Van de voorzitter
Door de COVID-19 maatregelen heeft de KNV 'Ons Leger' geen lezingen, vergaderingen en excursies kunnen organiseren.
Gelukkig hebben we Armex en lukt het de hoofdredacteur nog steeds om, ondanks de beperkingen, zeer lezenswaar
dige digitale uitgaven uit te brengen. Op die manier houden we tóch contact met u.
Omdat de beperkingen nog geruime tijd aanhouden, heeft het hoofdbestuur besloten om toch iets bijzonders te doen voor de leden en de lezers van Armex.
Daarom bieden we de laatste Armex van 2020 in hard copy aan. We streven ernaar om ook in de tweede helft van 2021 de Armex weer in hard copy aan
te bieden.
Bovendien bieden we u een scriptie aan met de titel ‘Politieke zuinigheid en militaire volgzaamheid’. De scribent, Lars Deijkers, is een reservist van het Korps
Nationale Reserve en onderzoekt de militaire strategie van Nederland in de periode 2000 – 2014. De scriptie is een bewerking van zijn masterscriptie onder
begeleiding van prof. dr. Arthur ten Cate die namens de KNV ‘Ons Leger’ als bijzonder hoogleraar verbonden is aan de Rijksuniversiteit Groningen. Lars
Deijkers onderzocht hoe Nederland na de Koude Oorlog dacht veilig te “blijven in een tijdperk van falende staten, humanitaire interventies, mondiaal ter
rorisme, hoogtechnologische dreigingen, continue cyberontwrichting en klimaat- en grondstoffenproblemen.” Hij vroeg zich af of Nederland eigenlijk wel
een strategie had voor deze uitdagingen.
Die vraag kunnen we nu ook stellen in het kader van de Covid-19 besmetting. Nederland was niet voorbereid op een pandemie. De politiek was er niet
klaar voor; ons zorgsysteem was er niet klaar voor; de bevolking was er niet klaar voor. Hadden we überhaupt wel een strategie om met een zich zeer snel
om zich heen grijpende besmettelijke ziekte om te gaan? Uiteraard speelden de onbekendheid met het virus en met de behandelingsmethode en een
ontbrekend vaccin een hoofdrol bij het ontwikkelen van een adequate reactie. Kortom, we werden verrast door een onbekende vijand.
In onze grondwet staan de taken voor onze krijgsmacht beschreven. Een goede analyse van die taken “in een tijdperk van falende staten, humanitaire in
terventies, mondiaal terrorisme, hoogtechnologische dreigingen, continue cyberontwrichting en klimaat- en grondstoffenproblemen” (zie hiervoor de
scriptie van Lars Deijkers) moet dan leiden tot de middelen die voor de uitvoering van die taken nodig zijn. Maar de factoren die de uitvoering van die taken
kunnen beïnvloeden, zijn hier, in tegenstelling tot een onbekend virus, wél bekend. We zouden ons dus heel goed kunnen voorbereiden om een crisis, die
onze veiligheid en welvaart en die van onze partners in gevaar brengt, het hoofd te bieden.
In deze Armex zult u ook kunnen lezen hoe de onlangs door minister Bijleveld gelanceerde toekomstvisie daar op ingaat. Eén ding is nu al duidelijk. De
krijgsmacht is er niet klaar voor en zal dat op korte en langere termijn (2035) ook niet worden. We kunnen nu zien wat het betekent als we niet zijn
voorbereid op een crisis van wereldomvang. Laten we die fout niet maken als het gaat om onze veiligheid en welvaart. Laten we ervoor zorgen dat onze
krijgsmacht over voldoende middelen en goed getraind personeel kan beschikken om de grondwettelijke taken uit te voeren.
Ik wens u nu alvast een goede jaarwisseling en een gelukkig Nieuwjaar toe.
Blijf gezond.
Peter Striek,
Luitenant-generaal b.d.
Voorzitter KNV ‘Ons Leger’
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