere verbindende schakel geworden
tussen grond- en luchtoptreden,” vertelt kapitein Rein, pelotonscommandant van de pathfinders. “Niet alleen op tactisch
operationeel vlak, maar ook voor wat betreft luchtvaartveiligheid. De taak van een tactical aeronautical station operator
(TASO) is immers om tijdens een actie het militaire luchtverkeer vanaf de grond veilig, ordelijk en vlot te laten verlopen.
Denk bijvoorbeeld gedurende tactical air landing operations
(TALO) bij ernstinzet of bij engines running-off operations tijdens oefeningen. Een TALO is een realistische inzetoptie om
wereldwijd te kunnen ondersteunen bij de evacuatie van Nederlandse staatsburgers uit een crisisgebied naar een veiliger omgeving, ook wel een non combatant evacuation opera-

Binnen de krijgsmacht zal de term air traffic control door velen vermoedelijk al gauw gelinkt worden aan specialisten van
de Koninklijke Luchtmacht (KLu) die in een radarbunker achter een trits beeldschermen zitten om strategische en tactische militaire vliegoperaties te coördineren en het luchtruim
scherp in de gaten houden. Anderen denken op hun beurt
misschien weer dat ze zich in een comfortabele verkeerstoren
bevinden met prima uitzicht op een vliegveld en, niet te vergeten, verse koffie in overvloed hebben. Nagenoeg in alle opzichten gaan deze voor(oor)delen niet op voor de pathfinder
die als TASO wordt ingezet. Hij zal in de regel namelijk heimelijk en geruime tijd voor een actie daadwerkelijk plaatsvindt, worden ingezet om uiteindelijk voor een veilige afhandeling van het tactische luchtverkeer te zorgen.
“Zodra we eenmaal voet aan de grond hebben, ligt er mogelijk eerst een scala aan taken op ons te wachten,” vertelt Rein.
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Pathfinders moeten onder de meest primitieve en extreme omstandigheden
kunnen overleven

Internationaal overleg.

“Over het algemeen zal dan iedere ploeg de aan haar opgedragen specifieke verkenningen (pathfinding missions) uitvoeren, elk met eigen taken en verantwoordelijkheden. Alvorens we geschikte van te voren bepaalde landingsplaatsen
inrichten en markeren, wordt mogelijk eerst een onverkend
gebied middels een area search in kaart gebracht. Eventueel worden ook alternatieve landingsplaatsen verkend. Uiteindelijk richten wij dus een tijdelijk vliegveld in. Vervolgens

eindelijk zullen wij ook weer de regie over de extractie van
de hoofdmacht voor onze rekening nemen. Dit verklaart
gelijk waarom ‘First in… last out’ een van de pathfinders’
motto’s is.”
Pathfinders moeten daarbij onder de meest primitieve en extreme omstandigheden kunnen overleven op het gevechtsveld. Zij zijn vaak op zichzelf aangewezen, waarbij ze gedurende langere tijd opdrachten moeten kunnen uitvoeren

De enige manier de kennis en vaardigheden als TASO op peil te houden is
oefening
houden wij de landingplaatsen en het gebied van de komende actie onder waarneming, de zogenoemde eyes on target.
Daarbij voorzien wij rond de klok het hogere niveau steeds
van (near) real time informatie over de landingsplaatsen. Zowel sterkte en locatie van de tegenstander als eventueel uit
te schakelen luchtafweergeschut strijden hierbij om de eerste prioriteit, opdat de in te zetten hoofdmacht niet in gevaar
wordt gebracht. Zodra de kisten aankomen, klimmen wij in
de verbindingen en loodsen we ze naar hun plek op de landingsplaats. Hiermee is overigens vaak voor ons de kous nog
niet af. Afhankelijk van de vervolgopdracht(en) kunnen wij
vervolgens weer voor verkenningstaken worden ingezet. Uit-

zonder aanvullende logistieke ondersteuning. Ongeacht waar
dat ook is. Dit kan de Noordkaap zijn, Afghanistan of ergens
in donker Afrika. Daarbij is naast fysieke en mentale gehardheid vooral onzichtbaarheid hun sterkste wapen. Dit betekent
dat pathfinders, levend vanuit de rugzak die per definitie altijd te zwaar is, genoegen moet nemen met zero comfort en
weinig tot geen voorzieningen. Dit geldt zeker in de beginfase van een operatie met vaak uiteenlopende coalitiepartners.
Om deze risicovolle operaties onder vaak primitieve omstandigheden tot een goed einde te kunnen brengen is de pathfinder niet voor niets in een groot aantal vaardigheden opgeleid.
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TASO: een nieuwe vaardigheid
Recent is nu dus het specialistisch optreden van TASO aan dit
palet van vaardigheden toegevoegd. Aan deze bevoegdheid
is echter ook een stevige verantwoordelijkheid gekoppeld.
Een TASO is immers operationeel verantwoordelijk, maar zeker ook en gelijktijdig verantwoordelijk voor de luchtvaartveiligheid. Aangezien de kwaliteit en daarmee de veiligheid
van de militaire luchtvaart is ingericht als een alles omvattend
systeem, vraagt dat om grondige kennis van de daarmee verband houdende doctrines en procedures.
“Binnen de luchtvaartveiligheid zijn namelijk alle schakels van
belang,” vertelt kolonel Pellemans. “Veiligheid is geen optelsom maar een vermenigvuldiging van alle aspecten en dat inclusief de bijdragen die alle betrokkenen daaraan leveren.
Dit wordt ook wel het total aviation system (TAS) genoemd.
Daar maken deze pathfinders nu officieel deel van uit. Het is
een systeem dat bestaat uit elementen van luchtwaardigheid,
certificering, luchtvaartoperaties, luchthavens en luchtruim
die zowel in de civiele als de militaire omgeving van toepassing zijn. Echter, de militaire luchtvaart houdt daar niet op. Zij
doet weliswaar alles wat de civiele luchtvaart ook doet, maar
dan begint het pas vanwege de specifiek militaire dingen die
wij doen. En daar komt de TASO bij om de hoek kijken. De
enige manier om onder tactische omstandigheden de kennis en vaardigheden als TASO op peil te houden én verder uit
te bouwen is uiteraard oefening, ook in vredestijd. Hiermee
ontstond de noodzaak om de functie van TASO te erkennen
en op te nemen in de Militaire Luchtvaarteisen en onder het
TAS-toezicht te brengen. Hiervoor zijn eind 2012 eisen vastgesteld waaraan dit personeel moet voldoen. Eisen die grotendeels zijn gebaseerd op civiele regelgeving. Dit is noodzakelijk want het beschikbare luchtruim wordt steeds flexibeler
gebruikt door beide partijen. In nauw overleg met 11 LMB en
de School of Air Control (SAC) zijn de civiele eisen voor aeronautical station operators vertaald naar meer toepasselijke
militaire eisen. Hierbij is een gezonde balans ontstaan tussen
de civiele herkenbaarheid enerzijds, en de specifiek militaire
aspecten anderzijds.”

Ondertussen is er een gedegen opleidingssyllabus ontwikkeld. “De basisopleiding tot TASO begint met een week scholing op de SAC,” zegt Rein. “Daar krijgt de aspirant TASO de
belangrijke basisprincipes voor de luchtverkeerstaak tijdens
de final guidance van vliegtuigen aangeleerd. Essentiële procedures zoals het kunnen maken van bepaalde berekeningen
en radioprocedures worden hier bestudeerd en getoetst. Eerst
een groot aantal uren met de neus in de boeken in het klaslokaal om het vervolgens in een 3D-simulator in de praktijk
te brengen. In deze high tech simulator wordt normaliter een
echte luchtverkeersleidingtoren nagebootst. Voor de TASOopleiding en -training worden echter met coniferen, veldradio’s en camouflagenetten de consoles van de luchtverkeersleiders omgetoverd tot een heuse observatiepost in een bos.
Zelfs voor vogelgeluiden en de aroma van bomen en struiken kan worden gezorgd. Tijdens de diverse praktijkgerichte scenario’s krijgt de TASO dan niet het virtuele 3D-uitzicht
vanuit een verkeerstoren op de beeldschermen te zien, maar
toont het 360 graden rondom beelden zoals die net boven
het maaiveld te zien zouden zijn. Hij heeft daarbij daadwerkelijk zicht op een bestaand vliegveld of dirt strip. Afhankelijk
van hoe op een situatie wordt gereageerd, kunnen de instructeurs het scenario ondertussen voortdurend aanpassen. De simulator kan de meest complexe en realistische scenario’s simuleren die niet eerder konden worden geoefend. Het kan in
de toekomst mogelijk zelfs een rol van betekenis spelen in de
pre mission planningsfase van een operatie. Met behulp van
gedetailleerde satellietopnames en/of foto’s van een bepaald
vliegveld of een regio kunnen binnen afzienbare tijd softwarematig de 3D-beelden in de simulator worden aangepast.
Zo kan in bijvoorbeeld een special operations task group setting de uitvoering en coördinatie met alle deelnemers virtueel worden voorgeoefend. Een taakgroep met daarin bijvoorbeeld special forces operators, een fire support team, overige
enablers en uiteraard de vliegers kan zo alle mogelijkheden
benutten om tot in de puntjes voorbereid op pad te gaan.”

Brigadegeneraal Geerts en kolonel Pellemans.

Een joint opleiding
Beide krijgsmachtdelen hebben voor deze innovatieve opleidings- en trainingsmogelijkheid nauw samengewerkt. Op basis van de vastgestelde eisen is een kleine groep specialisten
gezamenlijk, zeer voortvarend en proactief aan de slag gegaan met de invulling van voornoemde eisen. Dit selecte gezelschap bestond uit pathfinder van het eerste uur kapitein
Igor de Fretes, kapitein Joost van Weelderen als ATC-instructeur, oud-commandant SAC majoor Hans de Ruijter en kapitein Marcel de Pee van de MLA. “Door elkaar aan te vullen,
te corrigeren, ieder zijn eigen specialisme erin te verwerken,
bottom up te werken en van boven af aan te nemen hebben
we alles in een redelijk korte tijd voor elkaar weten te boksen,” zegt Igor. “Zo is Joost met het Pathfinderpeloton tijdens de internationale vliegoefening Maple Flag in Canada
mee geweest om de syllabus en het oefenplaatje dat we afspelen in de simulator te toetsen in de praktijksituatie. Dit om
de cursus zo realistisch en praktijkgericht mogelijk in elkaar
te zetten. Door op deze manier samen te werken en door niet
bang te zijn, is er in de toekomst nog heel veel mogelijk op
dit vakgebied. Zoals live trainingsfaciliteiten en –mogelijkheden voor de TASO in Nederland. Denk aan een trainings-dirt
strip in bijvoorbeeld de Marnewaard.”
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Unieke capaciteit
Er is al met al veel werk verzet om tot de uitgifte van deze
Bewijzen van Bevoegdheid te komen. “De uitgifte daarvan
betekent echter niet het einde van een project, maar het begin van nieuwe samenwerkingsverbanden,” zegt Pellemans.
“De erkenning van de functie en daarmee de opname binnen
de bestaande brevetteringsstructuur, vergroot de herkenbaarheid van de TASO. Het is hiermee duidelijk wat de vlieger kan
verwachten van deze specialisten.”
Ook commandant 11 LMB, brigadegeneraal Nico Geerts, sprak
zijn lof uit over de samenwerking tussen beide krijgsmachtdelen om het initiële concept vaste vorm te geven. “Daarnaast
ben ik trots op mijn kerels omdat ze op een niveau acteren
dat dit optreden mogelijk maakt en trots dat ik een dergelijke
eenheid binnen mijn brigade heb. De functie van pathfinder
is niet vanzelfsprekend voor iedere rode baret weggelegd.
Gezien het niveau waarop en de omstandigheden waaronder
een pathfinder moet optreden, worden aan dit personeel extreem zware eisen gesteld. Naast dat zijn fysieke fitheid zeer
hoog moet zijn, moet hij ook zelfstandig kunnen optreden
en een grote mate van verantwoordelijkheidsbesef bezitten.

De functie van pathfinder is
niet vanzelfsprekend voor iedere
rode baret weggelegd
In verband met de talloze opleidingen die hij moet volgen in
een korte tijd, moet hij op het cognitieve vlak ook aardig wat
in zijn mars hebben.”
In de toekomst zal nagenoeg iedere eenheid van de krijgsmacht die binnen het 3D-domein wordt ingezet, (in)direct
met pathfinders te maken krijgen. “Genoeg brood op de
plank dus voor de selecte groep van 22 pathfinders die de
brigade rijk is,” zegt Rein. “Naast het drukke oefenprogramma in binnen- en buitenland liegt immers ook de lijst aan verplichte individuele opleidingen, de hierbij behorende certificeringen en terugkerende currency checks er bepaald niet
om. Het is daarom moeilijk om het peloton voltallig te trainen. De enige keer dat ik dit jaar iedereen bij elkaar had, was
op de internationale vliegoefening Maple Flag in het Canadese trainingsgebied Cold Lake. Alleen daarom al krijgt Maple
Flag een vast plekje op mijn verlanglijstje, maar ook omdat
de trainingsmogelijkheden daar legio zijn en daar kunnen
we ontzettend veel uit leren. Want dankzij de internationale
deelname aan Maple Flag kan iedere pathfinder twee weken
lang dagelijks rekenen op het werken met een grote diversiteit aan kisten. Het deelnemen aan (internationale) oefeningen is sowieso voor ons van groot belang. De hierbij opgedane contacten kunnen eventueel in de toekomst belangrijk zijn
bij ernstinzetten. Dat de vraag naar pathfinders alleen maar
zal toenemen schept duidelijk verplichtingen, ofwel noblesse oblige. De keerzijde hiervan is echter wel dat wij hierdoor
veelvuldig van huis zullen zijn. Het is onze en de taak van de
brigade om daar zo professioneel mogelijk invulling aan te
geven.” <

Materiaal wordt gedropt uit een Transall C-160.
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Elkaar vertrouwen,
daar draait het om!
Genie + hulpdiensten + bedrijfsleven = hulp bij overstroming
Majoor b.d. Jo Verhoeve

Van de vele symposia, demonstraties en studiedagen over het thema ‘Nationale inzet’, was
het geniesymposium op 26 september jl. een van de grotere. Ruim vierhonderd militairen en
functionarissen van veiligheids- en hulpdiensten zagen in de Wezepse Prinses Margrietkazerne wat
de genie, samen met het bedrijfsleven, kan betekenen bij een grote ramp in Nederland. Het scenario:
een dreigende overstroming van de laaggelegen delen van Nederland.

Het water komt: meteen het dak op!
(Arjen Schreuder, NRC-Handelsblad, 26 sep 2013)
Evacueren bij een dreigende overstroming kan
goedkoper, efficiënter en veiliger. Je moet inwoners dan niet het gebied uitsturen, maar in eerste
instantie op hun eigen zolder of in een hoog gebouw laten schuilen; de ‘verticale evacuatie’.
Dat zegt calamiteitenmanager Bas Kolen in zijn
proefschrift over slimme evacuaties. Het proefschrift bevat ook een ‘bijsluiter’ voor de plannenakers in de veiligheidsregio’s.
Als je toch evacueert, komen de economie en het
maatschappelijk leven in dat gebied tot stilstand,
terwijl de kans dat er een overstroming volgt, vrij
klein is; één op vijf in het rivierengebied en één op
vijftig in de Randstad. Bovendien kunnen er door
de evacuatie slachtoffers vallen: verkeersongevallen, kwetsbare patiënten van de intensive care. En
als de overstroming toch plaatsvindt, zonder dat je
de bevolking geëvacueerd hebt, zullen er minder
mensen onderweg getroffen worden.
De veiligheidsregio’s zeggen dat hun huidige evacuatieplannen op orde zijn, maar ze kunnen niet
aangeven hoeveel mensen ze door die plannen
op tijd het gebied uit kunnen krijgen. Die plannen
kunnen slimmer. Volgens Kolen helpt het om verkeersregelaars in te zetten, maar veruit de beste
methode is om niet te palaveren tussen regionale
en nationale bestuurslagen over een besluit, maar
op één centraal niveau te beslissen over evacuatie.
Dat scheelt zomaar een dag, die gebruikt kan worden om tot evacuatie over te gaan.

Hoe kunnen de immense problemen met water en bijvoorbeeld met het evacueren van de bevolking het hoofd worden
geboden? Kan de genie de civiele hulpdiensten helpen? Ja,
maar niet zonder de inzet van het bedrijfsleven. Door het samenspel tussen hulpdiensten, genie en bedrijfsleven ontstaat
de nodige synergie om de ramp te bestrijden. Dat werd in een
aantal demonstraties duidelijk gemaakt. ARMEX besteedt in

“We moeten bij rampen en incidenten
op elkaar kunnen rekenen”
twee artikelen aandacht aan dit geniesymposium. In deze editie eerst de meer beleidsmatige kanten van nationale inzet: is
defensie nu reeds een ‘structurele’ veiligheidspartner en welke ontwikkelingen dienen zich aan? In een volgende aflevering komen we terug met een impressie van de demonstraties, met zoals gezegd de focus op de gezamenlijke inzet van
civiele hulpdiensten, bedrijfsleven en genie in het scenario
van een grote dreigende overstroming van West-Nederland.

Mogelijkheden in de praktijk
brengen
Volgens commandant Regiment Genietroepen, kolonel Gerrit van Cooten, gaat
het symposium niet alleen om het presenteren van de genie, maar om de defensiebrede inspanningen voor de nationale veiligheid te tonen. “Wij willen onze partners uit overheid,
kennisinstituten en bedrijfsleven beter leren kennen om onze
bijdrage goed te kunnen afstemmen.” De inzet van duikers,
UAV’s, advanced search en CBRN-capaciteit is langzamerhand
al gemeengoed geworden, maar: “In de driehoek overheidbedrijfsleven-kennisinstituten liggen nog vele onbenutte kansen, die ook belangrijk zijn voor het innovatief en economisch
vermogen van ons land”. Van Cooten hoopt dan ook dat er
deze dag veel vervolgafspraken gemaakt zullen worden, niet
gehinderd door bestuurlijke en bureaucratische zaken. “Dat is
de bedoeling van deze dag: mogelijkheden onderkennen en
afspreken wanneer we die in de praktijk gaan brengen!”
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Generaal Tom Middendorp:
“Samen kunnen we meer”
De Commandant der Strijdkrachten opent
het symposium en doet een oproep om
nauwere banden te smeden bij samen opleiden, trainen en oefenen: “We moeten
elkaar bij rampen en incidenten automatisch vinden. Op elkaar kunnen rekenen, dag en nacht, twenty-four/seven. Want crisisbesluitvorming en crisisbeheersing
gaat om mensenlevens.”
15.000 Militairen zorgen dagelijks voor bewaking van het
luchtruim, zeehavens en grenzen, voor explosievenopruiming
en kustwacht. Nu wordt dit aangevuld met de hoogwaardige technische middelen die de krijgsmacht toch al in huis
had: bij bosbranden, bij het traceren van vermisten, het controleren van dijken, het zoeken naar drugs en crimineel geld
en grootschalige rampen. Middendorp ervaart schroom bij de
veiligheidspartners om Defensie te hulp te roepen: “Maar er
is geen reden voor terughoudendheid. Defensie wil de show
niet stelen, of de controle overnemen. Militaire inzet is altijd ondersteunend en vindt altijd onder civiel gezag plaats.
Het gaat erom dat je alle middelen kunt bijzetten als dat nodig is.” De partners moeten nu zorgen dat iedereen op elkaar
is ingespeeld: “We moeten bij rampen en incidenten automatisch op elkaar kunnen rekenen. We kunnen het de burgers
niet uitleggen als we elkaar bij een calamiteit niet goed weten te vinden.”
Generaal Middendorp vertelt het enigszins verbaasde publiek dat hij ook ‘voorzitter’ is geweest van een veiligheidsregio: “Elke dag een crisissituatie, veel civiele en militaire spelers, snelle opschalingsmechanismen en alles onder tijdsdruk
en het vergrootglas van de media. Die ‘veiligheidsregio’ was
Uruzgan. Daar heb ik geleerd dat je vooruit moet blijven kijken: hoe kan de crisis zich ontwikkelen; wat kan ik beïnvloeden; hoe krijg ik de juiste informatie?” Dit vereist volgens
de CDS organisatie: “Gelukkig hebben we in Nederland professionele diensten, maar dat is niet genoeg. Want een crisis
houdt zich niet aan draaiboeken en daarom is situationeel leiderschap nodig. Dan moet je elkaar wel kennen vóórdat de
ramp uitbreekt. Elkaars procedures begrijpen. Weten wat je
aan elkaar hebt. Vertrouwen! Dáár draait het om. Vertrouwen op elkaars kennis en kunde.“
Daarvoor is structureel samenwerken nodig en daar valt nog
veel te winnen. Middendorp: “Waarom niet meer gebruik
maken van elkaars faciliteiten? Waarom niet onze kennis uit
wetenschappelijk onderzoek en research & development delen? Of personeel uitwisselen? Waarom niet samen opleiden,
trainen en oefenen?” Juist daar liggen nog kansrijke gebieden voor de werkgroep VCMS (Versterking Civiel-Militaire Samenwerking): waar hebben onze partners behoefte aan en
wat kan Defensie daarin betekenen?

Gert-Jan Ludden:
“Installeer een projectgeneraal!”
De heer Gert-Jan Ludden, die als dagvoorzitter de sprekers aan elkaar praat, was 22
jaar officier bij de KL en heeft daarna 15
jaar in de veiligheidswereld gewerkt. Welke verbeterpunten ziet hij in de civiel-militaire samenwerking? “In de eerste plaats de positie van Defensie. Die is nog steeds geen structurele partner, ze ‘schaakt’

nog niet mee in het beleid. Defensie zou aan tafel moeten
zitten bij de brancheorganisaties van politie, brandweer en
GHOR.” Ludden vindt ook dat de veiligheidsregio’s de krijgsmacht nog onvoldoende kennen: “De veiligheidsregio’s richten zich nog vooral op de klassieke rampenbestrijding, maar
het gaat behalve om fysieke veiligheid ook om de territoriale, economische, ecologische en sociale veiligheid; de vijf pijlers van de nationale veiligheidsstrategie. Meestal is aantasting van de vitale infrastructuur in het geding en daar kan
Defensie haar meerwaarde tonen. Crisisbeheersing vergt professioneel leiderschap en vereist een breed kennisnetwerk.”
Ludden roept op om Defensie als volwaardig lid bij de veiligheidsdirecties uit te nodigen, zodat men actief kan deelnemen in visie- en beleidsontwikkeling. “Onbekend maakt onbemind. Voer een actief relatiebeheer en zorg voor borging
van de wederzijdse kennis en kennissen!“
Binnen de militaire organisatie zelf kan het volgens Ludden
ook beter: “Nationale inzet focust alleen maar op operaties
en middelen. Er zijn slechts weinig functionarissen mee bezig
en de afstemming tussen de krijgsmachtdelen verloopt ietwat
stroef. Civiele crisisbeheersing zit nog niet in de militaire opleidingen.” Vanuit zijn ervaring als reserveofficier ziet Ludden
grote kansen bij inzet van reservisten: “Reserveofficieren hebben grote civiele kennis en een groot relatienetwerk, maar
helaas wordt hun expertise zelden gebruikt. En dan het Korps
Nationale Reserve: 2.500 militairen met alleen beveiligingstaken. Dit korps moet rap worden gemoderniseerd, zodat het
meer aankan, bijvoorbeeld crowd management bij evenementen.” Tot slot moet Defensie in haar communicatie meer
nadruk leggen op de nationale taken: “Brede steunverlening
spreekt de belastingbetaler aan en is goed voor het imago.”
Ook moet nationale veiligheid binnen Defensie een ‘gezicht’
krijgen: “Installeer een projectgeneraal!”

Mr. Marcel van Eck (NCTV):
Samen plannen, samen oefenen,
samen actie!
Samen met Tom Middendorp was Marcel van Eck betrokken bij het tot stand komen van de ICMS. Nu brengt hij vooral
de nieuwe initiatieven naar voren. Want
Defensie kan met haar specialistische – en soms unieke – capaciteiten de hulpdiensten ondersteunen, om te voorkomen
dat deze diensten veel geld moeten uitgeven voor iets wat ze
slechts zelden nodig hebben. Zoals bij specialistische zoekacties: combat trackers onlangs bij de twee vermiste broertjes
uit Doorn.
Defensie springt altijd succesvol bij en zo lijkt het alsof er
geen verdere stappen nodig zijn. “Maar nu gaan we versterking van de civiel-militaire samenwerking onderzoeken; nieuwe terreinen voor samenwerking, gezamenlijke opleidingen,
trainingen, oefeningen en simulatie, en het uitwisselen van
functionarissen. Defensie als structurele veiligheidspartner
van de civiele overheid betekent: samen plannen, oefenen en
actie! Dat zou de standaard moeten zijn in elke veiligheidsregio, maar zover is het nog niet overal. In moeilijke omstandigheden goed kunnen samenwerken vereist goede persoonlijke
relaties: “Begrip hebben voor elkaars cultuur en netwerken
helpt daarbij. En deskundigen moeten hun ervaringen delen,
bijvoorbeeld in vakbladen of tijdens dit soort symposia.”
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Mr. drs. Peter Glas: Water governance? Call in the Dutch!
Behalve voorzitter van de Unie van Waterschappen is Peter Glas ook reservist:
“Daar ben ik trots op. Want Defensie kan
het verschil maken op die momenten dat
het er toe doet.” Dat er zulke momenten
komen, staat vast. Net zoals het voor de waterschappen een
zekerheid is dat de grote stormvloed een keer komt, hetzij uit
zee, hetzij uit de rivieren. “En mijn vraag vandaag is: wat kunnen Defensie en de waterschappen daarbij voor elkaar betekenen?”

Defensie kan het verschil maken op
die momenten dat het er toe doet
Bij grootschalige en langdurige calamiteiten is Defensie essentieel met haar gegarandeerde voortzettingscapaciteit van
mensen en materieel. “En dat is echt véél meer dan zandzakken leggen alleen. Met de unieke infraroodcamera onder de F16 kan bijvoorbeeld cruciaal inzicht verkregen worden over de toestand van de dijken in tijden van hoog water.
Maar ik denk ook aan de enorme ervaring van de krijgsmacht
in het opleiden, trainen en oefenen en de command & control functies die bij crises moeten worden ingevuld. De civiele
autoriteiten en organisaties kunnen daar nog veel van leren.
Omgekeerd moet Defensie ook aansluiting vinden bij de prioriteiten en werkwijzen in de burgermaatschappij.”
De waterschappen en Defensie kennen elkaar inmiddels en
kunnen nu dus scenario’s ontwikkelen voor inzet in de warme fase. Toch kunnen er nog zaken worden verbeterd, aldus
reserveofficier Glas: “Liaisons met kennis van beide organisaties zijn een must. Mijn advies: gebruik de poule van de dertig
reserveofficieren op dit gebied. Daar zitten ook mensen van
de waterschappen en RWS bij. Die zijn zeer gemotiveerd voor
deze taak.”
Voorts vindt de heer Glas dat Defensie structureel moet deelnemen in het Watermanagement Centrum Nederland in Lelystad: “Dáár immers komen bij crises alle watergegevens uit
heel Nederland bijeen en worden de adviezen uitgebracht
naar de waterbeheerders en naar de crisiscentra.“
Er moet nog wel werk verzet worden, want het ontbreekt
volgens Glas nog aan beleid voor de uitvoering en de aansturing naar de lagere niveaus: “Aan beide kanten. En deze
dingen zijn beslist nodig om het van dag tot dag te laten
werken; zeker bij de inzet in de warme fase van een watersnood.”
Peter Glas was onlangs in de VS, waar orkanen de afgelopen
tien jaar meer dan tweehonderd miljard dollar schade hebben
veroorzaakt. “Dáár kunnen ze veel zelf, en het Army Corps of
Engineers staat zeker paraat, maar toch zeggen ze: Call in the
Dutch. Niet alleen vanwege de Nederlandse technische waterkennis, maar ook vanwege het organisatievermogen; water
governance. Dat geldt wat mij betreft niet alleen voor de Nederlandse waterbouwers en waterschappers, maar óók voor
onze eigen Nederlandse genie; de Genie van de wereld!”

Brigade-generaal Hans van
Griensven: “Make it happen!“
Hans van Griensven is commandant van
het Operationeel Ondersteuningscommando Landmacht (OOCL); met 5.500 militairen de grootste landmachteenheid,
die volgens hemzelf echter nog te onbekend is. Maar dat verandert, want deze gedreven generaal
grossiert in aansprekende uitdrukkingen: “Het OOCL is een
force multiplier en facilitator voor de joint krijgsmacht; het is
altijd first in, last out en het bestaat uit sterke merken!” Om
steevast af te sluiten met zijn lijfspreuk: “Make it happen!“
In ieder geval beschikt het OOCL over het gros van de middelen die bij een grootschalige evacuatie nodig zijn. Het komt
in actie bij bovenregionale steunverlening, waar meerdere
RMC’n bij betrokken zijn. C-OOCL is daarom lid van de Nationale Operationele Staf, waar generaal Van Griensven (uiteraard!) enkele kritische waarnemingen bij heeft. Want hij ziet
daar een spaghetti aan bestuurlijke instanties, waartussen de
communicatie en de afbakening van bevoegdheden niet altijd
even soepel verloopt: “Autoriteiten voelen zich voor àlles verantwoordelijk en dat is goed, maar ze delegeren niet graag.”
Hij roept alle partners op om te investeren in wederzijdse
contacten: “Situational awareness is alleen mogelijk als je elkaar kent.” En er moet getraind worden: “Dat is de gouden
regel: zonder training bereik je niets. Je kunt na een ramp
toch moeilijk uitleggen dat de hulp niet goed ging is omdat
er te weinig geoefend is. Of omdat de hulpdiensten elkaar
niet konden vinden.”
Tegen de civiele bestuurders zegt Van Griensven: “Gebruik
ons en wees niet bang.” En zijn interne boodschap is eveneens helder: “Nationale inzet? Gewoon doen! Pak je spullen
en ga helpen. Make it happen!”

Luitenant-kolonel Gert-Jan Kooij:
“Als je elkaar kent, bèn je structurele veiligheidspartner”
De commandant van 41 Pantsergeniebataljon in Oirschot schetst de mogelijkheden van de genie, die tot veler verrassing ook vergaand toepasbaar blijken te
zijn op inzet binnen Nederland: “Dus veel
kansen voor een goede ondersteuning.”
De genie heeft als opdracht het terrein te ‘conditioneren’.
Daaruit volgt de taak ‘mobiliteit’: de bewegingsvrijheid van
eigen troepen, door brugslag, doorgangen te maken met de
genietank en het welbekende ‘search’: het zoeken naar bermbommen. Spiegelbeeldig aan mobiliteit is ‘contramobiliteit’:
het hinderen van de tegenstander met versperringen, mijnenvelden en het vernielen van bruggen, veelal met springstof.
Een derde taak is ‘bescherming’: de bouw van kampementen
en de verdediging tegen CBRN-bedreigingen. Ten slotte zijn
de geniebataljons ingericht om genieadvies te kunnen geven vanuit hun mobiele commandopost, waarin ook ruimte is
voor liaisons van civiele diensten.
Bij de hoogwaterproblemen in 1995 en 1997 hielp de genie
met haar machines, vrachtwagens, vlotten en vooral haar expertise mee bij de dijkbescherming. Afgelopen zomer heeft
101 Geniebataljon grootschalig meegeholpen bij het hoogwater aan de Elbe. Door een bundeling van civiele en militaire
kennis en planningscapaciteit is bij de oefeningen ‘Wake-Up’
het evacuatieplan voor Zeeland vormgegeven; de basis voor
de draaiboeken die daar momenteel van kracht zijn. De laat-
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ste jaren gooit ‘search’ hoge ogen. Wekelijks worden searchteams ingezet bij zoekacties van de politie of de FIOD, met
spectaculaire vondsten. Gert-Jan Kooij grapt dat 45 Pantserinfanteriebataljon niet had hoeven opgeheven te worden, indien Defensie de gevonden miljoenen had mogen houden.
Kennelijk heeft de politiek hem gehoord: later in het ‘Herfstakkoord’ is deze opheffing teruggedraaid!
Kooij ziet grote kansen voor beide partijen, alleen zouden de
aanvraagprocedures wel iets sneller mogen: “Soms is het incident al voorbij voordat wij gearriveerd zijn”. Niettemin overheerst optimisme: “We doen steeds meer samen en we leren
van elkaar. Acties worden samen voorbereid en ook samen
geëvalueerd. Als je elkaar eenmaal kent, bèn je in de praktijk
een structurele veiligheidspartner!”

Commandant Landstrijdkrachten:
“Acute nood? Eerst handelen, dan pas
toestemming vragen!”
Luitenant-generaal Mart de Kruif (“Normaal
sta ik op zo’n podium om de sluiting van de
kazerne aan te kondigen …”) sluit het symposium af. Nationale inzet is een groeimarkt, zegt hij, ook
omdat het ‘onveiligheidsspectrum’ alleen maar toeneemt,
ook bij cyber en terrorisme. Maar in de beeldvorming is de directe link tussen de krijgsmacht en de (internationale) veiligheid verminderd. Met minder budget moet de krijgsmacht
haar capaciteiten slimmer inzetten; dubbelingen in de organisatie zijn uit den boze.
Bij nationale inzet zijn zowel de kwaliteit als de kwantiteit
(‘handjes’) belangrijk: “Stel dat er kort na elkaar tweemaal
een incident à la Tristan van der Vlis plaatsvindt; dan is het

Nationale inzet moet worden
verankerd in de krijgsmacht
veiligheidsgevoel fundamenteel geschokt en zal er lange tijd
zichtbaar massaal gepatrouilleerd moeten worden. Alleen
een grote organisatie als de KL kan dat volhouden.”
De Officier Veiligheidsregio (OVR) is volgens generaal De
Kruif essentieel: “Hij moet contactueel ijzersterk zijn en de
‘effecten’ die de krijgsmacht kan waarmaken, goed kennen
om de civiele autoriteiten goed te kunnen adviseren.” En
waar het gaat om een acute situatie: “Eerst handelen, dan
pas toestemming vragen!”
De landmachtchef hanteert een aantal uitgangspunten: “De
overheid werkt met belastinggeld en dat verplicht iedereen
om efficiënt samen te werken, dus géén duplicatie van dure
spullen.” In de afwijkende civiele en militaire werkwijze ziet
De Kruif vooral kansen: “De politie en brandweer hebben bijvoorbeeld alleen een current staf; wij kunnen ook de volgende stappen plannen en voorbereiden. Anderzijds zijn politie
en brandweer zeer resultaatgericht; wij zijn meer procesgericht. Die accentverschillen kunnen we benutten om meer synergie te krijgen.”
Generaal De Kruif vindt, dat nationale inzet moet worden
verankerd in de krijgsmacht: “Ik mis een doctrine en eigenlijk
ook een boegbeeld in de publiciteit. Elke keer als Chris Klep
op tv is bij Pauw en Witteman denk ik: waarom zit daar geen
officier om uitleg te geven?” <

Inzet van CBRN-capaciteit.

In de volgende editie van ARMEX: praktijkvoorbeelden van samenwerking tussen genie en bedrijfsleven bij wateroverlast: brugslag, noodopvang, meting gevaarlijke stoffen, commandovoering, search, waterpompen en duikers.
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Verenigingsnieuws

Verslag Algemene Vergadering 2013
De vergadering is gehouden op woensdag 4 september 2013
in de Kromhoutkazerne te Utrecht. Inclusief de leden van het
hoofdbestuur waren er slechts 24 deelnemers.

De Kromhoutkazerne te Utrecht. Locatie van de AV. Bron: Komfort.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 10.26 uur en heet de
aanwezigen welkom, met een speciaal woord voor de twee
aanwezige dames en erelid Peter Klop. Vervolgens besteedt
hij aandacht aan het recente overlijden van erelid Jan van Alphen en memoreert diens persoon en indrukwekkende staat
van dienst voor de vereniging. Aansluitend worden de in het
afgelopen jaar overleden leden van de vereniging enkele
ogenblikken staande herdacht.
Behoudens enkele berichten van verhindering zijn er geen ingekomen stukken.

Verslagen
Het verslag van de Algemene Vergadering 2012 geeft geen
aanleiding tot vragen of opmerkingen en wordt goedgekeurd. Hetzelfde geldt voor het verlag van de extra Algemene
Vergadering van 7 januari 2013 en voor het Secretarieel Jaarverslag 2012.

Terugblik op de Jubileumviering
De voorzitter geeft een kort overzicht, zoals reeds verwoord
in het Secretarieel Jaarverslag 2012. Een groot succes was het
bijwonen van de Nationale Taptoe; het geplande aantal deelnemers van 100 werd wegens overweldigende belangstelling
later uitgebreid tot 150.
Door het wegvallen van kosten bij andere programma-onderdelen kon niettemin binnen de begroting worden gebleven.
Voor de Jubileumviering werd in totaal ongeveer e 23.000
uitgegeven terwijl e 25.000 was begroot. Ons Lustrumcadeau,
een midweek- of weekendarrangement voor vijftig gehandicapt geraakte militairen en hun thuisfront in een Bilderberghotel of Landal Greenpark (met extra een dinerbon van e
150,00) bleek gezien de reacties op hoge prijs te worden gesteld. Door sponsoring kostte dit project de vereniging zelf
uiteindelijk slechts e 74,00!

Financiële zaken
De nieuwe penningmeester geeft aan de financiële stukken
van 2012 - in strijd met alle gedane toezeggingen en beloften
- pas in juli en eind augustus jl. van zijn voorganger te hebben ontvangen, in een chaotische staat en met soms ontbre-

kende boekingsdocumenten. Voor zover op dit moment te
overzien, lijkt van fraude geen sprake te zijn geweest. Naar
verwachting zal eind november 2013 de kascontrolecommissie
eindelijk haar werkzaamheden kunnen uitvoeren, zodat het
exploitatie-overzicht 2012 en de balans per ultimo 2012 nog
dit jaar kunnen worden goedgekeurd.
De heren W.F. Anthonijsz en J.G.M. Goudsmits verklaren zich
bereid om ook voor het jaar 2013 in de kascontrolecommissie zitting te nemen en worden door de vergadering herbenoemd.
Het voor 2013 begrote tekort zal volgens de penningmeester
door enkele meevallers waarschijnlijk wat lager uitvallen dan
e 8.690. Het vermogen van de vereniging bedraagt momenteel ongeveer e 60.000.
De voorzitter vraagt de leden, na te denken over een eventuele contributieverhoging. De vereniging heeft ca. 750 betalende leden en ARMEX ca. 120 (eveneens e 30,00 per jaar betalende) abonnees. Overigens betalen jeugdleden iets minder
en in het buitenland woonachtigen wat meer. De leden van
“Onze Vloot” betalen per jaar nu e 47,50 en die van “Onze
Luchtmacht” e 42,50.
De heer Steendam vraagt opheldering over de begrotingspost
“Computersysteem”. Het was noodzakelijk deze op te voeren
vanwege de sterk verouderde apparatuur voor de
ledenadministratie. De kosten voor de aanschaf van een
nieuwe computer en printer lijken overigens niet meer te zullen gaan bedragen dan zo’n e 1000. Op een vraag van de
Heer De Groen over de post “Regionalisatie” wordt geantwoord dat regionale activiteiten in het jubileumjaar aanvankelijk niet nodig waren geacht; de excursies in 2012 naar
Rheinmetall en Vlissingen waren dan ook niet begroot (de totale kosten hiervan bedroegen ca. e 300).
De heer Wassenaar vraagt zich af waarom voor “Algemene
Raad” een bedrag van e 400 is begroot (terwijl dit voor het
jaar 2012 e 0 was). De voorzitter antwoordt dat er na het jubileumjaar bij het hoofdbestuur behoefte bestaat dit jaar nog
met de Algemene Raad van gedachten te wisselen over de
toekomst van de vereniging.
De heer Bouwers vraagt zich af of het hoofdbestuur van zins
is zich te beraden over een (financiële) scheiding tussen de
vereniging KNVOL en ARMEX. Hij is het met de voorzitter
eens dat het voor 2013 begrote tekort eenmalig kan worden
opgevangen, maar dit kan zo niet doorgaan! In reactie hierop meldt de voorzitter dat de vereniging in gesprek is met de
Nederlandse Officieren Vereniging over eventuele samenwerking om de kosten voor opmaak, druk en verzending te drukken. Ook zouden de bladen van beide verenigingen door een
dergelijke samenwerking interessanter kunnen worden voor
adverteerders. Daarnaast is overleg gaande met de Commandant Landstrijdkrachten, onder meer over de vraag of ARMEX
de krijgsmacht niet wat meer vanuit landmachtperspectief
zou moeten bezien (en dan weer wat méér door de KL zou
kunnen worden gefaciliteerd). Hij herinnert eraan dat “besluitvormers” voor ARMEX een belangrijke doelgroep vormen
en dat naar zijn mening aan de kwaliteit van het blad geen
concessies zouden mogen worden gedaan.
Het hoofdbestuur is zich zeer bewust van de financiële situatie waarin de vereniging zich bevindt, maar heeft er in dit stadium van afgezien alternatieven te presenteren, daar deze
een eigen leven zouden kunnen gaan leiden.
De heer Evertse merkt op dat bij vele verenigingen het aantal leden daalt terwijl de kosten stijgen; hij beveelt dan ook
een mix aan van kostenbesparingen en contributieverhoging.
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Verenigingsnieuws
De voorzitter herinnert eraan dat dit laatste pas mogelijk is
nadat een voorstel daartoe geagendeerd wordt (hetgeen bij
deze vergadering niet is geschied); de mening van de leden
kan hierover op dit moment dan ook slechts worden gepolst.
De gepresenteerde begroting voor het jaar 2013 wordt vervolgens goedgekeurd.
Aansluitend ontspint zich een discussie over een eventuele
contributieverhoging.
De heer De Groen meent dat elke contributieverhoging voor
de leden een soort wake up call is; deze dient dan ook niet in
kleine stappen maar ineens en substantieel te worden doorgevoerd. Ook acht hij het geringe aantal aanwezigen bij de
Algemene Vergadering een signaal dat reden zou moeten
zijn voor een analyse van het ledenbestand (passieve ARMEXlezers of mensen die ook geïnteresseerd zijn in verenigingsactiviteiten?).
Naar aanleiding van een vraag uit de zaal over de ontwikkeling van het ledenbestand meldt de heer Klop dat vanaf 1995
gedurende een korte periode enige groei was waar te nemen;
vanaf 1998/1999 bleef het ledental netto stabiel terwijl dit
jaar voor het eerst sprake is van een teruggang. Hij wijst erop
dat er bij excursies steeds veel belangstelling bestaat uit het
hele land; aan de excursie naar Vlissingen namen vorig jaar 70
personen deel! Kennelijk is een Algemene Vergadering wat
minder attractief.
De heer Van der Spek herinnert eraan dat de contributie momenteel minimaal e 30,00 bedraagt; zelf betaalt hij e 50,00
en hij vraagt zich af of er meer mensen zijn die een hoger bedrag betalen en of er veel leden zijn die geautomatiseerd betalen (en bij een contributieverhoging dus de opdracht moeten wijzigen). De heer Klop antwoordt dat op jaarbasis e
1.500 à e 2.000 extra binnenkomt doordat mensen een hoger
bedrag betalen dan de minimum-contributie. Geconcludeerd
wordt dat tegen een contributieverhoging géén overwegende bezwaren bestaan en de voorzitter kondigt aan bij de volgende Algemene Vergadering een voorstel daartoe te zullen doen. Hij zwaait de nieuwe penningmeester lof toe voor
de wijze waarop deze zich kwijt van zijn zeer moeilijke taak
om inzicht en overzicht te krijgen in de chaos van de door de
oude penningmeester overgedragen stukken.

Personele mutaties

dacht.
De wegens het verstrijken van zijn benoemingstermijn aftredende secretaris wordt bij acclamatie herkozen. Als nieuwe
leden worden, eveneens bij acclamatie, in het hoofdbestuur
gekozen luitenant-kolonel b.d. D.J. (Dirk) Vuijk als tweede secretaris (tevens belast met de ledenadministratie en de coördinatie van evenementen), stafadjudant H.J.W. (Henk) van
Loon als vertegenwoordiger van het Korps Onderofficieren
van de Koninklijke Landmacht en luitenant-kolonel MJD mr.
Herman Steendam als juridisch adviseur.

ARMEX-zaken
Scheidend hoofdredacteur Piet Smit zegt zich in 2012 niet al
te veel op de vereniging te hebben willen richten; dat was bij
het 90-jarig jubileum al genoegzaam gebeurd. Gekozen werd
daarom voor interviews met de commandanten van de krijgsmachtdelen (waarbij de niet gegeven antwoorden vaak net
zo veelzeggend waren als de gegeven antwoorden). Van een
interview met de Minister van Defensie werd afgezien toen
bleek dat dit uitsluitend schriftelijk mogelijk was (hetgeen
zou resulteren in de visie van het ministerie en niet die van de
minister). Na het eerste nummer was er steeds meer dan voldoende aanbod van kopij. De communicatie met de advertentie-acquisiteur verliep af en toe wat moeizaam.

De scheidend hoofdredacteur overhandigt de ingebonden jaargang
van Armex aan de voorzitter. Bron: T.J. Bouwers.

Hoewel de werkzaamheden zeer indringend bleken en het
thuisfront daar niet altijd even blij mee was, heeft hij zijn
werk steeds met veel plezier gedaan. In zijn opvolger heeft hij
veel vertrouwen en hij wenst deze veel succes.
Aan de voorzitter wordt een ingebonden jaargang 2012 van
ARMEX aangeboden. Als nieuwe hoofdredacteur wordt door
de voorzitter vervolgens kolonel b.d. drs. A.E. (Ad) de Rooij
geïntroduceerd. Deze geeft vervolgens een korte toelichting
over zijn achtergrond. In de komende jaren zal ernaar worden gestreefd de krijgsmacht wat meer vanuit een groene
achtergrond te bezien, waarbij wellicht zal zijn te merken dat
hij in zijn laatste functie bij defensie werkzaam is geweest op
het gebied van research & development. Ook aan het 200-jarig bestaan van de KL zal uiteraard aandacht worden besteed.
Gestreefd zal worden naar kostenreductie en naar verwachting zal wat méér worden gewerkt met advertorials. Op de
nieuwe verenigingswebsite zal de inhoudsopgave van ARMEX
openbaar zijn; de volledige afzonderlijke artikelen zullen
voor leden en abonnees met behulp van een code gratis beschikbaar zijn en voor anderen in ieder geval gedurende het
eerste halfjaar tegen betaling. Gehoopt wordt dat bijvoor-

Gemeld wordt het terugtreden van de generaal b.d. G.L.J.
Huijser uit de Algemene Raad; over vervanging wordt nageDe Algemene Vergadering. Een impressie. Bron: T.J. Bouwers.
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beeld cadetten op deze wijze ARMEX-artikelen zullen gebruiken voor scripties hetgeen wellicht tot ledenaanwas zou kunnen leiden.

Benoeming van een nieuw erelid
De voorzitter memoreert dat vertrekkend ARMEX-redacteur
luitenant-kolonel b.d. C.H.C. Janssen al bijna 13 jaar deel uitmaakt van de redactie. Daarbij heeft hij mede zorg gedragen
voor de opmaak, vrijwel al het beeldmateriaal aangeleverd,
de drukproeven gecorrigeerd, mede zorg gedragen voor de
verzending (waarvoor hij besparende contracten wist te regelen) en de betalingsoverzichten opgemaakt voor de penningmeester. Met de drukker in België
slaagde hij er steeds in om goede (prijs-)afspraken te maken
over het drukken van niet alleen de ARMEX maar ook briefpapier, enveloppen e.d.. Door zijn zeer goede contactuele eigenschappen had hij goede toegang bij de Grafische Vormgeving van de KL en Defensie, waardoor de vereniging altijd
kon beschikken over oorkondes, flyers, emblemen en banners in de juiste opmaak. Tijdens verscheidene activiteiten in
het kader van het 100-jarig bestaan van de KNVOL heeft hij
belangrijke ondersteuning geleverd, onder meer bij het verzorgen van de juiste “plaatjes bij de praatjes”. En vooral ook
heeft hij een beslissende rol gespeeld bij het vinden van nieuwe locaties voor het archief van de KNVOL (tot vier maal toe)
en bij de uitvoering van de verhuizingen zelf een belangrijke
bijdrage geleverd. Cees Janssen heeft kortom gedurende zeer
lange tijd in zeer belangrijke mate het gezicht van de KNVOL
bepaald: ons magazine ARMEX.
Voor het hoofbestuur reden om hem voor te dragen als erelid. De vergadering geeft met een daverend applaus te kennen zich daarin geheel te kunnen vinden.

De toekomst van de vereniging en mededelingen
van de voorzitter
De voorzitter deelt mee in gesprek te zijn met de Commandant Landstrijdkrachten. Deze ziet mogelijkheden de vereniging te gebruiken als vehikel bij de viering van het 200-jarig
bestaan van de KL. Zo zou de KNVOL formeel in naam symposia kunnen organiseren en het daardoor mogelijk maken om
sponsorgelden aan te trekken. De daarmee gekweekte goodwill zou voor de vereniging op haar beurt wellicht kunnen
resulteren in sponsoring (bijvoorbeeld door het om niet verlenen van diensten).
Het hoofdbestuur is doende voor de KNVOL een nieuwe website te realiseren. De huidige is sterk verouderd en vastgelopen. Er wordt naar gestreefd het voor leden mogelijk te maken ARMEX met een code digitaal te lezen. Een dergelijke
opzet biedt ook nieuwe mogelijkheden voor adverteerders.
Momenteel liggen drie offertes ter tafel, waarmee bedragen
zijn gemoeid van respectievelijk ca. e 5000, e 2000 en e 1000.
Naar een enthousiaste webmaster (website-beheerder) wordt
nog gezocht.
Vervolgens geeft de voorzitter een overzicht van de bezuinigingsmaatregelen die Defensie binnenkort dreigen te treffen
en uit daarover zijn bezorgdheid.

Rondvraag en sluiting
De vicevoorzitter vraagt aandacht voor de Thema-avond Vrede en Veiligheid 2013, die op 31 oktober a.s. in Leiden zal
plaatsvinden en gewijd zal zijn aan de “Toekomst van de VN,
de NATO en de EU”.
De heer P.R. Klop wijst op de excursies die zullen plaatsvinden

op 5 november 2013 (naar Thales Nederland in Hengelo, georganiseerd door regiovertegenwoordiger Tijme Bouwers) en
op 20 november 2013 ( naar het Scheepvaartmuseum en de
Marinekazerne Amsterdam, georganiseerd door regiovertegenwoordiger Michiel Kasteleijn); nadere informatie is te vinden in ARMEX.
Al 17 jaar werkzaam in het hoofdbestuur wenst deheer Klop
de zojuist aangetreden Dirk Vuijk alle sterkte toe bij de vervulling van zijn taken als tweede secretaris, verantwoordelijk
voor onder meer de ledenadministratie en het organiseren
van evenementen.
Flip Wessels lucht nogmaals zijn hart over de vele niet voorziene problemen waarmee hij zich geconfronteerd zag sinds
de verantwoordelijkheden van het penningmeesterschap
op 7 januari jl. weer op zijn schouders kwamen te rusten en
het enorme tijdsbeslag dat daarmee bleek te zijn gemoeid.
Hiervoor is uiteraard in de eerste plaats zijn voorganger verantwoordelijk maar ook de ING Bank werkte niet echt mee
(hetgeen aan de hand van enkele voorbeelden werd geïllustreerd).
De secretaris constateert dat de vorige penningmeester zijn
toezeggingen en beloften, gedaan onder meer tijdens de extra Algemene Vergadering van 7 januari jl., niet heeft nagekomen. Van een ordelijk overdracht aan zijn opvolger is in
geen enkel opzicht sprake geweest. Hij heeft verzaakt een exploitatieoverzicht over 2012 en een balans per ultimo 2012
aan te leveren en door zijn handelen c.q. nalaten de vereniging en vooral ook zijn opvolger willens en wetens op onredelijke, onfatsoenlijke en zeer oncollegiale wijze fors benadeeld. De secretaris vraagt zich in gemoede af, of een
dergelijke handelwijze binnen de vereniging zonder consequenties kan en mag blijven. In de daarop volgende discussie
laat de voorzitter weten, dat de door hem in de extra Algemene Vergadering van 7 januari jl. gemaakte positieve opmerking aan het adres van de vorige penningmeester sloeg
op diens waarneembare acties in 2012. Vanuit de vergadering
wordt het belang van een goede dossiervorming benadrukt
alsmede het feit dat het eindresultaat belangrijker is dan bevrediging van het rechtvaardigheidsgevoel. In afwachting van
het rapport van de kascontrolecommissie houdt de voorzitter
de kwestie in beraad. De vergadering wordt om 12.12 uur gesloten.
Na de “lopende lunch” in de hal van gebouw V05 start om
13.30 uur architect Jeroen van Schooten (inmiddels: Team-Varchitectuur te Amsterdam) zijn lezing over de realisatie van
de nieuwe Kromhoutkazerne. Helaas moet deze enigszins
worden ingekort omdat de PowerPoint-diapresentatie niet
compatibel blijkt met het computersysteem ter plaatse.
Veel van de daarbij verstrekte informatie is te vinden bij
www.consortiumkomfort.nl!
Onder zijn leiding start vervolgens een interessante rondleiding over het terrein, met als hoogtepunt de Prinsenkamer en
de werkruimten van de staf van de Commandant Landstrijdkrachten in gebouw K09.
De dag wordt afgesloten met een drankje in de “Bomvrije
ruimte”, waarbij Jeroen van Schooten met een boekenbon
en Mireille Albeda-Riesenbeck (assistente van de generaalmajoor Van Uhm) met een bloemenbon worden bedankt voor
hun inzet.
Vastgesteld door het hoofdbestuur in zijn vergadering van 21
oktober 2013.
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#KL200 in teken van de
soldaat en zijn verhaal
Landmacht viert jubileum met samenleving
De Koninklijke Landmacht bestaat in 2014 200 jaar. Dit jubileum zal op bescheiden maar ook gepaste
wijze worden gevierd. Hoe? De Landmacht gaat zijn activiteiten in 2014 waar mogelijk toegankelijk
maken voor het publiek en zoekt aansluiting bij evenementen in de samenleving. De militairen
trekken komend jaar het land in om hun verhalen te delen.
“ De Koninklijke Landmacht is van en voor de Nederlandse samenleving”, verklaart commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Mart de Kruif, het gekozen thema. “Dat besef zit in onze genen maar is niet vanzelfsprekend wederzijds;
veel werk van de Koninklijke Landmacht speelt zich immers
af buiten de schijnwerpers.”

Inzet buiten én binnen de landsgrenzen:
de landmacht is ervan!
Om dit te onderschrijven refereert De Kruif aan de 14 plekken in de wereld waar op dit moment landmachtmilitairen actief zijn voor vrede en vrijheid. Dit in het kader van het handhaven van de internationale rechtsorde en het veiligstellen
van de Nederlandse belangen in het buitenland. Van Kaboel
tot Zuid-Soedan. “En wie weet dat de landmacht daarnaast
30 keer per week in eigen land wordt ingeschakeld om de civiele autoriteiten te ondersteunen?”, vervolgt hij zijn relaas.
“Want of het nu gaat om het helpen bij het ontmantelen van
criminele netwerken of het opsporen van een vermist kind,
het onschadelijk maken van een bom uit de Tweede Wereldoorlog of de aanleg van een noodroute om een ontspoorde
locomotief af te kunnen voeren: de landmacht is er van!”
Generaal De Kruif benadrukt dat hij en zijn mensen zich met
genoemde voorbeelden allerminst op de borst willen kloppen. “Het zijn in onze ogen verhalen die het waard zijn om
met de samenleving te delen. Zodat de man op straat be-

Hoofdprogramma
9 januari:
Vaandelgroet aan de koning in Den Haag: 		
29 maart:
Deelname aan de Dag van de Grondwet in Den haag:		
		
21-22 april:
200 Voor de Toekomst: historische fietstocht t.b.v. het
Jeugdsportfonds
22 april:
‘Praten met Soldaten’. Bezoek aan scholen.		
23 april:
Landmachtdag 2014. De landmacht komt naar u toe.
23-juni – 2 juli:
Delfzijl Ontzet: de muziek van de landmacht speelt een
sleutelrol
14-21 september:
Market Garden. Historische herdenking.		
29 oktober:
Symposium ‘Mens en Innovatie’.			

200 jaar Koninklijke Landmacht in teken van
Jeugdsportfonds
Wie jarig is trakteert. De Koninklijke Landmacht vormt
geen uitzondering op deze regel en promoot daarom
het hele jaar het Jeugdsportfonds. Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen tot 18 jaar
die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een vereniging. Omdat wij zeer veel waarde
hechten aan de fysieke (en mentale) fitheid van onze
mensen, dragen we als Koninklijke Landmacht het
Jeugdsportfonds een zeer warm hart toe. Een gezonde
geest in een gezond lichaam gunnen we iedereen:
zeker een kind.
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ter weet wie wij zijn en wat we doen, want het gaat ergens
over.” Zie hier de reden waarom het grootste krijgsmachtdeel zijn jubileumjaar 2014 aangrijpt om het contact met de
samenleving te zoeken. De Kruif: “De landmacht is van iedereen!”

23 april: De landmacht komt naar u toe!
Het jubileumjaar start 9 januari 2014 met veel militair ceremonieel in de vorm van een vaandelgroet aan de koning op het
Plein 1813 in Den Haag. Het klapstuk is echter de ‘Landmachtdag 2014’ op 23 april. Militairen van de Koninklijke Landmacht gaan dan naar meer dan 200 locaties Nederland om de
Nederlandse burger te vertellen, tonen en laten ervaren wat
de landmacht doet. Een dag eerder worden in het hele land
scholen bezocht in het kader van soldaat voor de klas of collegezaal. Het is maar een kleine greep uit het programma
van #KL200 (zie vorige bladzijde), dat dus vooral in het teken
staan van het delen van persoonlijke verhalen met de samenleving. “Cadeaus vragen we niet”, vertelt generaal De Kruif.
“Maar als ik een verlanglijstje moest maken, stond er: een
sterker bewustzijn binnen de maatschappij van wat hun landmacht zoal betekent. Militairen vechten voor vrede en vrijheid als dat nodig is. Uit naam én in het belang van de Nederlandse samenleving. Omdat wij op het ergste zijn voorbereid,
zijn we ook in heel veel andere crisissituaties inzetbaar. En dat
gebeurt dagelijks.” <

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

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

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

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

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