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‘Alles lijkt zo klein, als ik na een weekje tank rijden weer in een personenauto stap! 
Met zoveel pk’s onder je, heb je het gevoel dat niemand je iets kan maken, terwijl ik 
in het weekend weer één van de zoveel weggebruikers ben’, zegt Wesley de Jager. 
Het liefst scheurt hij zo lang en zo snel mogelijk over de Oirschotse heide. Hij kent zijn 
“ultieme voertuig” inmiddels alsof het zijn eigen auto is. Volgens hem gaat zijn werk 
dan ook verder dan alleen het intrappen van het gaspedaal. ‘Tijdens oefeningen is de 
tank je leefplek. De commandant, lader, schutter en ik, slapen, eten en werken op de 
tank. Het is krap en soms bloedheet. Rijden in je ondergoed is misschien niet gepast, 
maar soms is het zo heet dat ik in mijn onderbroek achter de pook kruip.’ 
De Jager is nu een jaar werkzaam als bestuurder van de Leopard 2 A6. Volgens zijn 
eigen zeggen omdat hij wel het veld in wilde, maar niet van lopen houdt. Het rijden 
op rupsbanden bleek wel wat lástiger dan gedacht. ‘Tijdens de opleiding gaf ik te 
weinig gas in een bocht waardoor één van de rupsbanden eraf vloog. Later ben ik nog 
een keer in een greppel gereden doordat ik verkeerd gegidst was. Het was niet mijn 
schuld, maar ik lag wel met twee ontspoorde rupsbanden in de greppel! Scheuren 
geeft een echte kick, maar om dat goed en veilig te kunnen, moet je wel veel oefe-
nen, snel kunnen reageren en een avontuurlijke instelling hebben.’
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In maart en april wordt het overgrote deel van het Nederlandse 
contingent van EUFOR naar ons land teruggehaald. 

Ook de zeshonderd Britse militairen van EUFOR verlaten 
Bosnië. De European Force bestaat nu nog uit circa zesduizend 
militairen, onder wie 280 Nederlanders. EUFOR, opgericht in 
2004, komt voort uit de Stabilisation Force. Deze vredesmacht 
nam in 1996 de plaats in van de Implementation Force (IFOR). 
Die werd in 1995 na de vredesakkoorden van Dayton op de 
Balkan gestationeerd.
Door de inzet van IFOR, SFOR en EUFOR zijn de omstan-
digheden in Bosnië-Herzegovina genormaliseerd. Daarom 
wordt het aantal Nederlandse militairen daar teruggebracht. Er 
blijven negentig Nederlanders in Bosnië aanwezig. Ze gaan aan 
de slag binnen de te handhaven Liaison Observation Teams en 
in een nieuw regionaal LOT-coördinatiecentrum. Nederlanders 
blijven ook actief in het hoofdkwartier van EUFOR in Sarajevo 
en binnen de International Police Unit. 
In de komende Landmacht meer aandacht voor dit onderwerp.

Inzet Bosnië sterk gereduceerd   

Het DienstenCentrum Human 
Resources zoekt collega’s, militairen 
én burgers, met een P&O, of daaraan 
gerelateerde, achtergrond. De vaca-
tures zijn verspreid over het gehele 
bedrijf en variëren momenteel in rang 
/ schaal van sergeant – majoor ( schaal 
006) , adjudant – onderoffi cier (schaal 
007) en  kapitein (schaal 009).

Werken bij het DCHR betekent ener-
zijds alle P&O kennis gebruiken die je 
zelf al in huis hebt. Anderzijds breidt 
je die eigen kennis dagelijks uit door 
het contact met klanten en collega’s. 
Daarnaast zijn er tal van trainingen, 
cursussen, opleidingen en workshops 
die vanuit het DCHR worden georga-
niseerd of begeleid.
Nieuwsgierig geraakt? De P&O 
adviseurs van het DCHR geven graag 
informatie over het werken bij het 
DienstenCentrum Human Resources, 
vacatures en de te volgen procedures.

Paul Aarts:  053 - 4819160
John Veldhuis:  053 – 4819161

Kijk ook regelmatig op de Arbeids-
plaatsenbank.

DCHR zoekt 
personeel 

Op maandag 14 mei start de 59e editie van de Tweedaagse 
Militaire Prestatie Tocht. 
Het decor voor deze tocht is omgeving Harskamp. Inschrij-
ven is nog mogelijk tot en met 17 april op www.tmpt.nl. 
De Tweedaagse Militaire Prestatietocht is een veelzijdige 
sportieve tocht voor alle beroeps- en reservemilitairen van 
alle krijgsmachtdelen. Er moeten verschillende proeven 
afgelegd worden zoals: 
 
• Verplaatsing per fi ets
• Afl eggen van touwhindernisbaan
• Tweemaal een snelmars van 3 km in 21 minuten
• Juistheidsworpen met werpgewichten in standaardringen
• Afstandschatten

Voor deelnemers van 45 jaar en ouder gelden kortere 
afstanden. Deelname is per team van twee militairen. Het 
behalen van deze prestatie geeft recht op het dragen van het 
TMPT-kruis.

Tweedaagse Militaire 
Prestatietocht

Er hebben weer een aantal personeelsverschuivingen plaatsgevonden 
aan de top van onze organisatie. De veranderingen op een rijtje. 

Kolonel Henk Morsink, hiervoor Assistant Chief of Staff G5 1 GNC, is 
met ingang van maart belast met de functie van Souschef Integrale Plan-
nen bij de Defensiestaf en is bevorderd tot brigadegeneraal.
Brigadegeneraal Theo Ent, voormalig Souschef Integrale Plannen bij de 
Defensiestaf, bekleedt nu de functie van directeur Planning en Control 
bij het Commando Landstrijdkrachten.
Kolonel Jürgen Jongkind, in zijn vorige functie commandant Opleidings- 
en Trainingscenrtum Logistiek, is nu belast met de functie van Souschef 
Planning & Control bij de Directie Aansturen Operationele Gereedstel-
ling van de Defensiestaf en is daarvoor bevorderd tot brigadegeneraal.
Kolonel Theo Vleugels zal in april 2007 worden belast met de functie 
van commandant Opleiding- en Trainingscommando en worden bevor-
derd tot brigadegeneraal. De huidige commandant, generaal Piet Smit, 
zal met FLO gaan.
Kolonel Mart de Kruif, thans plaatsvervangend directeur Operaties Com-
mando Landstrijdkrachten, zal in april worden belast met de functie van 
commandant  43 Gemechaniseerde brigade en worden bevorderd tot 
brigadegeneraal.
Kolonel Jan Broeks, thans hoofd afdeling Bestuursondersteuning Com-
mando Landstrijdkrachten, zal in juni het commando van 1 Logistieke 
brigade overnemen van brigadegeneraal Rob Knol. Hij wordt daarvoor 
bevorderd tot brigadegeneraal. Knol wordt Head of the Netherlands 
Liaisonteam US Central Command in Tampa, Florida. 

Opperoffi ciermutaties

101 NBC Verdedigingscompagnie heeft eind maart geoefend in 
Borssele. Op onder andere het bedrijventerrein van de kerncentrale 
en de Total raffi naderij werden een aantal rampscenario’s beoefend 
door het Verkennings- en Detectiepeloton. 
Een deel van de oefening in het havengebied vond plaats in sa-
menwerking met de brandweer. De gezamenlijke oefening is een 
voorbeeld van de intensivering van de civiel-militaire samenwerk-
ing. De landmacht heeft specifi eke capaciteiten waarover civiele 
hulpdiensten vaak niet beschikken. 
Met behulp van de Fuchsen, die bestand zijn tegen een hoger 
stralingsniveau, is het voor, bijvoorbeeld de brandweer, mogelijk op 
plekken te komen die anders niet toegankelijk zouden zijn.
De organieke taak van 101 NBCVerdcie is andere militaire een-
heden te ondersteunen in de verdediging tegen nucleaire, biolo-
gische en chemische dreigingen. In de komende Landmacht meer 
aandacht voor de nationale taken van de KL.

NBC oefening in Borssele
Na dit jaar zullen er op enkele LOT-huizen na, alleen nog 
maar sporen zijn van de Nederlandse deelname aan de 
missies in Bosnië. Om deze reden speurden een conserva-
tor en een fotograaf van het legermuseum, de voormalige 
kampplaatsen af om tekens van vroegere aanwezigheid vast 
te leggen. In het volgende nummer van Landmacht maken 
we aan de hand van dit beeldmateriaal een “trip down 
memorylane”. Hierbij worden restanten uit de plaatsen 
Busovaça, Bugojno, Novi Travnik, Potocari, Srebenica, Jaice, 
Sisava, Santici en, Knesevo getoond. Om deze geschiedenis 
in vogelvlucht levendig te maken, doen we een beroep op 
iedereen die een mooie, grappige of ingrijpende herinner-
ing heeft aan één van deze plekken. U kunt uw verhaal 
onder vermelding van “trip down memorylane” sturen naar  
kj.daane.bolier@mindef.nl. Hierbij graag uw toenmalige 
functie, brigade, bataljon en de periode van uitzending 
vermelden. 

OPROEP
Sporen uit het verleden



Schaarstemanagement 
in de materieelwereld
De Landmacht beschikt over goed en modern materieel. Toch kunnen veel eenheden 
op dit moment niet altijd over al hun materieel beschikken. Hoe komt dat? Veel ma-
terieel is nodig ten behoeve van de missie in Uruzgan en het opwerktraject dat aan 
een uitzending daarheen vooraf gaat. Daardoor moeten de eenheden in Nederland 
creatief omspringen met het materieel dat zij wél ter beschikking hebben.

In NAVO-verband draagt Nederland 
zowel in kwaliteit als in kwantiteit 
aanzienlijk bij aan missies. Nederland 
doet het goed en kan zich in kwalita-
tief opzicht meten met de Verenigde 
Staten, Groot-Brittannië en Duitsland. 
Om dit te handhaven, moet materieel 
en personeel aan de hoogste eisen 
voldoen. Het afgelopen jaar bleek dat 
veel eenheden met materieeltekorten 
te maken kregen. 

Brigadegeneraal René Veger is direc-
teur Operationele Ondersteuning bij 
staf-CLAS. Hij geeft aan dat een en 
ander erg ingewikkeld in elkaar zit. 
‘Het onderwerp materieel staat hoog 
op de agenda van de Commandant 
Landstrijdkrachten, luitenant-generaal 
Van Uhm. Hij beseft als geen ander 
dat met deze situatie een beroep wordt 
gedaan op de motivatie van elk indi-
vidueel personeelslid bij zowel het 
Opleidings- en Trainingscommando 
als bij de overige eenheden. Wanneer 
er een eenvoudige oplossing zou zijn, 
was deze al lang gevonden.’ 
 

Meer materieel nodig 
Defensie heeft voor de missie in 
Afghanistan aanvullend materieel 
gekocht. Voorbeelden hiervan zijn de 
pantsercontainers, de Bushmasters, 
en bepaalde elektronische middelen 
ter verhoging van de eigen veiligheid. 
De 60mm mortieren die van het 
Korps Mariniers zijn geleend, blijken 
in Uruzgan zeer goed bruikbaar. Ook 
op het vlak van de  persoonlijke kle-
dingsuitrusting waren aanpassingen 
nodig: de desert-schoenen bleken 
niet geschikt voor het optreden in het 
Afghaanse bergachtig terrein. Daarom 
heeft het CLAS besloten daar andere 
schoenen voor te kopen. Tony Boste-
laar is hoofd planning en bedrijfsvoe-
ring in de afdeling Materieellogistiek 
bij de Directie Operationele Onder-
steuning: ‘We konden echter door 
een krap budget  álleen de militairen 
van de battlegroup uitrusten met die 
specifi eke bergschoenen. De mis-
sie in Uruzgan maakt het niet alleen 
nodig om sommige artikelen nieuw te 
kopen, ook is soms een herverdeling 
van het bestaande materieel nodig. Zo 
beschikt een eenheid in Afghanistan 
bijvoorbeeld over veel meer nacht-
zichtapparatuur dan in Nederland 
gebruikelijk. Dat extra materieel moet 
uit het CLAS vandaan komen. Vroeger 
konden we terugvallen op het mate-
rieel van de mobilisabele eenheden, 
maar sinds die eenheden zijn opge-
heven is dat niet meer mogelijk. Dit 
betekent dat materieel bij de andere 
eenheden moet worden geleend.’ 

Er is veel vraag naar materieel. Gene-
raal Veger begrijpt dat wel. ‘Tijdens de 
Nederlandse bijdrage aan ISAF komen 
in feite alle CLAS-eenheden aan de 
beurt en dus wil iedereen zijn profes-
sionele bekwaamheid trainen, uiter-
aard op een manier die is afgestemd 
op de aanstaande inzet. Wanneer we 
ons optreden in Afghanistan verge-

lijken met de missies naar Bosnië en 
Irak, zien we een toename in com-
plexiteit en middelen.’ Om eenheden 
goed voor te bereiden op de missie, 
is er in Nederland een zogenaamde 
“oefenset” samengesteld. Deze bestaat 
onder andere uit Patria’s, Mercedes 
Benz Softtops en radio’s en wordt ter 
beschikking gesteld van de eenheden 
die gaan opwerken. Na de integra-
tieoefening verhuist de set naar de 
volgende eenheid. Het materieel voor 
deze oefenset, moest geleverd worden 
door de eenheden van het CLAS. Als je 
dan weet dat we besloten hebben het 
materieel dat in Afghanistan verblijft 
niet te roteren met de eenheden, dan 
besef je dat er nóg meer druk ontstaat 
op de beschikbaarheid van het mate-
rieel. De eenheden die in Nederland 
blijven hebben immers niet alleen te 
maken met het feit dat ze materieel 
hebben moeten leveren voor de oe-
fenset, maar ze missen daarnaast ook 
nog de spullen die ze voor de inzet in 
Afghanistan ter beschikking hebben 
gesteld, wat we de “uitzendset” noe-
men. Bostelaar: ‘Sommige eenheden 
in Nederland kunnen daardoor over 
slechts tweederde van het materieel 
beschikken waar ze volgens de OTAS 
behoefte aan hebben. De consequentie 
hiervan is dat er meer met materieel 
tussen eenheden geschoven moet 
worden, het opleidings- en trainings-
programma moet worden aangepast 
en dat het materieel intensiever wordt 
gebruikt waardoor er meer onderhoud 
moet worden gepleegd. Ook de een-
heden die na de eerste rotatie van de 
uitzending in Nederland zijn terug-
gekeerd, merken dit omdat het gros 
van hun materieel in Afghanistan is 
achtergebleven. Daarnaast veroorzaakt 
dit noodzakelijke schuiven met mate-
rieel de nodige extra administratieve 
werklast, die voor een fors deel op de 
schouders van de materieelbeheerders 
terecht komt.’ 
 

Voorraden
Een ander knelpunt doet zich voor met 
de voorraden munitie, reservedelen en 
overig materieel ten behoeve van op-
leiding en training. Bostelaar: ‘Een van 
de oorzaken is het feit dat we materi-
eel in Afghanistan intensiever gebrui-
ken. Het zogenaamde gebruiksprofi el 
van materieel is daar anders dan waar 
van we uitgingen toen we het aan-
schaften. Generaal Veger: ‘Dat komt 
omdat de omstandigheden in Uruzgan 
niet lijken op de omstandigheden 
waarvoor het materieel oorspronkelijk 
was aangeschaft. Zo hadden we tot 
voor kort nauwelijks problemen met 
de Patria’s. Die zijn gebouwd om 75 
procent van de inzet op verhard terrein 
te rijden en 25 procent in onverhard 
terrein. Nu wordt hij gebruikt als 
patrouillevoertuig in bijna alle gevallen 
op onverhard terrein met veel stenen 
en kuilen en onder bijzonder stoffi ge 
omstandigheden. Men rijdt, omdat 
de veiligheid in Uruzgan dat vereist, 
buiten de wegen en door het terrein, 
bijvoorbeeld om IEDs te vermijden. 
De slijtage is anders en hoger, dus is 
er een hoger reservedelenverbruik. Dat 
vergt weer dat we in Nederland meer 
reservedelen moeten aanschaffen. Bo-
vendien wordt de hele levensduur van 
een apparaat bekort. Daardoor moeten 
we op termijn eerder geld gaan uitge-
ven om het materieel te vervangen.’

Toen de missie in Uruzgan vorig 
jaar van start ging, werden er een 
hele hoop spullen naar Afghanistan 
gestuurd, waardoor de voorraden in 
Nederland verder afnamen. Bostelaar: 
‘De logistieke lijnen zijn veel langer en 
kwetsbaarder. Een dergelijke operatie 
eist een bijzondere en omvangrijke 
logistieke inspanning. Dat heeft ook 
consequenties voor de voorraden. 
Omdat men langer doet over de distri-
butie, moet er een grote voorraad aan 
bijvoorbeeld munitie in Uruzgan zelf 
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‘EEN OORZAAK DIE TE MAKEN HEEFT MET HET 
MATERIEELTEKORT IS HET FEIT DAT WE MATERIEEL 
INTENSIEVER ZIJN GAAN GEBRUIKEN’

DE BUSHMASTER IS SPECIAAL AANGESCHAFT VOOR DE MISSIE IN URUZGAN



worden opgeslagen. Dus is er in Ne-
derland minder munitie voor het re-
guliere opleidings- en trainingsproces. 
En dus komt het voor dat in Nederland 
niet alle munitieaanvragen van eenhe-
den kunnen worden gehonoreerd.’
Op het gebied van de voorraden is 
vorig jaar nog een extra knelpunt ont-
staan, niet veroorzaakt door de inzet 
in Afghanistan. Wat is er aan de hand? 
Generaal Veger legt uit: ‘Halverwege 
2006 was bij de Defensie Materiaal 
Organisatie (DMO) het budget voor 
de exploitatiekosten voor het CLAS al 
op. Van dat budget betaalt het CLAS 
wat nodig is aan reservedelen, muni-
tie en andere spullen die nodig zijn 
voor opleiding en training. Vanaf het 
moment dat het geld op was, zijn de 
voorraden ten behoeve van het CLAS 
eigenlijk niet meer aangevuld. Natuur-
lijk werden de oorzaken onderzocht 
en ook wat de noodzakelijke uitgaven 
zouden zijn. Er bleek een fors jaarlijks 
structureel tekort aan geld te zijn om 
de exploitatiekosten van het CLAS te 
kunnen betalen. In de jaren voor 2006 
was dit probleem minder in omvang 
en hadden we nog de mogelijkheid 
om binnen de Koninklijke Landmacht 
zelf naar oplossingen te zoeken. Nu 
gaat dat niet meer en zijn er veel meer 
organisatiedelen bij betrokken.’
De vele TIC’s (“troops in 
contact”=gevechtsacties) in Afghani-
stan veroorzaken een hoog verbruik 
aan munitie. Maar ook de noodza-
kelijke voorbereiding op de uitzen-
dingen in Nederland heeft geleid tot 
een intensievere schietopleiding. De 
hoogte van de munitievoorraden bij de 
DMO waren hier vanuit een historisch 
oogpunt niet op berekend. 
 

Prioriteit voor ISAF
Generaal Veger: ‘De behoefte aan 
meer voorraden vertaalt zich onmid-
dellijk naar behoefte aan meer geld. 
We kunnen ons geld maar één keer 
uitgeven en dus moeten we heel zorg-
vuldig met ons budget omgaan. Dus 
ook kijken hoe we met het tekort aan 
geld omgaan. Zo zullen we bijvoor-
beeld op korte termijn de inhoud van 
het jaarprogramma tegen het licht 
moeten houden om na te gaan of we 
ergens kunnen besparen. Het geld 
dat we op die manier vinden, kunnen 
we benutten voor het aanschaffen van 
reservedelen en munitie. Die zoekslag 
betekent overigens niet dat er bijvoor-
beeld niet meer in het buitenland 
geoefend zal worden. Door het ontbre-
ken van bepaalde oefenfaciliteiten in 
eigen land, zijn we uiteindelijk toch 
aangewezen om, daar waar nodig, in 
het buitenland oefeningen te houden. 
We kijken niet alleen naar de activitei-
ten van de operationele eenheden. Zo 
vervangen we inmiddels bijvoorbeeld 
ook al minder dienstpersonenauto’s in 
2007 dan oorspronkelijk was gepland.’
Als op korte termijn geld beschikbaar 
komt, vergt het overigens toch nog 
de nodige tijd voor de ontbrekende 
munitie, reservedelen en andere spul-
len voor opleiding en training bij de 
eenheden beschikbaar komen. Gene-
raal Veger: ‘Ondanks alle maatregelen 
die we treffen, is dus op korte termijn 
geen verbetering te voorzien voor de 
eenheden in Nederland. Wat er ook 
gebeurt, het standpunt van Defensie 
– en dus ook ons CLAS-standpunt – is 
dat de ISAF-missie de hoogste priori-
teit heeft. Die inzet en de andere twee 
grote missies, de EU Battlegroup en 
NRF-10 (in 2008) verdienen ons aller 
aandacht.’ 
 

Kogelwerende vesten
Tot slot Tony Bostelaar over de re-
tourlijnen vanuit Afghanistan: ‘We 
wachten in Nederland nog op de 
terugkomst van veel goederen en 
reservedelen. Als ze weer terug zijn, 
betekent het niet dat dit materieel 
weer meteen kan worden gebruikt, 
omdat er controle en reparaties moe-
ten plaatsvinden. Door het intensieve 
gebruik en de daardoor opgetreden 
forse slijtage aan materieel moet er 
heel kritisch gecontroleerd worden.’ 
En: ‘Een ander aspect van wat ik met 
die retourlijnen bedoel, zie je bij de 
kogelwerende vesten. Die belanden na 
uitzending vaak in de eigen PGU-kast. 
Tot voor kort was de retourstroom van 
deze vesten niet sluitend geregeld. 
Inmiddels zijn brieven verstuurd naar 
alle commandanten en ondercomman-
danten. De vesten moéten op korte ter-
mijn worden ingeleverd bij het KPU. 
Daar worden de vesten gecontroleerd 
zodat ze daarna weer snel ter beschik-
king kunnen komen ten behoeve van 
de (voorbereidingen) op inzet. Zo ho-
pen we met verschillende maatregelen 
de knelpunten - structureel én tijdelijk 
- op te kunnen lossen.’

CREATIEF OMGAAN MET MATER IEELTEKORT OP DE WERKVLOER

‘Ons bataljon werd in 2005 compleet 
vanaf nul opgericht. Dat betekent 
dat we niet gelijk alles nodig hadden. 
We hadden hierbij wel de pech dat 
onze oprichting in dezelfde tijd viel 
als de voorbereiding op de uitzending 
naar Uruzgan. Materieel werd nieuw 
aangeschaft of uit MOB-complexen 
verzameld. Wij hadden op een ge-
geven moment pantservoertuigen 
zonder radio’s. Daar mocht niet mee 
gereden worden. Dat materieel moest 
er wel zijn, men wist door een werk-
achterstand als gevolg van de enorme 
hoeveelheid op te heffen mobilisabele 
eenheden alleen niet waar. Ik heb 
toen een zoekteam samengesteld dat 
bij mobilisatie-complexen heeft ge-
zocht naar materieel dat nog niet was 
geregistreerd. Na de zoektocht wer-
den er voldoende radio’s gevonden 
om dit probleem te verhelpen. 

Maar niet al het materieel was op 
voorraad. Zo kreeg ik draagbare 
verbindingsmiddelen voor één com-
pagnie, terwijl ik verbindingsmiddelen 
voor drie compagnieën nodig heb. 
Dan moet je keuzes maken: wie krijgt 
wanneer het materieel? Soms werd er 
zelfs binnen een oefening materieel 
overgedragen. Met als gevolg dat de 
verbindingsmiddelen door het inten-
sieve gebruik sneller slijten. 

Nachtzichtapparatuur is ook iets dat 
we te weinig hebben bij ons bataljon. 
Zelfs binnen een compagnie is er te 
weinig nachtzichtapparatuur. Dus 
ga je lenen bij andere compagnieën. 
Het voordeel voor de lange termijn 

is wel dat de nachtzichtapparatuur 
inmiddels in Uruzgan in voldoende 
mate aanwezig is. Dat betekent dat 
bataljons die nu naar Uruzgan gaan, 
zelf geen nachtzichtapparatuur meer 
meenemen. 

Tekorten worden in eerste instantie 
binnen het bataljon herverdeeld. 
Mocht dat niet lukken, dan ga ik ver-
der kijken. Eerst binnen onze brigade 
en uiteindelijk bij andere brigades. Zo 
hadden wij bijvoorbeeld een enorm 
tekort aan inzetbare pantservoertui-
gen. Deze voertuigen waren nodig 
om te kunnen trainen. In overleg met 
mijn collega van 17 Painfbat kon ik 
van hem een volledige compagnieset 
voertuigen lenen, omdat hij ze niet 
meenam op uitzending. Uiteindelijk 
bleek ook dat ik binnen de eigen 
brigade de voertuigen kon krijgen van 
het 44ste bataljon. Een hele logistieke 
operatie maar mijn compagnie kon 
oefenen en trainen. 

De manschappen vinden het soms 
jammer dat materieel er niet is. Zo 
wachten wij nu op materieel van het 
Soldier Modernisation Programme 
(SMP). Het probleem daarbij is dat 
sommige van mijn mensen het wel al 
hebben en anderen niet. Dat kan tot 
frustraties lijden. Ik roep altijd: Het is 
jammer dat we nu nog niet alles heb-
ben, maar het wordt straks op uitzen-
ding alleen maar makkelijker. 

Wat ik als commandant wil voorko-
men is dat de opleiding en training 
van mijn mensen onacceptabel wordt 

verstoord. En dat is tot nu toe nog 
niet gebeurd. Wat dat betreft ben ik 
erg tevreden over de gereedheidsrap-
portages. Zo hebben wij in juni een 
oefening waarbij persé munitie nodig 
is. Deze oefening heeft de hoogste 
prioriteit. Maar omdat we weinig mu-
nitie hebben, zou dat betekenen dat 
we tot juni niet meer kunnen schie-
ten. Dankzij de gereedheidsrappor-
tages heb ik op hoger niveau hiervan 
de consequenties uitgelegd. Uiteinde-
lijk kreeg ik toch nog een aanvulling. 
Ik vind het prettig dat er korte lijnen 
zijn naar het CLAS en weet dat men-
sen daar hun stinkende best doen om 
alsnog oplossingen te vinden. Wan-
neer ik “nee” te horen krijg, weet ik 
dat het materieel er echt niet is.  

Wat mij elke keer weer verrast is 
ook de inventiviteit van mijn eigen  
personeel. Wanneer er een tekort is 
aan verbindingsmiddelen weet altijd 
wel iemand binnen mijn bataljon een 
oplossing te verzinnen. Zo kende 
iemand een bedrijf dat tachtig por-
tofoons over had. Die hebben wij 
gewoon geleend om zo onze oefe-
ning te houden. Maar ik heb ook wel 
eens in een oefening tactisch gebruik 
gemaakt van mobiele telefoons als 
verbindingsmiddel. En wanneer er 
geen antennes zijn, pak je toch ge-
woon een vork! Wat dat betreft ben 
ik trots op mijn mensen: door een 
tekort aan materieel denken ze cre-
atief en verzinnen zo vaak toch nog 
een oplossing.’ 

‘En wanneer er geen antennes zijn, 
 pak je toch gewoon een vork!’

Draagbare verbindingen, nachtzichtapparatuur en uitrustingspakketten 
voor de Geweren Lange Afstand. Dat zijn dingen die ze bij 45 Pant-
serinfanteriebataljon in Ermelo het meest missen op dit moment. Het 
bataljon gaat pas begin 2008 naar Uruzgan en bungelt dus onderaan 
de “voedselketen” bij de verdeling van het bechikbare materieel. Batal-
jonscommandant, overste  Kees de Rijke, legt uit hoe je met beperkte 
middelen toch kunt “overleven”.

OVERSTE KEES DE RIJKE

‘DE PATRIA IS GEBOUWD OM 75 PROCENT VAN 
ZIJN INZET OP VERHARD TERREIN TE RIJDEN’
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Voor een organisatie die staat voor vrede en veiligheid in 
de wereld is het vanzelfsprekend dat ook intern de veilig-
heid op orde is. Niet voor niets luidt de vijfde pijler van de 
voorlopige gedragscode van Defensie: ‘Ik zorg voor een 
veilige werkomgeving’. Dat het gebruik van alcohol en 
drugs de veiligheid in gevaar kan brengen hoeft nauwelijks 
toelichting. Dat je materieel in orde moet zijn ook niet. 
Maar hoe zit het met informatiebeveiliging? Hoe kun je je 
als landmachtmedewerker in deze tijd van WiFi en weblogs 
wapenen tegen informatiemisbruik?

Vijand
‘Op dit moment is het bijhouden van weblogs een hype. 
Het aantal weblogs van militairen is niet meer te tellen. 
Voor informatiebeveiliging is het een “pain in the ass”.’ 
Aan het woord is kapitein Egbert Heins, stafoffi cier bij 
het Bureau Integrale Veiligheidszorg in Apeldoorn. ‘Een 
voorbeeld. Soldaat Jan blogt vanuit Uruzgan: “Morgen en 
overmorgen neem ik geen contact op, want dan ben ik op 
verkenning in Deh Rawod.” Dit kan de vijand natuurlijk 
ook lezen.’
Ook “onschuldige” foto’s, bijvoorbeeld van de omgeving of 
van militairen in tenue, kunnen onbedoeld een hoop infor-
matie prijsgeven en daarmee de missie in gevaar brengen. 
‘Ik zet wel eens een reactie op zo’n weblog: “Realiseer je 
je dat als ík deze informatie kan lezen, iederéén het kan 
lezen?” Uit hun reactie blijkt dan vaak dat ze daar niet echt 
bij stil staan. Meestal zijn ze daarna zorgvuldiger.’ Niet dat 
e-mailen zoveel beter is trouwens. Voor je het weet belandt 
de mail in de verkeerde mailbox. Bovendien laat de beveili-
ging van programma’s als Hotmail te wensen over.

Beveiligingsbewustwording

Risico’s
Niet alleen bloggende en mailende militairen kunnen 
onbedoeld de veiligheid in gevaar brengen. Ook aan het 
gebruik van mobiele telefoons en draadloos internet kleven 
risico’s. Heins: ‘Mensen realiseren zich vaak niet hoeveel 
informatie kan worden verkregen uit het gebruik van een 
mobieltje. Een GSM werkt als een soort GPS (Global Posi-
tioning System): altijd is na te gaan waar je je precies be-
vindt. En een smsje blijft na verzending nog 72 uur op een 
server staan, inclusief het nummer van de verzender en 
ontvanger. Ook als je je nummer geblokkeerd hebt.’ 

Volgens Heins staat vast dat in het verleden relaties van 
uitgezonden militairen telefonisch en per e-mail zijn lastig-
gevallen. En om nog even terug te komen op Uruzgan: het 
beeld dat veel Nederlanders van de Taliban hebben – dat 
ze onderontwikkeld zouden zijn – is onjuist. Heins: ‘De 
Taliban zijn technisch in staat ons af te luisteren. Neem van 
mij aan: wat wij kunnen, kunnen de Taliban ook!’

‘Bewustzijn betekent dat je rekening houdt met het 
feit dat je computer wel eens gekraakt zou kunnen 
worden, net zoals er ingebroken kan worden in je huis. 
Rekening houden met... dat is waar bewustzijn alle-
maal om draait.’ 
(bron: Security.nl)

G. liet een map met personeelsvertrouwelijke informatie 
in de trein liggen: ‘Er gaat op zo’n moment van alles door 
je heen’

‘Het gebeurde op een woensdagmiddag. Normaal ga ik 
nooit met de trein, maar ik had een vergadering in Utrecht 
vlakbij het station, vandaar. Ik had mijn tas expres thuis 
gelaten, zodat ik niet zo hoefde te sjouwen. De vergader-
stukken had ik in een plastic map gestopt. Ik weet nog dat 
ik op weg naar huis een oud vrouwtje heb geholpen met 
uitstappen. Vervolgens liep ik naar de bus, ging zitten en 
toen merkte ik het… K*T!! Map weg!! Op hetzelfde mo-
ment zag ik de trein waar ik in had gezeten wegrijden…

Er gaat op zo’n moment van alles door je heen. Shit! Wat 
zat er allemaal in de map? Kan iemand misbruik maken 
van de gegevens? Tegelijkertijd probeerde ik de gebeur-
tenissen van de dag terug te halen. Had ik de map wel 
meegenomen uit Utrecht? Had ik het niet in de verga-
derzaal laten liggen? Nee, want ik had op het station nog 
een krant gekocht, en toen had ik de map nog, dat wist ik 
zeker.

De stukken in de map waren personeelsvertrouwelijk: 
namen, adressen en telefoonnummers van zo’n honderd 
medewerkers van de brigade. Ik heb gelijk de volgende 
ochtend iedereen ingelicht: mijn baas, de S2 van de briga-
de, de marechaussee, de NS en de collega’s in Den Haag. 
Gelukkig reageerde niemand vervelend: ‘stom, maar het 
kan iedereen gebeuren.’ En dat is ook zo. Mijn advies voor 
wie iets vergelijkbaars overkomt is dan ook: meteen mel-
den! Wees niet bang om voor je blunders uit te komen.

Als ik een berisping had gekregen, had ik dat geaccep-
teerd. Vertrouwelijke gegevens op zo’n manier kwijtraken, 
dat mag gewoon niet. Gelukkig is het uiteindelijk goed 
afgelopen. Een mevrouw uit Olst heeft de papieren in de 
trein gevonden en opgestuurd naar Defensie. Stel dat het 
anders gelopen was en de lijst in verkeerde handen terecht 
was gekomen. Dan had ik hier nu niet gezeten. Ik ben die 
mevrouw uit Olst erg dankbaar!’

Op verzoek van de commandant en de S2 van de brigade 
blijft G. anoniem.

Onder het motto ‘Beveiliging: Mij’n zorg…?!’ is dit jaar het defensiebrede 
programma Beveiligingsbewustwording (BBW) bij het CLAS van start gegaan. 
Doel van het programma is het bewustzijn van het personeel op het gebied van 
informatiebeveiliging te verhogen. 

Mis
Wie denkt dat hij of zij het tijdens oefeningen in Nederland 
wel wat minder nauw hoeft te nemen met informatieveilig-
heid, heeft het trouwens mis. ‘De landmacht hanteert het 
principe train as you fi ght. Een oefenscenario is een af-
spiegeling van hoe wij in werkelijkheid optreden. Infor-
matie over oefeningen die in verkeerde handen valt, kan 
dus ook de veiligheid van uitgezonden militairen in gevaar 
brengen.’ Iets om bij stil te staan als je een cd-tje brandt 
met oefeninformatie.

Risico’s zijn nooit uit te sluiten. Maar door zorgvuldig om 
te gaan met informatie en je bewust te zijn van de risico’s, 
kun je de kans op informatiemisbruik wel fl ink verkleinen. 
Personeel dat de veiligheid bewust in gevaar brengt, wordt 
overigens streng aangepakt. Iemand die een WiFi-kaartje 
in een defensielaptop prikt, hiermee het internet op gaat en 
zo hackers de kans geeft het Defensienetwerk te betreden, 
riskeert strafvervolging en ontslag.

Gelukkig is het goed afgelopen

Beveiliging mij’n zorg...?!
Programma Beveiligingsbewustwording Ministerie van Defensie
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Wie komt wanneer in 
aanmerking voor welke 
onderscheiding?
De krijgsmacht kent verschillende dapperheidsonderscheidingen voor militairen 
die zich moedig hebben gedragen in de strijd. Zeker met de huidige missie in Af-
ghanistan groeit de kans op gevaarlijke situaties en dus ook op aanvragen voor dap-
perheidsonderscheidingen. Maar wie komt nu wanneer in aanmerking voor welke 
onderscheiding?

Veilig Internet: echt veilig?
‘Ja, maar ook Veilig Internet is, net als andere zaken in het 
leven, niet 100% waterdicht.’ Aan het woord zijn Arie van 
den Berg en René van der Stel van de Beveiligingscoördi-
nator van Defensie Telematica Organisatie (DTO). Zij zijn 
dagelijks bezig met informatiebeveiliging in al haar facet-
ten. ‘Tijdens het surfen op internet kun je ongemerkt vi-
russen, spam of spyware binnenhalen. Dergelijke malware 
(schadelijke software) haalt de gebruiker zelf naar zich toe 
door zijn surfgedrag.’

DTO is de beheerder van de gehele ICT-infrastructuur 
van Defensie. Zij doet er, mede in opdracht van de Bevei-
ligingsautoriteit (BA), alles aan om deze infrastructuur 
betrouwbaar te houden. Zo wordt in- en uitgaande mail 
gefi lterd op attachmentniveau: bevat een mailtje een bijlage 
die niet aan bepaalde technische eisen voldoet, dan kan het 
wel eens kwaadaardig zijn en wordt het tegengehouden.

Een commandant kan vrij eenvoudig een verzoek indienen 
om het gebruik van Veilig Internet van zijn medewerkers 
in te zien. Wélke sites iemand bezoekt, is een ander ver-
haal. De enkele keren per jaar dat een defensiemedewerker 
wordt betrapt op het bezoeken van bijvoorbeeld pornosites 
via Veilig Internet is dan ook meestal het gevolg van mal-
ware die zo’n site op het defensienetwerk probeert te instal-
leren. Hierdoor ontstaan technische problemen en gaat er 
bij DTO een belletje rinkelen. 

Het lastige is dat je vaak niet aan een site kan zien of hij 
malware bevat. Je gezond verstand gebruiken is dan ook 
het devies: vermijd goksites en sites die bijvoorbeeld gratis 
spelletjes en muziek aanbieden. Dit soort sites mogen 
sowieso niet bezocht worden op defensie computers.

Hoe kunnen defensiemedewerkers veiliger omgaan met 
digitale informatie? Van den Berg en Van der Stel: ‘Ge-
bruik Veilig Internet alleen voor werkgerelateerde zaken. 
Verstuur alleen documenten via de mail die geen gevoelige 
informatie bevatten en stuur ze alleen naar geadresseerden 
waarvan je zeker weet dat je het juiste adres hebt. Defensie-
informatie mag  alleen op defensiemiddelen, zoals laptops 
voorzien van V-Soft, verwerkt worden. En zet altijd je 
schermbeveiliger aan als je van je bureau wegloopt. Thuis 
doe je toch ook de voordeur dicht als je even naar de buren 
gaat?’

Zes gouden beveiligingsregels

Onder het motto ‘Beveiliging: Mij’n zorg…?!’ is eind 
januari het defensiebrede programma Beveiligingsbewust-
wording (BBW) bij de CLAS van start gegaan. Doel van 
het programma is het bewustzijn van het personeel op het 
gebied van informatiebeveiliging te verhogen. Het BBW 
programma stelt zes gouden regels centraal: 

- houd u aan de defensieregels en spreek elkaar 
  aan op onveilig gedrag

- voorkom ongeautoriseerde toegang tot onze 
  gebouwen en systemen

- behandel informatie met zorg

- weet met wie u zaken doet

- voorkom misbruik en diefstal van bedrijfsmid-   
  delen

- meld beveiligingsovertredingen en verdachte 
  omstandigheden 

Het komende half jaar zullen alle landmachtmedewerkers 
hiermee te maken krijgen. Meer info: zie intranet.
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‘Napoleon heeft eens gezegd dat 
soldaten veldslagen winnen, maar dat 
generaals de eer opstrijken. Gelukkig 
is er veel veranderd in de loop der tijd. 
Dat blijkt wel uit het feit dat wij u een 
onderscheiding mogen uitreiken voor 
uw moedige optreden in Irak, tij-
dens de SFIR3-operatie.’ Deze mooie 
woorden sprak minister Henk Kamp 
tijdens de uitreiking van het Kruis 
van Verdienste aan de soldaten Ralf 
Jongbloed en Jeffrey Kloek tijdens de 
Veteranendag in 2005. De mitrailleur-
schutters grepen tijdens een hinder-
laag in Irak (zie kader Kruis van Ver-
dienste) zo kordaat in, dat ze werden 
gedecoreerd met een dapperheidson-
derscheiding. Het was voor het eerst 
sinds Nieuw-Guinea” dat militairen 
van de Landmacht weer een dapper-
heidsonderscheiding ontvingen.

‘Op zich niet verwonderlijk’, verklaart 
brigadegeneraal Marcel van den 
Broek, Chef-staf Staf Clas, die namens 
de KL lid is van de Commissie Dap-
perheidsonderscheidingen.* Deze 
in 1999 in ere herstelde commissie, 
beoordeelt de voordrachten voor een 
dapperheidsonderscheiding. ‘Defen-
sie is al weer vanaf begin jaren negen-

tig continu actief in vredesmissies van 
diverse aard. Het aantal situaties met 
troops in contact (TIC) is in Afghani-
stan hoger dan eerder in Irak terwijl 
er in Bosnië de laatste jaren geen 
TIC’s meer hebben plaatsgevonden.”

Bijzondere daad
Om voor een dapperheidsonderschei-
ding in aanmerking te komen moet 
worden voldaan aan verschillende 
criteria. Er moet sprake zijn van: een 
gewapend confl ict, een bijzondere 
daad, beleidsvol optreden en moed. 
Van den Broek: ‘Onder bijzondere 
daad verstaan we dat de persoon die 
voorgedragen wordt voor een onder-
scheiding, meer heeft gedaan dan je 
van hem in zijn functie mag verwach-
ten in die situatie. In een hinderlaag 
terechtkomen, is “an sich” geen reden 
voor een dapperheidsonderscheiding. 
Elke militair kent zijn “skills en drills” 
en is getraind om op de juiste manier 
te handelen in zo’n situatie. Het kan 
zijn dat iemand zijn taken bewust 
anders uitvoert, omdat de situatie daar 
naar zijn inschatting om vraagt. Het 
moet daarbij een bewuste keuze zijn 
van de betrokkene om van de “skills 
and drills” af te wijken of extra risico 

Van 1815 tot mei 1940 kende ons land 
slechts één dapperheidsonderscheiding, de 
Militaire Willems-Orde. Dit is de hoogste 
Nederlandse dapperheidsonderscheiding, 
die voorrang heeft boven alle ridderorden 
en andere onderscheidingen. De orde 
is een beloning voor militairen in dienst 
van het Koninkrijk der Nederlanden (en 
sinds 1940 ook burgers), die zich in de 
strijd door het bedrijven van uitstekende 
daden van moed, beleid én trouw hebben 
onderscheiden. Bij de Militaire Willems-

Orde is trouw één van de nadrukkelijke 
vereisten. De Militaire Willems-Orde 
kent vier gradaties: Ridders der eerste 

klasse of Grootkruisen, Ridders der 
tweede klasse of Commandeurs, Rid-
ders der derde klasse en Ridders der 

vierde klasse. Tot 1955 werd de onder-
scheiding ruim zesduizend keer uitgereikt. 
In 2006 ontving de Poolse 1e Zelfstandige 
Parachutistenbrigade de Militaire Willems-
Orde (zie kader).

Moed
Een ander belangrijk criterium voor 
toekenning is “moed”. Maar wat ís 
moed? ‘Dat is lastig om te bepalen’, 
beaamt de generaal. ‘Het gaat erom 
of je bewust risico loopt bij de actie 
die je doet; gevaar loopt voor je leven 
om anderen de gelegenheid te geven 
zich in veiligheid te brengen. Er moet 
dus daadwerkelijk een confrontatie of 
een gevechtscontact zijn geweest. Ik 
heb een geweldig respect voor al die 
militairen die hun werk doen terwijl 
daar toch duidelijk risico’s aan zijn 
verbonden zoals patrouilles in Afgha-
nistan, dat getuigt ook van moed maar 
ook van vertrouwen in eigen profes-
sionaliteit. Maar dat is gerelateerd aan 
je werk: het hoort bij het militair zijn. 
De commissie bepaalt dan ook niet 
wie wel of niet moedig is, maar of de 
daad van de voorgedragen militair in 
aanmerking komt voor een dapper-
heidsonderscheiding.’ 
In de praktijk kan iedereen iemand 
voordragen voor een dapperheidson-
derscheiding. Dus niet alleen com-
mandanten, maar ook soldaten en kor-
poraals. Op intranet is een formulier 
te vinden waarmee de voordracht kan 
worden ingediend**. ‘Van belang is 
dat de gebeurtenis goed omschreven 
wordt, het liefst met een situatieschets 
en beschrijving van het tijdsverloop en 
mogelijk met een getuigenverklaring 
erbij. Verder moet goed beargumen-
teerd zijn waarom de actie van die 
persoon zo bijzonder was, welk risico 
hij of zij daarbij liep en wat het effect 
was van deze daad. Toevoeging van het 
“After Action Report”, dat opgesteld 
wordt door de commandant van de 

operatie, is ook echt aan te raden.”
De voordracht gaat vervolgens via de 
hiërarchieke lijn “naar boven”. ‘Be-
wust, zodat niemand vergeten wordt’, 
legt de generaal uit. ‘Een directe 
commandant kan constateren dat 
misschien nog meer mensen, die bij 
de gevechtshandeling of confrontatie 
betrokken waren, mogelijk in aanmer-
king kunnen komen voor een onder-
scheiding. Bovendien kan de com-
mandant nog aanvullende informatie 
toevoegen over de actie en dit plaatsen 
in het grotere geheel.’

Een voordracht voor een militair van 
de Koninklijke Landmacht komt uit-
eindelijk terecht bij  Commandant 
Landstrijdkrachten, luitenant-generaal 
Peter van Uhm. Brigadegeneraal Van 
den Broek: ‘Een informele CLAS-com-
missie bestaande uit onderoffi cieren, 
offi cieren en burgers adviseert hem 
over de voordracht.’ 
Van Uhm biedt het verzoek met zijn 
appreciatie vervolgens aan aan de 
Commandant der Strijdkrachten. 
Deze laat de Commissie Dapperheids-
onderscheidingen een advies opstellen 
over de voordracht voor de minister. 
De minister is uiteindelijk degene die 
het besluit neemt of er een voordracht 
naar de koningin gaat om een dapper-
heidsonderscheiding toe te kennen. 
‘De tussenliggende niveaus kunnen de 
aanvraag niet tegenhouden. Ze mogen 
wel een advies toevoegen. Een voor-
dracht zal dus altijd worden besproken 
door de Commissie Dapperheidson-
derscheidingen.’

te lopen om anderen de gelegenheid 
te geven in veiligheid te komen. Je 
zou dit zelfopoffering kunnen noe-
men.’
Een goed voorbeeld hierbij is de han-
deling van de soldaten Jongbloed en 
Kloek tijdens hun missie in Irak. Toen 
hun eenheid bij het inrichten van een 
“Vehicle Checkpoint” in een massale 
vijandelijke aanval terechtkwam, be-
antwoorde het duo dit direct met vuur 
terwijl ze zelf in een onbeschermde 
positie stonden en bleven staan. Door 
deze actie, met gevaar voor eigen 
leven, boden zij de eenheid de gele-
genheid een vuurpositie in te nemen 
waardoor de aanval uiteindelijk werd 
afgeslagen.
Rang en functie zijn geen criteria bij 
de toekenning van een dapperheids-
onderscheiding, benadrukt generaal 
Van den Broek: ‘maar je mag van een 
onderoffi cier of offi cier wel eerder 
initiatief verwachten dan van een 
soldaat. We gaan er vanuit dat een 
kaderlid ook in een crisissituatie de 
leiding neemt en zijn manschappen 
aanstuurt. Maar dat betekent niet dat 
een onderoffi cier of offi cier minder 
kans maakt op een onderscheiding.’

Militaire Willems-Orde 
1e zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade
Koningin Beatrix reikte op woensdag 31 mei 2006 op 
het Binnenhof in Den Haag de Militaire Willems-Orde 
(vierde klasse) uit aan de 1ste Zelfstandige Poolse Pa-
rachutistenbrigade. Dat deed zij als beloning voor de 
inzet tijdens de operatie Market Garden in september 
1944, de grote geallieerde luchtlandingsoperatie bij 
Arnhem. De brigade van Stanislaw Sosabowski werd in 
september 1944 ingezet toen bleek dat de Britten op 
veel weerstand stuitten. Sosabowski had eerder aange-
geven geen heil te zien in de operatie en hij kreeg helaas 
gelijk. De Polen leden bij Arnhem zeer zware verliezen. 
Desondanks lukte het de Polen toch nog om duizenden 
gevluchte Britten te redden en de Rijn over te zetten. Tij-
dens het unieke evenement werd de zogeheten cravate 
van de Orde aan het vaandel van de Poolse 6 Air Assault 
Brigade, die de tradities van de 1ste Zelfstandige Poolse 
Parachutistenbrigade heeft overgenomen, bevestigd. 
Generaal-majoor Stanislaw Sosabowski, die de eenheid 
leidde, ontving postuum de Bronzen Leeuw. De uitrei-
king van deze dapperheidsonderscheidingen betekende 
eerherstel voor de prestaties van de Poolse eenheid en 
haar commandant.

‘Hoe groter het belang, hoe 
           hoger het voorstel 
     voor de onderscheiding’ 

Militaire Willems-Orde

In juni 1940, een 
maand na de Duitse 
inval, stelde de Neder-
landse regering in Lon-
den het Bronzen Kruis 
in; een onderscheiding 
voor moedig of beleid-
vol optreden tegenover 
de vijand. Ook voor 
burgers en buitenlan-
ders. Sinds 1940 hebben 
3497 personen het Bron-
zen Kruis ontvangen.

Dirk A. Vonk, korporaal van de mariniers algemeen
De toenmalige marinier der eerste klasse Dirk Vonk heeft zich op 4 mei 1993 
als VN-militair in Cambodja onderscheiden door moedig en beleidvol optreden 
tegenover de vijand, na op de route tussen Phum Ku en Phum Ampil in een 
hinderlaag terecht te zijn gekomen, waarbij zijn voertuig werd beschoten. In het 
bijzonder heeft hij zich onderscheiden door -hoewel zelf gewond- op zeer voort-
varende en koelbloedige wijze zijn zwaarbeschadigde Landrover en gewonde col-
lega-mariniers uit de gevarenzone te brengen. Vervolgens heeft hij door moedig 
optreden in voor hem vijandelijk gebied met gebruikmaking van zijn mitrailleur 
een voertuig, behorende tot een van de bij het confl ict betrokken militaire facties, 
tot stoppen gedwongen en gebruikt voor de evacuatie van gewonde collega’s en 
hemzelf. Zijn moedig en beleidvol optreden heeft zonder meer toe bijgedragen 
dat de leden van zijn team de hinderlaag hebben overleefd.

Bronzen Kruis

* Brigadegeneraal Marcel van den Broek 
is inmiddels opgevolgd door brigadegene-
raal Theo Vleugels als lid van de Com-
missie Dapperheidsonderscheidingen 
namens de Landmacht.

** Formulier ‘Voordracht voor onder-
scheiding’ is te downloaden via intranet: 
http://intranet.mindef.nl/images/formu
lier%20reddingsmedaille_tcm4-109283.
doc
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Mensenwerk
In deze commissie, voorgezeten door 
de Directeur Operatiën van de Defen-
siestaf, is elk krijgsmachtdeel verte-
genwoordigd. Verder maken een lid 
van de Traditiecommissie Krijgsmacht 
en een vertegenwoordiger van het 
Kapittel der Militaire Willems-Orde 
deel uit van de commissie. De Sectie 
Onderscheidingen verzorgt het se-
cretariaat. Om welke onderscheiding 
het gaat, bespreekt de commissie pas 
nadat is besloten of de voordracht wel 
of niet in aanmerking komt voor een 
dapperheidsonderscheiding. ‘Rang 
en functie doen er niet toe. Er is geen 
computerprogramma om te bepalen 
of een Kruis van Verdienste of Bron-
zen Kruis wordt toegekend. Het blijft 
mensenwerk gebaseerd op de aange-
dragen informatie en de discussie in 
de commissie. De omstandigheden 
waarin de gebeurtenis zich heeft 
afgespeeld bepalen het advies voor 
de onderscheiding. Hoe groter het 
belang, hoe hoger het voorstel voor de 
onderscheiding.’ 
Het advies van de commissie gaat met 
de voordracht naar de minister van 
Defensie. Als deze het advies over-
neemt, wordt op basis van het advies 
en de overwegingen een voordracht 
opgesteld voor de koningin. De toe-
kenning is pas een feit als zij dit per 
Koninklijk besluit heeft bekrachtigd.

De betrokkene die voor een onder-
scheiding is voorgedragen, wordt 
hierover niet ingelicht. ‘Dat moet ook 
niet. Het kan verwachtingen wek-
ken die mogelijk niet worden waar-
gemaakt, het is zoals ik al zei geen 
computerprogramma waarmee je een 
en ander kunt bepalen. De aanvrager 
wordt ook pas telefonisch ingelicht als 
Hare Majesteit heeft ingestemd of als 
de Minister heeft besloten dat de voor-
dracht niet in aanmerking komt voor 
een dapperheidsonderscheiding.’ 
De soldaten Jongbloed en Kloek kre-
gen pas op de ochtend van 17 mei 
2005 te horen dat ze naar Den Haag 
zouden gaan waar de Nederlandse 
Veteranendag plaatsvond. Kloek, die 
op oefening was in België, wist niet 
wat hem te wachten stond. ‘Ik dacht 
eerst nog dat ik misschien een oude 
veteraan moest begeleiden op het 
Veteranendefi lé.’

NB: HET KAPITTEL DER MILITAIRE WILLEMS-ORDE ADVISEERT DE MINISTER VAN DEFENSIE BIJ 
VOORDRACHT EN/OF TOEKENNING VAN DE MILITAIRE WILLEMS-ORDE. VOORDRACHTEN VOOR 
DE DRIE ANDERE ONDERSCHEIDINGEN WORDEN BEOORDEELD DOOR DE COMMISSIE DAPPERHEIDS-
ONDERSCHEIDINGEN WAARIN ELK KRIJGSMACHTDEEL IS VERTEGENWOORDIGD. DE ONDERSCHEIDIN-
GEN WORDEN TOEGEKEND BIJ KONINKLIJK BESLUIT.

     ‘Er is geen 
computerprogramma   
     om te bepalen of een   
    Kruis van Verdienste 
of  Bronzen Kruis wordt 
             toegekend’

Kort daarna, in fe-
bruari 1941, werd 
het Kruis van Ver-
dienste, ingesteld 
voor moedig en 
beleidvol optre-
den in verband 
met vijande-
lijke actie. Direct 
contact met de 
vijand is voor dit 
Kruis geen ver-
eiste. De onder-
scheiding is 2088 
keer uitgereikt.

Ralf Jongbloed en Jeffrey Kloek, soldaten der eerste klasse, 
42 Pantserinfanteriebataljon
De toenmalige soldaten der eerste klasse Ralf Jongbloed en Jeffrey Kloek maak-
ten deel uit van Stabilisation Force Iraq 3 (SFIR3), 42 Pantserinfanteriebataljon 
regiment Limburgse Jagers. De mitrailleurschutters Jongbloed en Kloek hebben 
zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onder-
scheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend op 17 mei 2004 
in de provincie Al Muthanna. Dit gebeurde tijdens het inrichten van een Vehicle 
Checkpoint op de route Jackson door een door de vijand massaal uitgevoerde 
vuuroverval direct met vuur te beantwoorden. Tijdens dit incident lagen beide 
soldaten voortdurend zelf onder vuur en stonden zij in een onbeschermde po-
sitie. Door deze onder moeilijke omstandigheden uitgevoerde actie, met gevaar 
voor eigen leven, boden zij hun eenheid de gelegenheid om hun vuurpositie 
in te nemen om het massale vuur te kunnen beantwoorden waardoor de vij-
andelijke actie werd afgeslagen en de vijand zich terugtrok. Het duo kreeg de 
onderscheiding opgespeld door prins Willem-Alexander tijdens de Nederlandse 
Veteranendag in 2005.

Kruis van Verdienste

Er is een leemte tussen de herinneringsmedaille en de dap-
perheidsonderscheidingen. 
Een herinneringsmedaille krijgt elke militair die gedurende 
een bepaalde tijd aan een operatie heeft deelgenomen, 
ongeacht de risico’s van zijn of haar missie. Een dapper-
heidsonderscheiding wordt, terecht, alleen uitgereikt als er 
sprake is van bijzonder moedige of dappere daden.
Op dit moment overleggen de Defensiestaf en de Operati-
onele Commando’s, waaronder het CLAS, over het eventu-

eel invoeren van een insigne dat “gelopen risico’s” tijdens 
operationele inzet in combinatie met adequaat handelen 
zichtbaar maakt. Het gaat hierbij dan om een “blijk van 
herkenning en erkenning” voor die militairen die in bepaal-
de moeilijke omstandigheden hebben verkeerd. 
Andere landen kennen vergelijkbare insignes. De VS heeft 
bijvoorbeeld de Combat Action Badge. 
Of en wanneer een dergelijk insigne ingevoerd zal gaan 
worden, is op dit moment nog niet duidelijk. 

Tussen herinneringsmedaille en dapperheidsonderscheiding

‘Ik heb daarna vijf sigaretten achter elkaar 
opgestoken, terwijl ik niet eens rook’
Sergeant Abram Beekman werd 16 februari op landgoed Bronbeek in Arnhem, samen met vier anderen, 

onderscheiden met een Kruis van Verdienste. ‘Ik ben er trots op, maar we hebben het met z’n allen gedaan.’

‘Ik besef nu beter dat je als mens 
fl ink kwetsbaar bent’, vertelt sergeant 
Abram Beekman op de bank in zijn 
woonkamer. Zijn vrouw Poulina heeft 
net de oudste dochter in bed gelegd 
en zit met de jongste op schoot. Uit 
een klein portemonneetje aan zijn 
sleutelhanger haalt Beekman drie 
kogels van een Kalashnikov. ‘Deze heb 
ik uit mijn scherfvest gepeuterd. De 
ander was ingeslagen in de oliepomp 
van ons voertuig en de derde komt uit 
de bodemplaat, van onder de kevlar 
mat.’ Op zijn borst is een duidelijk lit-
teken gezien. ‘Van de druk of de hitte 

van de kogel’, vertelt de luchtmobieler 
rustig. ‘De artsen zijn er niet helemaal 
uit.’

Kogelmantel
‘Het was op vrijdag 18 augustus, zo 
rond het middaguur.’ Beekman weet 
de dag precies voor de geest te ha-
len. Hij is met een groep via Taliban 
Bridge op weg naar Cemetery Hill, ten 
noorden van Deh Rawod. Daar zal de 
groep een patrouillebasis inrichten 
om daarna te voet verder te gaan naar 
Shingowlah voor een routeverken-
ning. Zover komt het niet. Bij een S-

bocht moeten de MB van de sergeant 
en de daarachter rijdende Patria vol in 
de remmen. Vier motoren met bij-
rijders komen tegemoet gereden. De 
voorste motorrijder schrikt en komt 
met zijn bijrijder ten val. Het lijkt op 
een ongeluk, maar de motorrijders 
duiken direct het zijterrein in en ope-
nen het vuur. ‘Er was verwarring’, her-
innert Beekman zich. ‘Ik dacht eerst 
aan een ongeval, maar vervolgens was 
er veel herrie. Toen kreeg ik een klap. 
Ik dacht dat ik tegen de MAG gestoten 
was. Op m’n gezicht zat bloed en mijn 
borst tintelde. Er zat een gat in mijn 

In maart 1944 werd de Bronzen Leeuw 
ingesteld, ter ”opwaardering” van het 
Bronzen Kruis met ”Eervolle Vermel-
ding” die bij de onderscheiding kon wor-
den uitgereikt. Personen die zich onder-
scheiden in de strijd tegenover de vijand 
door bijzonder moedige en beleidvolle 
daden komen in aanmerking voor deze 
dapperheidsonderscheiding, die in rang-
orde direct na de Militaire Willems-Orde 
komt. Ook Nederlandse burgers en bui-
tenlanders komen in aanmerking. 1210 
personen hebben sinds 1944 de Bronzen 
Leeuw ontvangen.

S.F. Sosabowski, generaal-majoor van de 
1e zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade
Generaal-majoor Sosabowski heeft zich met bijzonder moe-
dige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand 
onderscheiden door als commandant van de 1e zelfstandige 
Poolse Parachutistenbrigade gedurende de periode van 17 tot 
26 september 1944 rond Arnhem, uit te munten waardoor hij 
eenieder, die onder hem diende, inspireerde. Door zijn onver-
schrokkenheid en vastberaden houding in de strijd tegen de 
vijand was zijn doortastend optreden op kritieke momenten 
van groot belang voor de vasthoudendheid waarmee zijn een-
heid heeft volhard in de uitvoering van de haar opgedragen 
taken. De zonen van Sosaboski namen de onderscheiding in 
ontvangst namens hun inmiddels overleden vader.

Bronzen Leeuw
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             ‘De motorrijders duiken 
       direct het zijterrein in       
               en openen het vuur’

scherfvest.’ Beekman is verwond door 
de koperdeeltjes van de kogelmantel 
(AK47) die zich in zijn gezicht, ar-
men en benen hebben geboord. Twee 
minuten lang vuren de vijf groepsle-
den op de belagers met alles wat ze 
hebben, Minimi, MAG en Diemaco, 
om vuuroverwicht te houden en te 
kunnen afbreken. Door verwarring en 
opwaaiend stof verslechtert het zicht 
en bij het achteruitrijden komt de MB 
vast te zitten in de S-bocht. Terwijl het 
gevecht doorgaat, stapt sergeant Beek-
man uit om het voertuig te kunnen 
gidsen. ‘Mijn onderbewustzijn ver-
telde me dat ik dat moest doen. Soms 
doe je iets wat je niet zou verwachten. 
Bang was ik eigenlijk niet. Het enige 
wat ik dacht was: “we moeten hier 
weg.” Van te voren, tijdens de oplei-
ding, heb ik veel nagedacht over hoe 
ik in zo’n soort situatie zou handelen. 
Maar op het moment doe je wat je 
gevoel je ingeeft. Het verbaast me hoe 
ik gereageerd heb.’

Euforisch
Beekman geeft de chauffeur aanwij-
zingen om het voertuig te keren. De 
Schutter Lange Afstand, die voor de 
gelegenheid aan de groep is toege-
voegd, geeft hem hierbij rugdekking. 
In een opening in een muur ziet hij 
een tegenstander zijn wapen aanleg-
gen. De SLA aarzelt niet en schakelt 
de man uit. Beekman blijft gidsen 
tot de MB en Patria gekeerd zijn en 
het gevecht afgebroken kan worden. 
Onderweg naar het rendez-vouspunt 
wordt gestopt om stoom af te blazen. 
Bij Taliban Bridge gaat het peloton in 
een rondom. ‘Ik heb toen vijf sigaret-
ten opgestoken, terwijl ik niet eens 
rook. Het was een euforisch moment. 
De adrenaline pompte nog door m’n 
aderen. Iedereen klopte elkaar op de 
schouders. Gelukkig, we zijn er nog.’

Teletekst
Bij terugkeer op het kamp belt Beek-
man zijn vrouw Poulina. ‘Ik moest 
haar stem horen. Dat wilde ik heel 
graag. Maar ik had aanvankelijk be-
sloten haar niets van de TIC en mijn 
verwondingen te vertellen. Omdat ze 
hoogzwanger was, wilde ik haar niet 
onnodig verontrusten.’ Via een om-
weg wordt Poulina toch op de hoogte 
gebracht. ‘Er ging toen veel door me 
heen’, zegt ze met haar jongste op 
schoot. ‘Ik bleef met de angst zitten. 
Wat als die kogel hem nu een paar 
centimeter meer naar boven had 
geraakt?’

Na een herstelperiode van vier dagen 
nam Beekman alweer deel aan route-
verkenningen. ‘De eerste keer buiten 
de poort was spannend. Ik merkte dat 
ik direct gefocust was wanneer ik een 
motor zag of hoorde rijden. De rest 
van de groep heeft dat sindsdien ook.’
Na het incident mag Beekman voor 
verlof naar Nederland. In die periode 
werd zijn tweede kind geboren. ‘De 
geboorte was een bijzonder mooie tijd 
natuurlijk. Maar daarna was ik enorm 
gefocust op nieuws uit Afghanistan. 
Ik checkte continu het journaal, te-
letekst en internet om te zien of er 
nieuwtjes waren.’ Na overleg met 
vrouw Poulina en met toestemming 
van de verschillende diensten, keert 
Beekman na vijf weken terug naar 
Uruzgan. ‘Poulina zei dat ik niet 
met mijn gedachten bij thuis was. 
Ik wilde m’n uitzending volbrengen. 
Bovendien leek het me goed voor de 
verwerking van wat er gebeurd was. 
Ik voelde me machteloos terwijl m’n 
maten in Uruzgan zaten. Het heeft 
me goed gedaan om de missie af te 
kunnen ronden.”

Vuur
Samen met vier anderen (zie kader) 
ontving hij vrijdag 16 februari op 
landgoed Bronbeek, uit handen van 
minister Kamp, het Kruis van Ver-
dienste voor zijn dappere optreden. 
Ook kreeg hij het Draaginsigne Ge-
wonden opgespeld. ‘Ik wist dat ik die 
zou krijgen. Het Kruis van Verdienste 
was een verrassing. De uitreiking was 
heel bijzonder. Al die troepen en de 
aanwezigheid van veteranen die het 
Kruis van Verdienste in de Tweede 
Wereldoorlog hebben gekregen. Het 
bijzijn van C-LAS, luitenant-generaal 
Van Uhm, en de CDS, generaal Dick 
Berlijn, maakten het nog specialer.’ 
Beekman is trots op zijn onderschei-
ding. ‘Maar ik heb het niet alleen 
gedaan. Ook de anderen van de groep 
die bij het incident waren goed gerea-
geerd. Bijvoorbeeld de Minimi-schut-
ter en de MAG-schutter die het vuur 
van elkaar overnamen. Iedereen heeft 
zijn taak goed uitgevoerd.’

Kruis van Verdienste voor vijf infanteristen  
Vijf landmachtmilitairen hebben vrijdag 16 februari een dapperheidsonderscheiding ontvangen voor moedig en beleidvol 
gedrag tijdens hun uitzending in Afghanistan. Minister Henk Kamp, bezig aan de laatste dagen van zijn ministerschap, 
spelde de Kruizen van Verdienste persoonlijk op. De uitreiking van de onderscheidingen vond plaats op Landgoed Bron-
beek in aanwezigheid van teruggekeerde eenheden van Task Group Uruzgan, familie en genodigden. Een zeer bijzondere 
gebeurtenis; in de afgelopen jaren zijn er slechts zeven uitgereikt voor moedig optreden.

Sergeant Abram Beekman ontving een 
Kruis van Verdienste voor moedig en 
beleidvol optreden tijdens een vijandelijke 
actie in de omgeving van Shingowlah 
(Uruzgan). Hoewel hij gewond was, ver-
liet hij zijn onder vuur geraakte voertuig 
om het naar een veilige plaats te gidsen. 
Hierdoor werden het voertuig en de inzit-
tenden, onder moeilijke omstandigheden 
en met gevaar voor eigen leven, in veilig-
heid gebracht, zodat slachtoffers werden 
voorkomen.

Korporaal Sebastiaan Schoonhoven 
ontving de onderscheiding voor zijn 
koelbloedig optreden toen hij tijdens een 
vijandelijke aanval in de omgeving van 
Shingowlah zijn geraakte voertuig verliet 
om dekkingsvuur te geven aan zijn voer-
tuigcommandant (sgt. Beekman), zodat 
deze het voertuig naar een veilige plaats 
kon dirigeren. Met groot gevaar voor 
eigen leven wist hij te voorkomen dat bin-
nen zijn groep slachtoffers vielen.

Sergeant-1 Martijn Brian plaatste tijdens een 
hinderlaag in Moruch zijn Patriavoertuig 
naast een YPR-voertuig waarvan de chauf-
feur ernstig gewond was geraakt. Onder 
zwaar vijandelijk vuur sprong hij over naar 
het andere voertuig, bevrijde de chauffeur 
uit zijn benarde positie en droeg deze over 
aan een algemeen militair verpleegkundige. 
Daarnaast zorgde hij ervoor dat het bescha-
digde voertuig uit de gevarenzone kwam.

Soldaat-1 Erik van der Meijde ontving 
een Kruis van Verdienste voor moedig en 
beleidvol optreden tijdens een zware vij-
andelijke aanval op de Forward Operating 
Base Martello. Hij verliet op eigen initiatief 
zijn dekking om, met gevaar voor eigen 
leven, een open vlakte te overbruggen 
en vervolgens met het boordkanon van 
een YPR gericht vuur uit te brengen op de 
aanvallende troepen.

Korporaal Jens van der Sman ontving een 
Kruis van Verdienste voor moedig en be-
leidvol optreden tijdens een vijandelijke 
actie in Moruch in de provincie Uruzgan. 
Onder zwaar vijandelijk vuur heeft hij 
koelbloedig opgetreden door een gewond 
geraakte collega uit zijn voertuig te halen 
zodat deze kon worden verzorgd. Ook 
zorgde hij ervoor dat het beschadigde voer-
tuig uit de gevarenzone werd gehaald.

Soldaat Roy Schoemaker, sergeant-1 Iwan Kamminga en sergeant Abram Beekman ontvingen tijdens de ceremonie het 
Draaginsigne Gewonden.

‘Iedereen klopte elkaar op 
       de schouders. Gelukkig,   
     we zijn er nog’
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Voorbereiding Uruzgan 
op grens van de poolcirkel

Luitenant-generaal Van Uhm tekende onlangs in Noorwegen een overeenkomst die 
voorziet in een verregaande samenwerking tussen de KL en haar Noorse tegenhang-
er. Het 103 ISTAR-bataljon werkt al langer intensief met de Noren samen. Afgelopen 
maand oefende een deel van het bataljon (module IV) met het Noorse zusterbataljon 
op de poolcirkel.

103 ISTAR-BATALJON OEFENT MET NOREN 



‘Hoe heeft Sven Kramer het gedaan?’, vraagt overste Rein 
Schravendeel, commandant 103 ISTAR-bataljon. ‘Volgens 
mij heeft hij de vijf kilometer gewonnen’, reageert majoor 
Yngvar Tajet, de Noorse exchange-offi cer terwijl hij de auto 
met spijkerbanden over de dikbesneeuwde Noorse wegen 
manoeuvreert. ‘De Noren hebben niet goed gepresteerd’, 
beschrijft hij de schaatsprestaties van zijn landgenoten met 
enige teleurstelling. Overste Schravendeel glimlacht. Maar 
waar de Nederlanders en Noren elkaars opponenten zijn bij 
het WK afstanden voor schaatsers, zijn ze in militair opzicht 
hechte samenwerkingspartners. De ISTAR-bataljons van 
beide landen trekken geregeld en graag met elkaar op. De 
oefening Cold Response ’07 is het meeste recente toneel van 
hun innige samenwerking.

Mazzerati
Op uitnodiging van de Noorse krijgsmacht zijn op de grens 
van de poolcirkel, in de noordelijke Noorse provincie Troms, 
deze dagen ruim achtduizend militairen uit achttien verschil-
lende landen bijeengekomen. Ze nemen deel aan de arcti-
sche oefening Cold Response ’07. De KL is vertegenwoordigd 
door 103 ISTAR-bataljon, en vormt daarmee de hoofdmoot 
van de Nederlandse afvaardiging, die verder bestaat uit de in-
zet van een onderzeeboot en een F-16-detachement. De ruim 
honderd manschappen van het ISTAR-bataljon (zie kader) 
hebben op de Noorse legerbasis in Setermoen hun comman-
dopost ingericht. Ook zijn eenheden van 101 CISbataljon en 
320 Herstelcompagnie mee.
Onder leiding van modulecommandant en commandant 103 
Grondgebonden Verkennings Eskadron (GGVEsk), majoor 
Andy Bos, verzamelen en analyseren de verschillende sen-
soren van de eenheid de inlichtingen in hun Area of Intelli-
gence Responsibility (AOIR). Vandaag is de oefening offi cieel 
van start gegaan, maar het ISTAR-bataljon draait al enige tijd 
op volle toeren. ‘Het werk begint voor het ISTAR-bataljon 
altijd eerder. Wij moeten al een operationeel plaatje kunnen 
schetsen bij het begin van de oefening. Andere eenheden 
staan dan nog af te tanken of stellingen te graven’, vertelt 
majoor Willem Koelma, de Senior National Representative 
en hoofd Sectie-4 van het bataljon. ‘Wij creëren als het ware 
een startsituatie. De commandant stemt z’n plannen af op de 
door ons vergaarde inlichtingen.’
Centraal in de Nederlandse CP, gebouwd met boogtenten, 
bevind zich de modulecommandant, majoor Andy Bos. Voor 
zijn neus staan drie computerbeeldschermen waarop de 
laatste informatie, waaronder troepenverplaatsingen, voorbij-
trekt. ‘Onze verkenners van 103 GGVESK bevinden zich al 
enkele dagen in het veld. Onze EOV(Electronische Oorlogs-
voering) luistert radioverkeer af. Ze verzamelen inlichtingen 
over de troepen van Mazzerati, onze tegenstander in deze 
oefening.’ Volgens het oefenscenario proberen troepen van 
het fi ctieve dictatoriale landje Mazzerati twee enclaves in het 
democratische buurland Olivia in te nemen. ISTAR treedt op 
namens de VN en heeft als doel om zoveel mogelijk informa-
tie te vergaren over de oprukkende eenheden van Mazzerati. 
Op één van de grote schermen in de boogtent is een diagram 
te zien die de relatiestructuur weergeeft tussen de verschil-
lende eenheden van Mazzerati. ‘Ze rukken op naar de encla-
ves’, concludeert Bos uit de gegevens. 

“Lurps”
De samenwerking tussen het Noorse en Nederlandse ba-
taljon is niet voor het eerst. Majoor Bos is één van de vijf 
militairen die aan de wieg stonden van de oprichting van de 
Nederlandse ISTAR-eenheid vijf jaar terug. ‘Het Noorse en 
Nederlandse defensieapparaat begonnen vrijwel gelijktijdig 
met de plannen voor de oprichting van een inlichtingeen-
heid volgens het ISTAR-model. Vanwege die gelijktijdige 
start hebben beide landen nauwe banden aangeknoopt op 
ISTAR-gebied. 
Majoor Bos: ‘We liggen elkaar blijkbaar goed. Sinds 2002 
doet ISTAR al mee aan Cold Response. We doen veel cur-
sussen met de Noren. Zo krijgen onze verkenners bij de 
Noordkaap survivaltraining van hun “Lurps” (LRRP’s = 
Long Range Recce Patrol). Deze langeafstandsverkenners 
zijn wat mij betreft enigszins vergelijkbaar met die van het 
KCT. Hun niveau zit voor verkenningstaken daar maar vlak 
onder.’
In de manier van uitvoering van het ISTAR-concept door de 
Noren en de Nederlanders, zit wel enig verschil. Het Ne-
derlandse bataljon stelt hoofdzakelijk modules samen met 
verschillende inlichtingencomponenten, bijvoorbeeld EOV 
om te jammen of af te luisteren, of UAV’s om inlichtingen 
in het veld te vergaren. ‘Deze modules worden samenge-
steld naar de behoefte van de operationele commandant’, 
vertelt overste Schravendeel. ‘Op die manier ga je zeer 
doelgericht te werk. De Noren hebben een andere combina-
tie van taken bij het vergaren van inlichtingen en hanteren 
het moduleprincipe niet als uitgangspunt. Maar ze zijn wel 
gecharmeerd van onze methode. Aan de andere kant heb-
ben de Noren een voorsprong op het gebied van materieel 
en uitrusting. De mobiele containers waaruit hun CP is 
opgebouwd, is goud waard. Ze zijn helemaal voorbewerkt 
wat betreft verbindingen, snel in te richten en daardoor veel 
mobieler.’ 

103 ISTAR-bataljon

Het 103-ISTAR-bataljon kan met recht een jonge 
eenheid genoemd worden. ISTAR staat voor Intel-
ligence, Surveillance, Target Acquistion en Recon-
naissance. Vrij vertaald betekent dit: inlichtingen, 
bewaking, doelopsporing en verkenning. De in 
juni 2003 opgerichte eenheid, onderdeel van 101 
Gevechtssteun Brigade (101 GSB), wordt gevormd 
door de volgende ‘sensoren’:
een Militaire Inlichtingen en Staf-staf Eskadron
101 RPVBt (Remoted Piloted Vehicle Batterij)
101 ArtostBt (Artillerieondersteuning)
103 en 104 GGVEsk (Grondgebonden Verkenning 
Eskadrons)

102 EOVCie (Elektronische Oorlogsvoering).
Alle door de verschillende sensoren vergaarde in-
formatie wordt samengevoegd waardoor een beeld 
ontstaat van de tegenstander. Momenteel telt het 
bataljon zo’n 700 militairen, maar uitbreiding én 
modernisering volgen.
Uit de verschillende eenheden van het ISTAR-
bataljon worden, afhankelijk van de opdracht, 
modules samengesteld. Tijdens de oefening Cold 
Response ’07 werd module IV (zonder Artost en 
RPVBt) ingezet als voorbereiding op de uitzending 
naar Uruzgan in de tweede helft van dit jaar.

103 ISTARbat

MI&Stesk 102 EOVcie 103 GGVesk 104 GGVesk 101 RPVbt 101 Artostbt

Het verschil tussen de Nederlandse CP en de Noorse is 
navenant. De Nederlanders werken vanuit boogtenten die 
in een kruisvorm staan opgesteld; de Noren vanuit uit-
schuifbare containers die achterop een vrachtwagen kun-
nen. Overste Schravendeel: ‘Daar kijken we wel een beetje 
jaloers naar, ja. Aan de andere kant kunnen de Noren leren 
van ons, wat betreft inrichting van de CP. Die van ons 
lijkt me overzichtelijker ingericht. De communicatielijnen 
moeten kort en helder zijn.’
Op het gebied van materieel zijn diverse verschillen tussen 
de Noren en de Nederlanders. Zo hebben de verkenners 
van 103 en 104 GGVEsk de Fennek tot hun beschikking. 
Schravendeel: ‘De Noorse Lurps hanteren geen zware voer-
tuigen. Waar wij de Fuchs gebruiken voor EOV, gebruiken 
de Noren de zogenaamde Bandvagn, rupsvoertuigen waar-
mee ze zich makkelijk verplaatsen door de sneeuw.’
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‘ISTAR doet niet aan ver-
klarende geschiedschrijving, 
maar voorspelt de toe-
komst.’ Het ISTAR-concept 
binnen de NAVO is nog 
relatief jong, maar overste Rein Schra-
vendeel is vooruitstrevend in zijn plannen 
met de inlichtingeneenheid. ‘Investeren 
in je mensen is de kern. Geef ze de kans 
opleidingen te volgen en zich verder te 
ontwikkelen. Alleen op die manier be-
houdt je de expertise in je eenheid. Het 
liefst heb ik als analisten mensen met een 
academische graad of gelijkwaardig ni-
veau of werkervaring. Die ervaring zoek 
ik zo breed mogelijk: van historici en 
antropologen tot journalisten en infante-
risten. Iedere vakgroep bekijkt informatie 
vanuit een andere invalshoek. Hoe bre-
der die blik, hoe beter de analyses.’
De samenwerking met de Noren tilt 
beide bataljons naar een hoger niveau. 
‘In de toekomst stel ik me voor dat de 
Noren en wij een geïntegreerde missie 
uitvoeren nadat de Noorse en Neder-
landse politiek hiertoe hebben besloten. 
Gezien onze huidige samenwerking lijkt 
me dat moeiteloos te kunnen. Ook de 
Finnen haken graag aan. Op hun ver-
zoek doet ook een Fins Field Support 
Team (FST) met ons mee tijdens de oe-
fening. Ook zij draaien moeiteloos mee. 
Het is “plug & play” voor de Finnen die 
net als wij deel uitmaken van de huidige 
EU Battle Group.’
Overste Fred Jacobsen, commandant van 
het Noorse ISTAR-bataljon, is eveneens 
zeer te bespreken over de samenwer-
king. ‘We zijn een goede match. Wat 
betreft Elektronische Oorlogsvoering zijn 
de Nederlanders geavanceerd bezig. Ook 
op gebied van Unmanned Areal Vehi-
cles, zoals de Aladin en Sperwer, kunnen 
we veel van de Nederlanders leren. Wij 
hebben ze namelijk nog  niet maar heb-
ben plannen om ze aan te schaffen. De 
Nederlanders doen er nu veel ervaring 
mee op in Uruzgan. Aan de hand van de 
ervaringen daar, past het Nederlandse 
ISTAR zich aan. Daar profi teren ook wij 
van.’
Kennis maakt macht, is Schravendeel 
overtuigd: ‘Het ISTAR-systeem redt 
levens door de informatie die wordt 
vergaard in missiegebieden. Al zijn daar 
natuurlijk ook de inlichtingenstaven van, 
bijvoorbeeld, Battlegroup en PRT bij 
betrokken. Het blijft teamwork.’

Winst
De Noren gebruiken de oefening Cold Response als voorberei-
ding op NRF (Nato Response Force). Voor de module is Cold 
Response bedoeld als training voor uitzending naar Uruzgan, 
eind dit jaar. ‘Het “grote” scenario had een hoog symmetrisch 
gehalte (conventionele eenheden tegen andere conventionele 
eenheden, red.). Daarom waren wij heel blij met een deelsce-
nario in Cold Response waarin de Human Intelligence goed 
aan de bak kwam. Hierdoor komt het inlichtingenaspect voor 
beide eenheden beter aan bod’, licht overste Schravendeel toe. 

Kapitein Adry Huybrechts (S6) en zijn Noorse collega luite-
nant Bjørn Harald werken dagelijks velen uren samen in de 
Noorse commandopost, waar ze verantwoordelijk zijn voor 
de verbindingen en informatiesystemen (CIS). Gevraagd naar 
een verschil tussen de Noren en de Nederlanders zijn ze het 
snel eens: het veiligheidssysteem van de Noren is nog scherper 
dan van de Nederlanders. De Noren zijn hyperalert wanneer 
het aankomt op veiligheid. Het Noorse ISTAR-bat heeft een 
separate “information systems security offi cer” die toeziet of 
iedereen zich aan de voorgeschreven veiligheidsprocedures 
houdt. Toegangscontrole wordt ondersteund door geauto-
matiseerde apparatuur. ‘Die strenge veiligheidsmaatregelen 
zijn een overblijfsel uit de Koude Oorlog. Het is niet typisch 
ISTAR, maar typisch Noors’, zegt Harald. ‘Noorwegen was 
lange tijd het enige NAVO-land dat direct grensde aan de Sov-
jet-Unie’, vult Huybrechts aan. ‘De mensen werden daarom 
uiterst voorzichtig met informatie. Harald en Huybrechts zijn 
overtuigd van de winst die de samenwerking oplevert. ‘De 
samenvoeging van de diverse verschillende computersystemen 
zou een grote winst betekenen in de samenwerking van beide 
ISTAR-bataljons. Wij gebruiken namelijk vier verschillende 
uit veiligheidsoverwegingen’, vertelt Harald. Huybrechts: ‘Ons 
computersysteem gecombineerd met hún “security awareness” 
zou het mooist zijn.’

Onvergeefl ijk
Ook buiten de commandoposten werken de bataljons graag 
samen. Zo gaat een Nederlandse Stoor Fuchs (EOV) de poort 
uit om radioverkeer te storen. Het “jammen” is bedoeld om 
verwarring te zaaien op de vijandelijke commandolijnen. De 
Noren zullen in de nabijheid afwisselend vijandelijk radio-
verkeer opvangen; het zogenaamde intercepteren. ‘Als je vier 
uur lang niks opvangt, raak je vanzelf met elkaar in gesprek’, 
vertelt korporaal-1 Tim Keucke, de chauffeur van de Fuchs. ‘Ik 
weet van de Noorse tolk die eerder met ons mee was om te 
intercepteren, wat hij graag op z’n brood heeft.’

Naast de samenwerking met het Noorse zusterbataljon was 
teambuilding als voorbereiding op de missie het andere be-
langrijke voorafgestelde doel. De arctische omgeving is daarbij 
een pré, vindt majoor Bos. ‘Er zijn veel overeenkomsten in 
werken in een arctische en woestijnachtige omgeving. Ook in 
het poolgebied is het drinkbeleid van groot belang. Zo verra-
derlijk als de hitte daar is, is dat hier de koude. Je moet bijvoor-
beeld altijd handschoenen dragen. Daar omdat je anders je 
handen verbrandt aan je wapen, hier omdat ze er anders aan 
vast vriezen. Je buddy is heel belangrijk. In beide gebieden is 
het terrein onvergeefl ijk.’

‘het terrein 
       is onvergeefl ijk’

VERKENNERS VAN 104 GGVESK KEREN TERUG VAN EEN VERKENNING IN HET VELD
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Henk Kamp is geen mi-
nister van Defensie meer. 
De redactie van Land-
macht sprak hem in de 
laatste dagen van zijn mi-
nisterschap. ‘Het had wat 
mij betreft vier jaar langer 
moeten duren.’ 

‘Ik vond  
 het een 
 eer het 
 gezicht 
 te mogen
 zijn van 
 Defensie’

HENK KAMP NEEMT AFSCHE ID 

 ‘Ik heb gewoon    
mijn deel van het   
  werk gedaan’

Het zijn de laatste dagen van Henk 
Kamp als minister van Defensie. Over 
vier dagen gaat zijn opvolger aan de 
slag. De misschien wel populairste 
Defensieminister van de afgelopen 
decennia gebruikt de laatste momen-
ten als hoogste baas van het ministe-
rie om uitgebreid afscheid te nemen 
van “zijn” mensen. Zo bracht Kamp 
tijdens een heuse afscheidtournee een 
bezoek aan alle Nederlandse troepen 
in Afghanistan. In deze laatste week 
staan nog meer bezoekjes gepland, 
waaronder aan gerepatrieerde mili-
tairen van TFU-2. ‘Ze zijn gewond 
geraakt bij een zelfmoordaanslag. Ik 
wil hen nog zien voordat ik weg ben 
als minister.’ 

Passant
Op de donderdag na dit interview 
wordt zijn opvolger, de ChristenUnie-
senator Eimert van Middelkoop, 
beëdigd. Voor Kamp volgen direct 
daarna de oppositiebankjes als Twee-
de-Kamerlid voor de VVD. ‘Een rare 
gewaarwording, na vier jaar en twee 
maanden als minister’, beseft Henk 
Kamp in zijn deftige werkkamer. Een 
groot schilderij van Michiel de Ruyter 
siert de wand. ‘Defensie is echt een 
stuk van mezelf geworden. Eerst ben 
je dag en nacht bij alles betrokken, en 
ineens moet je alles loslaten. Ik heb er 
maar aan te wennen. Hier in de gang 
hangen portretten van vele voorgan-
gers van mij. Defensie is een rijdende 
trein, een organisatie in beweging. Ik 
ben slechts een passant die het een 
eer vond het gezicht te mogen zijn 
van deze organisatie.’

Daarmee stelt Kamp zich bescheiden 
op. De voormalige FIOD-rechercheur 
en wethouder in Borculo die in zijn 
vrije tijd het liefst met zijn Moto 
Guzzi over de Nederlandse binnen-
wegen toert, is bij Defensie altijd zeer 
gewaardeerd om zijn rechtlijnigheid 
en standvastigheid. Zowel onder hoge 
militairen als op de werkvloer. “De 
beste minister sinds jaren”, klinkt het 
vanuit de kazernes. Een reden voor 
die ongekende populariteit is niet 
gemakkelijk te duiden, vindt Kamp 
zelf. ‘Ik heb respect voor mensen en 
dat blijkt wederzijds. Ik praat met 
iedereen, ongeacht rang. Als gezicht 
van een organisatie is het je taak om 
warmte en vertrouwen te geven. Ver-
der hecht ik zeer aan transparantie, 
en ik praat niet graag over anderen 
waar deze personen niet bij zijn. Om 
een simpel voorbeeld te geven: ik zal 
nooit met mijn ene chauffeur over de 
andere praten. Wat je geeft, krijg je 
terug. Behalve warmte en vertrouwen 
dus ook respect.’

“Lean and mean”
De populariteit van de nuchtere Ach-
terhoeker is onbetwist. Al vond er 
onder geen enkele Defensieminister 
van de afgelopen jaren zoveel “her-
structurering” plaats als onder Kamp: 
Seedorf sloot, vliegbases gingen 
dicht, een hele commandolaag werd 
weggesneden en ruim 11.000 banen 
verdwenen. Iets waar hij niet trots 
op is, liet hij zich ooit ontvallen. Hij 
voerde, bij zijn aantreden als minister 
in 2002, de bezuinigingen door die 
waren afgesproken in het regeerak-

koord. Daartegenover wist hij ruim 
300 miljoen euro opzij te zetten voor 
de aanschaf nieuw materieel. Het 
Nederlandse Defensieapparaat is weer 
“lean and mean” en telt internationaal 
mee. Kamp is er trots op. ’Het was 
niet zo dat ik bij mijn aantreden De-
fensie moest redden. Ik heb gewoon 
mijn deel van het werk gedaan.’

Discussie
De “kernbesluiten” van zijn minister-
schap zijn volgens Kamp het zenden 
van troepen naar Irak, het sturen 
van special forces naar Kandahar en 
de inzet van Nederlandse troepen in 
Uruzgan. Zeker de uitzending naar 
Uruzgan had een grote politieke en 
maatschappelijke impact. Ondanks 
alle discussie over de vraag of de 
ISAF-missie nu in de praktijk een 
vecht- of een opbouwmissie is, staat 
de minister vierkant achter het zen-
den van troepen. ‘Het kost mij geen 
enkele moeite het nut van de missie 
uit te leggen. Integendeel, er is niks 
makkelijker dan dat. Door onze inzet 
wordt Afghanistan en daarmee ook de 
wereld wat veiliger. We zijn daar om 
op te bouwen en vechten is daarbij 
soms noodzakelijk. Ik verwijs naar de 
aanslagen van 11 september 2001 in 
de VS en de aanslagen op de metro in 
Madrid en Londen. Waar we kunnen 
bijdragen aan het beschermen van 
mensen tegen terroristen en het hel-
pen van mensen in de verdrukking, 
moeten we dat doen. Afghanistan mag 
niet opnieuw een vrijhaven worden 
voor de terroristen van Al Qaida.
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Tot op heden (29-03-07, red.) is nog 
geen Nederlander gesneuveld als 
gevolg van een gevechtsactie. Hebben 
de Nederlandse manschappen een 
engeltje op hun schouders?
‘Uruzgan werd op voorhand be-
schouwd als het meest gevaarlijke 
gebied van Afghanistan. Dat blijkt niet 
zo te zijn. Dat er weleens iets misgaat, 
is inherent aan het werk. Zeker mili-
tairen zijn zich bewust van de risico’s 
van hun vak. Het feit dat niemand 
gesneuveld is tijdens mijn periode als 
minister, zal deels te maken hebben 
met geluk, maar vooral ook met de 
kwaliteit van de Nederlandse krijgs-
macht. Wij beschikken over goede 
mensen en over goede middelen, 
zoals Apaches, F16’s en Panzerhou-
witzers, die veel bescherming bieden. 
Maar er was helaas toch ander leed, 
zoals de neergestorte helikopter, waar-
bij slachtoffers zijn gevallen.’

Hoe gaat de mens Henk Kamp na 
zijn ministerschap om met eventuele 
gebeurtenissen in Uruzgan?
‘Ik zal de komende jaren zeker nog 
vaak denken aan onze mensen Uruz-
gan. Ik ken ook velen van hen per-
soonlijk. Maar net als iedereen reali-
seer ik me dat de inzet van militairen 
risico’s met zich meebrengt. Mensen 
kunnen gewond raken of sneuvelen. 
Het was mijn taak als minister om 
bij een besluit over inzet, de risico’s 
te wegen en ze zoveel mogelijk te 
beperken. Ik sta achter de besluiten 
die ik heb genomen en zal die blijven 
verdedigen.’ 

In de Volkskrant werd gesuggereerd 
dat Nederlanders Irakezen gemarteld 
zouden hebben. Uw reactie daarop 
was niet mis.
‘Met een verhaal op basis van onvol-
ledige informatie werd de krijgsmacht 
beschadigd. Dat kon ik niet accepte-
ren.’

Later meldde de Volkskrant dat de 
inktvlekstrategie in Uruzgan voorlopig 
op halt zou staan.
(Kamp onderbreekt fel): ‘Tarin Kowt 
en Deh Rawod zijn onder controle, 
net als de verbindingsweg daartussen 
en de weg naar Kandahar. We hebben 
de vooruitgeschoven posten Volendam 
en Poentjak. We zijn in Chora en zul-
len dit jaar een weg naar Chora laten 
aanleggen. Het duurt even voordat 
onze aanwezigheid in de gebieden is 
ingewerkt. Dat is vanzelfsprekend. 
Zo’n verandering realiseer je niet van 
de ene op de andere dag. Maar van 
een aangepaste aanpak is geen sprake. 
Onze plannen zijn niet gewijzigd.’

Is uw beeld van Defensie in de loop 
van uw ministerschap veranderd?
‘Ik wist dat het een mooie organisa-
tie was. Ik had vooraf een wat vage 
algemeen positieve opvatting. Nu, na 
vier jaar, voel ik me voor de rest van 
mijn leven met Defensie verbonden. 
Defensie beschikt over veel manage-
mentcapaciteit. De medewerkers zijn 
in staat om snel en fl exibel opdrach-
ten uit te voeren en tot een succes te 
maken. De krijgsmacht is een sterke 
expeditionaire organisatie die veel 
kan betekenen in de wereld. Aan de 
andere kant heb ik geconstateerd dat 
sommige eenheden van de organisatie 
zwaar onder druk staan als gevolg van 
te weinig personeel. Zo is er een te-
kort aan inlichtingenpersoneel en aan 
onderhoudsmonteurs voor vliegtuigen 
en helikopters. Ook zijn er te weinig 
Forward Air Controllers. Daar wordt 
aan gewerkt en dat is hard nodig.’

Met welk gevoel verliet u Afghanistan 
na uw afscheidsbezoek? 
‘Ik ben misschien wel vijftien of 
twintig keer in Afghanistan geweest. 
Wat dat betreft was het één van de 
vele bezoeken. De onderscheiding die 
president Karzai me uitreikte heb ik 
in dank aanvaard. “Als blijk van waar-
dering voor de inzet van de Neder-
landse militairen”, heb ik erbij gezegd. 
Met een gevoel van weemoed ben ik 
in het vliegtuig naar huis gestapt. Ik 
zal de omgang met de militairen en 
de andere medewerkers missen. Mijn 
ministerschap had wat mij betreft vier 
jaar langer mogen duren.’

     ‘Nu, na vier jaar, 
 voel ik me voor de rest    
            van mijn leven met   
     Defensie verbonden’

De nieuwe minister 

van Defensie

Eimert van Middelkoop

Eimert van Middelkoop (58) is sinds de 
beëdiging van het kabinet Balkenende 
IV de nieuwe minister van Defensie, 
en daarmee de oudste van de minis-
tersploeg. Het 
voormalig Eerste-
Kamerlid voor de 
ChristenUnie is 
geen onbekende 
in de Haagse poli-
tiek. Al meer dan 
dertig jaar is hij 
actief op het Bin-
nenhof. In 1973 
begon hij als me-
dewerker van de Tweede-Kamerfractie 
van het Gereformeerd Politiek Verbond 
(GPV) en was van ’89 tot 2002 Tweede-
Kamerlid voor die partij. Na de fusie van 
het GPV met de Reformatorisch Politieke 
Federatie (RPF) tot ChristenUnie, werd 
hij gekozen tot senator voor de nieuwe 
partij.
Van Middelkoop, vrijgemaakt gerefor-
meerd van gezindte, wordt door vriend 
en vijand gerespecteerd om zijn kennis 
op de terreinen waarvoor hij ook de 
woordvoering heeft gedaan in zijn partij: 
defensie, buitenland, ontwikkelingssa-
menwerking en milieu.
In het nieuwe regeerakkoord zijn voor 
het eerst in jaren geen reorganisaties of 
bezuinigingsplannen op Defensie op-
genomen. Van Middelkoop liet bij zijn 
aantreden aan het Nederlands Dagblad 
weten daar blij mee te zijn. “Ik hoop dat 
ook onder mijn verantwoordelijkheid 
sprake zal zijn van een nieuwe stabiliteit. 
Ik zal me dan kunnen concentreren op 
een vergroting van de professionaliteit en 
een nog betere geoefendheid van de mi-
litairen.” De nieuwe minister ervaart het 
niet als lastig om zijn zeer gewaardeerde 
voorganger op te volgen. “Ik profi teer 
van wat hij heeft bereikt.”
Van Middelkoop, zoon van een meubel-
maker, heeft één dochter en drie zoons. 
In zijn vrije tijd luistert hij graag klassieke 
muziek en loopt halve marathons.
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De Landmachtdagen 2007 te Wezep staan in het teken van de nationale inzet. Het 
programma op vrijdag is ook bedoeld voor KL-personeel. Op deze dag wordt, naast 
alle “ins en outs” over nationale inzet, ook ruim aandacht besteedt aan de nieuwe 
ontwikkelingen binnen onze organisatie.

Over nationale inzet en 
eigen veiligheid

LANDMACHTDAGEN 2007

Het is de eerste keer dat tijdens de 
Landmachtdagen op grote schaal 
aandacht is voor  nationale inzet. Met 
het thema “veiligheid, onmisbaar voor 
vrede en vrijheid” wil de Koninklijke 
Landmacht laten zien wat de organi-
satie doet voor de veiligheid van de 
Nederlandse bevolking. Daar hoort 
vooral het ondersteunen van civiele 
diensten bij. 
Een lastig thema, want hoewel de 
term intensivering civiel militaire 
samenwerking (ICMS) in de media 
al enkele malen is gevallen, zijn de 
basisafspraken nog heel abstract. 
Heel anders dan de uitzendingen in 
het buitenland die de afgelopen jaren 
steeds het thema van de Landmacht-
dagen waren. Toch denkt de project-
groep een mooie manier te hebben 
gevonden om ook de nationale inzet 
tot de verbeelding te laten spreken. 
‘De sector Nationale Inzet (sector 
Paars, red.) willen we inrichten als een 
fi lmset of toneelstuk. Mensen lopen 
dan door de verschillende scènes en 
nemen op die manier ook deel aan het 
scenario’, zo legt majoor Koen de Kort, 
hoofd werkgroep programmering 

binnen het projectteam van de Land-
machtdagen, uit. Het wordt de eerste 
keer dat het publiek op een dergelijke 
manier deelgenoot wordt van het 
programma. ‘Bijvoorbeeld door het 
assisteren bij hulpverlening of dat het 
publiek wordt gezien als ramptoerist 
en militairen hen aanmanen om door 
te lopen.’

Operationele logistiek
In tegenstelling tot voorgaande jaren 
worden de Landmachtdagen dit keer 
niet georganiseerd door een gemecha-
niseerde brigade of 11 Luchtmobiel, 
maar neemt 1 Logistieke Brigade de 
organisatie van het evenement voor 
haar rekening. Majoor Koen de Kort: 
‘Als Logistieke Brigade missen we het 
geïntegreerd optreden. Voor dat aspect 
zijn we dus afhankelijk van collega-
brigades.’ Het publieksprogramma 
omvat een algemeen aanbod; static 
shows, demonstraties en – vooral voor 
de jongeren – fysieke activiteiten. Wel 
is het programma dit jaar meer in 
balans met de activiteiten van de KL. 
Zo zal tijdens de gemechaniseerde 
demonstraties ook de operationele 

logistiek meer voor het voetlicht tre-
den. Denk bijvoorbeeld aan het be-
voorraden in het veld, of het aftanken 
van een tank tijdens een operationele 
inzet. Maar ook logistieke konvooien 
en een uitgebreidere logistieke hoek 
op de compound-set moeten laten 
zien dat logistiek onlosmakelijk ver-
bonden is aan elke vorm van militaire 
inzet. Een “nieuwe” speler op de 
Landmachtdagen is het Opleidings- 
en Trainingscommando, dat zal laten 
zien hoe opleidingen een rol spelen in 
de vorming van militairen.

Gemakkelijk toegankelijk terrein
De keuze voor de Prinses Margriet-
kazerne te Wezep is niet toevallig. 
‘We waren op zoek naar een compact 
terrein, omdat een veelgehoorde 
klacht van voorgaande jaren was dat 
mensen veel te veel moesten lopen 
tussen de verschillende activiteiten. 
Het terrein in Wezep is gemakkelijk 
beloopbaar. De consequentie is dat je 
daardoor niet alles kan laten zien en je 
duidelijke keuzes moet maken in het 
programma. 

Voor de laatste actuele 

informatie over de 

landmachtdagen, kijk op: 

www.landmacht.nl
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‘De berg die 
 naar Mozes komt’

HET PRT-HUIS IN DE PRAKT I JK:  EEN SHURA

Het PRT–huis speelt een belangrijke rol in de contacten van ISAF 
met de lokale bevolking. Doel: het bieden van een safe haven 

voor de lokale bevolking om in contact te treden met vertegen-
woordigers van het Nederlandse Provincial Reconstruction 
Team. Of en hoe het werkt? Landmacht was te gast bij een 

ontmoeting (shura) tussen het PRT-team en lokale 
leiders in het PRT-huis op Kamp Holland.

“Vertrouwen” dat is het sleutelwoord 
tijdens deze missie. Als ISAF heel veel je 
gezicht laten zien, heel veel praten en er 
op vertrouwen dat mensen zich openstel-
len voor je hulp. Zorgen dat ze vertrou-
wen krijgen in jou als vertegenwoordiger 
van de Afghaanse regering. 

Bovenstaand citaat wordt veel gebruikt 
door de collega’s die zich vol overgave 
op de (weder)opbouw van Uruzgan 
hebben gestort. Vertrouwen win je na-
tuurlijk vooral door als Mozes richting 
berg te gaan maar soms ontkom je er 
niet aan om de berg naar Mozes te la-
ten komen. Belangrijkste reden in dit 
geval: discretie (lees: angst om door 
Taliban of rivaliserend stamhoofd 
samen met ISAF gezien te worden).
Die discretie wordt gewaarborgd in 
het PRT-Huis wat zich binnen de 
poorten van Kamp Holland bevindt en 
waar vertegenwoordigers van het PRT 
in alle rust kunnen vergaderen met 
lokale leiders, zo ook deze middag. 
Belangrijkste deelnemers aan de 
Shura zijn: Neek van de Kowtwalstam, 
Haji, een invloedrijke Krijgsheer van 
de Barakzistam en een bevriende 
counterpart uit het aanpalende Hasan-
zai-gebied. 

Teleurstelling
De Barakzi’s zijn op de hand van ISAF 
en de regering. Het doel is duidelijk: 
Haji kan in deze als intermediair 
optreden. De verwachtingen zijn 
redelijk hooggespannen. Het team 
kan vandaag een grote stap voorwaarts 
maken. Maar helaas, even later blijkt 
dat de Hasanzaileider toch niet is 
meegekomen. ‘Te bang voor repre-
sailles van de Taliban’, luidt de korte 
verklaring. Opperwachtmeester Den-
nis bijt zichtbaar zijn teleurstelling 
weg en ventileert deze op vriendelijke 
wijze richting de Barakzileider.
Deze reageert begripvol en legt nog-
maals duidelijk uit waarom zijn vriend 
niet is meegekomen. Vervolgens 
ontrolt zich een interessant gesprek 
tussen opperwachtmeester Dennis en 
de malik waarin duidelijk wordt hoe 
groot de invloed is van de Barakzai-lei-
der: Haji met grote grijze baard, heeft 
bijna voortdurend het woord. Neek, 
de vertegenwoordiger van Kowtwal, 
vertolkt slechts een bijrol. Deze mar-
kante persoonlijkheid zal later verkla-
ren dat hij het levensgrote litteken op 
zijn buik en zijn verminkte linkeroog 
heeft te danken aan een anti-perso-
neelsmijn die de Taliban achter zijn 
voordeur had verstopt.

IJsbreker 
Opperwachtmeester Dennis begint 
met een ijsbreker door te refereren 
aan de periode voor de Russische 
inval en veronderstelt dat Afghanistan 
destijds in gelukkiger tijden verkeer-
den. Haji knikt bevestigend. ‘Voor en 
gedurende de Russische bezetting 
was er eenheid in deze regio. Toen 
we ze hadden verdreven, viel de een-
heid in duigen en ontstond er een 
machtsvacuüm; er werd gestreden 
om dat vacuüm te vullen. Vreemde 
mogendheden raakten betrokken en 
steunden verschillende stammen om 
hun macht te vergroten.’
Haji is te spreken over de samenwer-
king met de Nederlanders. Hij prijst 
hun terughoudende manier van op-
treden. ‘Jaren van oorlog hebben ons 
niets opgeleverd. Wij zijn het geweld 
beu.’ 
Als dank worden de Nederlanders 
gewezen op de gevaren die in de om-
geving aanwezig zijn. De malik maant 
zijn TFU-bondgenoten tot grote voor-
zichtigheid in de avond- en nachturen.



Wapens 
Gespreksleider Dennis geeft aan 
graag een beter inzicht te krijgen in 
de stammenstructuren. De malik 
geeft aan dat hij goede banden heeft 
met de mensen in Chora omdat daar 
van oudsher veel Barakzai wonen. ‘Ik 
heb daar in de tijd van de Muhajed-
din goede contacten opgedaan. Het is 
veilig daar’, stelt hij.
‘Tussen ons gebied en Chora moeten 
we waakzaam blijven. Onze moge-
lijkheden zijn beperkt. We hebben 
wapens nodig. Dan kunnen we pas 
echt het verschil maken’, concludeert 
de Malik. Opper Dennis refereert 
fi jntjes aan de politieopleiding en 
zegt met zoveel woorden dat de lokale 
bevolking niet het recht in eigen hand 
moet nemen. Kietelen

Heeft deze shura iets opgeleverd? Ja 
en nee. Er zijn weliswaar geen con-
crete afspraken gemaakt (de hoofdper-
soon was immers niet van de partij) 
maar wel zaken voorverwarmd die 
later tot concrete afspraken kunnen 
leiden. Een kwestie van masseren, kie-
telen, stapje terug, stap vooruit doen, 
consolideren om vervolgens twee stap-
pen vooruit te maken: welkom in het 
PRT-Huis, welkom in Uruzgan.

Overredingskracht 
De shura verloopt in een bijzonder 
ontspannen sfeer. Harde afspraken 
worden niet gemaakt, Wel vindt Haji 
dat er nu concreet iets gedaan moet 
worden om de veiligheid in de ge-
bieden structureel te verbeteren. Het 
heeft volgens hem geen zin om als 
ISAF zomaar Hasanzai-gebied binnen 
te rijden; dat zou geheid problemen 
opleveren. De beste optie is volgens 
hem om eerst een shura te houden 
met de dorpshoofden van Sorkh Mor-
ghab, Balluchi, Chora, Tarin Kowt, 
Talani, Mirabad en leiders van East- 
en Westbank. Een prangende wens 
die hij tijdens de vergadering diverse 
malen herhaalt. 
Aan het eind van de chora worden de 
maliks met hun gevolg uitgenodigd 
voor een informele Nederlandse (!) 
lunch. Het kost opper Dennis nog 
redelijk wat overredingskracht om 
de heren aan tafel te krijgen. Volgens 
de malik is het lokaal gebruik dat hij 
eerst zijn gasten aan tafel uitnodigt. 
Uiteindelijk laat hij zich maar al te 
graag overhalen. Tijdens het middag-
eten worden culturele wederwaardig-
heden én kaarten van typische Hol-
landse landschappen uitgewisseld.

‘Het huis is gebouwd volgens het prin-
cipe “Cash for work”, vertelt kapitein 

Ninke van het PRT. ‘Wij hebben materialen 
geleverd en ondersteund, de Afghanen heb-

ben het gebouwd.’ Tijdens de rondleiding die 
volgt, wordt snel het multifunctionele karakter 

van het huis duidelijk. Er zijn twee conferentiezalen: 
één in Afghaanse en één in “continentale” stijl. De 

eerste is het mooist: op de vloer liggen prachtige kus-
sens, aan de wand hangen tapijten, aan de linkerzijde 

van de ruimte staan mooie glazen tafels en comfortabele 
fauteuils. De kamer wordt verder opgesierd door lokaal 

houtsnijwerk. ‘Alles wat hier staat is via lokale bewoners 
binnengekomen. Ze krijgen een contract met leverings-
voorwaarden. Op die manier helpen we ze ook weer een 
stukje verder’, adus Ninke. 
Dit is – voor alle duidelijkheid – de ruimte waar burgers en 
lokale autoriteiten uit de provincie kunnen overleggen met 
de mensen van het Provincial Reconstruction Team. 
De conferentiezaal “Europese stijl” is daarentegen een stuk 
soberder van opzet en daarom ook bestemd voor de wat 
formelere (lees: interne) bijeenkomsten. Verderop in de 
gang liggen drie kantoren. Eén is voor het PRT-personeel, 
nummer twee en drie zijn de spreekruimtes. 
Achter in de gang ligt de keuken waar we gastheer Noor 
treffen. Hij komt oorspronkelijk uit Kaboel, heeft enkele 

jaren in Nederland gewoond en spreekt daardoor een 
behoorlijk woordje Nederlands. ‘Noor zorgt ervoor 

dat gasten worden verzorgd. Hij zet nootjes op 
tafel, maakt thee klaar en verzorgt de lunch.’

Naast Noor is er nog een Afghaans aanspreek-
punt: Sadiq de tolk.

‘Wanneer er mensen komen binnenlopen 
is hij degene die ons ondersteunt. Dat 

werkt hartstikke goed.’ 

Volgens Ninke moet het huis in de toekomst een steeds gro-
tere rol gaan spelen. ‘Het is nog niet zo dat mensen binnen 
komen lopen met alledaagse problemen.
Ze verkeren nu nog in het stadium dat ze alleen iets voor 
zichzelf geregeld willen zien en komen dus binnen met heel 
basale verzoeken: “ik heb een waterput nodig”, “mijn dak 
moet gerepareerd”. Wij willen natuurlijk zaken aanpakken 
die het algemeen dienen: een openbaar toilet in moskee 
herstellen of een waterpomp aanleggen in een school bij-
voorbeeld.’
‘De mensen die we op dit moment krijgen, komen hier op 
basis van een afspraak. Van spontane aanloop is nog geen 
sprake. Dat kan ook niet, we zijn net begonnen.’
De informatie operaties (info ops) die regelmatig in de pro-
vincie uitgevoerd worden, moeten een grote gaan spelen 
in het bekend stellen van het fenomeen bij de lokale bevol-
king.

Op dit moment is het aan de Mission Teams om via de 
“maliks” het PRT-Huis te promoten bij de lokale bevolking. 
Kapitein Ninke: ‘De mensen die we tot dusver hebben mo-
gen verwelkomen zijn te spreken over deze faciliteit. Je kunt 
er op een rustige manier zaken te bespreken. Het gebeurt 
allemaal in de grootste anonimiteit. Op straat wordt je mis-
schien in de gaten gehouden. Het uiteindelijke doel is een 
LOT-huis zoals we dat kennen in Bosnië. Maar zo ver zijn 
we natuurlijk nog lang niet. Het huis staat nu nog aan de 
binnenkant van Kamp Holland en dat kan nog een belem-
mering vormen voor de Afghaanse bevolking om ook echt 
iets te komen melden.’

In week 11 kon het PRT-Huis al 150 bezoekers begroeten.

PRT-HUIS KAMP HOLLAND 
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        ‘We hebben wapens 
nodig. Dan kunnen we 
           pas echt het verschil    
                maken’
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Brigadegeneraal
H. Morsink (cav), J.K. Jongkind (log), T.W.B. Vleu-
gels (inf), M.C. de Kruif (inf)

kolonel:
J. de Graaf (log gnkd), G.J. Meijerink (gn), 

luitenant-kolonel:
J. W. Ganzevles (art), P.M. van Heeswijck (inf),  G.M. 
Koelstra (vbdd), T.P. Pieksma (inf),  H.W.J. Reijrink 
(log b&t), R.L. Weemering (log gnkd) 

majoor:
P.A. Burgerhout (inf), D.W.H. Dane (log b&t),  T.E. 
Dhont (art), G.J. Gerritsen (log gnkd),  P. Hordijk 
(inf), E.C. Jacobsz (vbdd), JU.A.M. Kuppens (inf), 
C.E.P. van Loon (vbdd), R.P.M. Manders (log td), 
E.A. Rave (cav), F.A.M. Rot (gn), G.M. van Schendel 
(vbdd), E.G.H. van de Ven (inf), M.J. Wemes (cav)  

kapitein / ritmeester:
F.J. ter Beek (log td), T. de Borst (cav), A.  Breijer (log 
td), F. Bruining (vbdd), M.W. Clarenbeek (inf), D.J. 
Dudart (cav), R. Faber (inf), M.J. Hasebos (log gnkd), 
F.J. Komans (vbdd), L.T.J. van de Laak (log b&t), 
A.A.M. Leurs (log b&t), M.M.T. Maas (inf), A. Mul-
ders (art), H.R.J. van Neijenhoff (cav), H. Opperman 
(log td), A.A. Paulissen (log gnkd), J.C. Peterse (inf), 
A. Schrijer (log gnkd), M.M.J.M. Slaats (log gnkd), T. 
Walraven (log gnkd)

eerste-luitenant:
C.P.M. Bakhuizen (lo/sport), G.A.M. Donders (gn), 
H.A.L. Guldenaar (gn), P.J. Knispel (log b&t), C.E. 
Kooistra (vbdd), K.E.C. van Meir (log td), P.C. Neppe-
lenbroek (cav), J.C.A. van den Nieuwenhuizen (art), 
S.P.N. Verlaat (log td)

tweede-luitenant:
D.W.C. Kuipers (vbdd), D. Lamerichs (log gnkd), 
I.Maas (log Algemeen, per 28 okt 06 ) 

adjudant:
J.H.W.M. Coolen (gn), H.A. van Doornspeek (log 
gnkd), F.W.M. Dorrestein (gn), M.J. Geerlings 
(inf), M.P.D.A de Kort (log gnkd),  R.J. de Vries (log 
gnkd)

sergeant-majoor / opperwachtmeester:
W.A.P.P. van der Biezen (log b&t), P. Kaslander (log 
gnkd)

sergeant / wachtmeester der eerste klasse: 
P. Baanvinger (log b&t), G.G.W. van den Beld (log 
td), E.P.H. Fransen (log b&t), F. Groeneweg (inf), 
D.D. van den Hengel (vbdd),  H.A.  Jansen (vbdd), 
S.A. van der Land (log b&t), R. Mangelaars (log b&t), 
O.H. Nagel (inf),  I. Roosien (lo/sport), P.F. Rum-
korf (log b&t),  S.P.L. Schekman (inf), R.M. Schuur 
(log b&t),   M.L.M. van de Wiel (log b&t)  

korporaal der eerste klasse:
M. Bakker (inf), A.A. Balk (inf), J.Bethlehem (inf), 
D.C.J. op den Camp (gn), T. van Dijken (inf), N. 
Doorduin (log gnkd), R.T.M. Grens (log td),  A. 
Groen (log b&t),  J. Groot (inf), P. Heuving (log td),  
G.T. Hovenga (log b&T), M.A. Janssen (log gnkdd), 
M.L. Kiewiet (inf), B. Konings (cav), P.L.M. Koomen 
(cav), D.E.N.C. Koopmans (inf), A.M.G. Kuil (vbdd), 
A.R. bij de Leij (inf),  A. Lopes (inf), W.J. Meinen 
(gn), J. Mik (log gnkdd), M.D. Morsink (cav), P. van 
der Ploeg (inf), D. Radix (cav),  M.H.C. Rijkers (gn), 
M. Schothorst (inf), H. Schreurs (vbdd), R. Sekeris 
(log gnkdd), T.H. Senger (inf), T.B.P. van der Sluijs 
(art), J.E. Streutker (inf), N. Tanis (inf), F. Theijs-
sen (gn), G. Thijssen (inf), J. Tolboom (log td), M.G. 
Vrenegoor (inf), N. Degenaar (log td). 

Militair personeel bevorderd

luitenant-generaal
A.P.P.M. van Baal (art)

luitenant-kolonel:
N.J. Butter (vbdd) E. Hoogendoorn (inf), 

majoor:
H.W.J. van Dam (log b&t), J. van Oosterzee  (gn), 
F.M. van Rossum (inf), A.E. Tulp (log gnkd) 
M.R. van der Vliet (inf)

kapitein / ritmeester
B.W.M.A. Bongaarts (log b&t), T. Breteler (inf), 
R. Catersels (art), J.M. Colpa (log ma),  A. Derk-
sen (lo/sport), L.A. Drouville (log ma),  H.P.J.T. 
van Els (vbdd), M.P. Goevaers (log gnkd), T.C. 
Kos (log td), J.L. Krom (cav),  

eerste-luitenant:
G. Brouwer (log gnkd), J.I.C. Hees (log gnkd)

adjudant:
J. van den Berg (log td), J.N. Bijman (log ma), 
P.G.M. Claessens (inf), T. Hartjes (log td), J.A.P 
van Hout (vbdd), A.M.H. de Kok (vbdd), M.C. 
Lambermon (inf), P.G.M. Meulensteen (vbdd),  
A. Naderi (inf), G.J. Nijmeijer (lua), B.P.M. 
Oude Nijhuis (gn), D.W.C. Rijksen  (art), R.H.M. 
Soer  (art), J.A. Tappel (log b&t), J.B.W. Wekking 
(vbdd), P.A.J.C. van de Wiel (log b&t), 

sergeant-majoor / opperwachtmeester: 
H.G. Groot Landeweer (inf), L.J. van den Oete-
laar (log gnkd), D.R.G. Poorten (vbdd), S.M.M 
Sogtoen (lo/sport), 

sergeant / wachtmeester der eerste klasse: 
A.A. Arends (vbdd), M.A. van Dijk (inf), L.E. 
Dunker (log ma), M.W.J. van den Heuvel (gn), 
J.R.J. Lut (lo/sport), J.Molenaar (log gnkd), A.J. 
van Oosten (cav), A.A. van den Wollenberg (log 
b&t), J.A. Zitter (log b&t), P.J.W. Zweiphennig, 
(log gnkd), J. Alink (inf),  

sergeant / wachtmeester: 
R.J. van den Berkmortel (log b&t), R. Boersma 
(log b&t), X. Grol (gn), J.C. Korevaar (vbdd), 
P.A.M. Niemeijer (lo/sport), Y. Ozcelik  (log ma), 
J.G.T. Penders (log b&t), R.H.M. Savelkoul (log 
b&t), W.F. Senger (log gnkd), A. Shah (inf), W.G. 
Weetink (log gnkd)

korporaal der eerste klasse:
L.J.A. Althof (log ma), M.P.M. de Bock (log b&t), 
S.E. de Boer (gn), V.W. Brewster (log td), I.A.M> 
Cornelissen (gn), M.Deuten (log td), D.W.G. Du-
los (cav), J.Filius (log b&t), W.B. Gijsen (gn), D.C. 
Goedhart (inf), N. Goedhart (lua), I.J. Haarsma 
(inf), S. van der Heide (log td), Y. Hoekstra (log 
gnkd), J.M. Jacobs (log b&t), J. Koelewijn (gn), 
A.R.M. Koopman (log td), D.G. Kraan (inf), E. 
Kuiper (log gnkd), E. Kuitert (log b&t), M. Leeu-
wis (gn), B. Meijer (log td), R. Meyers (inf), B. 
Mul (log b&t), K. den Ouden (log b&t), K.J.M. 
Paleari (log gnkd), F.P.J. Pijpers (inf), M. Roze-
ma (log b&t), J. Schaafsma (inf), R.S.R. Scholten 
(vbdd), M.T.P. Schuurmans (log ma), J. Simons 
(log gnkd), F. Strating (log ma), i. Tarhib (log 
b&t), S. van Thoor (gn), R.J. Turk (cav), E. Visser 
(gn), D. van Vught (cav), S.R. Weij (log b&t). 

Actieve dienst verlaten
Mutaties burgerpersoneel 
       bevorderd

Mutaties burgerpersoneel 
       dienstverlaten

In  memoriam

Schaal 12: 
J. W. F.H.M. Gaiser, 

Schaal 9: 
E.R. Nevels 

Schaal 8:
R. van Doorn, M.R. van Rossum, 

Schaal 6: 
R.M. de Boer, H. van Bruggen, A. Leeuwerick,   

Schaal 5: 
J.J. Meijer, E. Mik

Schaal 4: 
J.H. John, J. Klaassen, 
J. Regeling, J.H.M. Wenker 

Militairen:
† Kapitein J.C. Peterse, geplaatst bij KCT
† Adjudant N.J.M. van Engelshoven, geplaatst 
bij OCIO
† Wachtmeester der eerste klasse J.R. Wester-
dijk, geplaatst bij OTCMAN

Burgers:
† De heer J.B. Humphreys, geplaatst bij DIVI

De gegevens zijn onttrokken aan PeopleSoft. Indien een mutatie niet 
correct is dient u contact op te nemen met uw eigen P-dienst. 

reünies

Militaire KoksSchool (MKS)
Datum: 26 april
Locatie: Dumoulinkazerne te 
Soesterberg
Info: Kap bd Leen Th.P. Onderwater, 
tel/fax 038-3316974,
e-mail lely.ow@planet.nl
Bijzonderheden: De Militaire 
KoksSchool 
(in het verleden te Eefde, Leiden, 
Haarlem en Bussum) 
maakt thans deel uit van het 
Opleidings- en Trainingscentrum 
Logistiek te Soesterberg.
Alle medewerkers en oud-
medewerkers met hun partner zijn 
van harte welkom.

Schoolbataljon Centraal
Datum: woensdag 27 juni
Locatie: Jan van Schaffelaerkazerne
te Ermelo
Info en aanmelding: mw. Jacobi-de 
Jong, tel. (werk) 0341-477 882 of 
MDTN *06-533-77882. Aanmelden 
vóór 28 april.
       

8-R.I.
Datum: vrijdag 13 april
Locatie: Provinciehuis te Arnhem en 
Oranjekazerne te Schaarsbergen
Info en aanmelding: A.A. van 
Beveren, tel. 0523-272725
Bijzonderheid: tevens algemene 
ledenvergadering
    
 
Van Heutsz, afdeling K.N.I.L.
Datum: 23 mei
Locatie: Oranjekazerne te 
Schaarsbergen
Info en aanmelding: Vereniging 
Veteranen van Heutsz K.N.I.L., 
Kennemerlandlaan 48, 5628 AR 
Eindhoven. Tel. 040-241 44 21
Bijzonderheid: bedoeld voor alle oud-
militairen van het K.N.I.L. en hun 
naaste verwanten 

8 R.I.-1940
Datum: 28 mei (tweede pinksterdag), 
aanvang: 12.15 uur
Locatie: Erebegraafplaats Grebbeberg 
bij Rhenen
Informatie: J.H. Barrau, tel. 0318-
523077 

herdenkingen

Garde Grenadiers en Jagers 
Datum: zondag 6 mei
Tijd: 13.00 uur, ontvangst vanaf 12.00 
uur 
Locatie:  monument aan de Johan de 
Wittlaan te ‘s-Gravenhage 
Er is gelegenheid tot het leggen 
van bloemen en na afl oop van de 
plechtigheid tot een samenzijn in de 
aula van het tegenover het monument 
gelegen ‘Sorghvliet’ gymnasium.

Verbindingsdienst
Datum: vrijdag 11 mei
Aanvang: 13.30 uur, ontvangst vanaf 
13.00 uur. 
Locatie: Monument van het Regiment 
Verbindingstroepen op Elias 
Beeckmankazerne te Ede
Info:  Aooi H.A.A. de Gussem  (0318-
681265)
Deelname is voor alle (oud-) militaire- 
en (oud) burger medewerkers binnen 
het Wapen van de Verbindingsdienst 
ongeacht rang of stand. 

8 R.I.-1940
Datum: 28 mei (tweede pinksterdag), 
aanvang: 12.15 uur
Locatie: Erebegraafplaats Grebbeberg 
bij Rhenen
Informatie: J.H. Barrau, tel. 0318-
523077 

Per 1 februari 2007: 
J.J.M. Aerts, J. van Assen, M.W.J. Bocken, J.  
Brant, D.J. van Karssen, A.C.M. Klerk,  A. Ku-
perus, E.A. van Loon, M.H.M. van Maanen, B.B. 
Mulder, J.M. Muller, J.H. Overduin, H.A.J. Raai-
jmakers, H.Y. Rohrman-van ‘t Rood, B.M.M. 
Stakenburg,  B. Veldman, G.J. Wassink, J.D.T. 
Wieggers,   G. van Wingerden

Reserve-offi cieren
De Algemene Leden Vergadering 
van de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging voor Reserve Offi cieren zal 
dit jaar gehouden worden op zaterdag 
16 juni en wel op de Koninklijke 
Militaire Academie te Breda.
De afdeling Noord Brabant West 
neemt de organisatie voor haar 
rekening en nodigt alle leden van 
harte uit om op deze mooie dag 
acte de presence te geven. Voor 
inschrijvingen of informatie: jan.
maijen@tilburg.nl

aankondiging
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Briesend loopt generaal Tuinhek de kamer binnen van 
majoor Streber.

‘Wat is dat? Tot mijn opperste verbazing krijg 
ik van de CDS het bericht binnen dat jij zou 

hebben verklaard dat je compagnie het gehele jaar niet 
uitzendgereed is! Hoe kom je erbij? We staan nota bene 
aan de vooravond van de opwerking naar Soedanistan!’

‘Euh, dat klopt, generaal, dat was ik, dat heb ik 
inderdaad bij de CDS aangeven. De reden hiervoor 

is eenvoudig. Onze eenheid ligt aan het spoor; erg veel 
personeel reist dus met het openbaar vervoer. Bijna 
mijn gehele eenheid moet dit jaar echter over op een 
NS-abonnement via Defensie. Nu al is mij duidelijk hoe 
klantonvriendelijk het aanvraagtraject is. Alles staat in 
het teken van “Moeilijker kunnen we het u niet maken, 

wel complexer”. Weet u bijvoorbeeld waarom er met 
ingewikkelde tariefeenheden wordt gewerkt 

in plaats van eenvoudige 
kilometers? Weet u waarom 
er om digitale pasfoto’s wordt 

gevraagd, ook als je al jaren met 
een privé-kaart hebt gereisd en je 

pasfoto dus gewoon bij de NS bekend is? 
Weet u waarom een aanvraag zo snel verloopt dat je na 
een oefening, of zelfs na een weekend, opnieuw het lange 
aanvraagtraject in moet? Terwijl het systeem je toch eerder 
het bericht gaf dat alle gegevens in goede orde waren 
ontvangen…’

‘Ja, ja, ik begrijp wat je bedoelt. Maar wat heeft dit te 
maken met niet uitzendgereed zijn van je eenheid?’

‘Generaal, iedereen die een NS-kaart nodig heeft, zit 
ergens in het aanvraagtraject vast. Niemand heeft 

meer tijd voor het opwerkingstraject. Probeert u maar eens 
zelfs een NS-abonnement via Defensie aan te vragen, dan 
begrijpt u mijn probleem.’

‘Ja, ik ben gek. Dan wordt deze brigade wekenlang niet 
meer geleid. Gelukkig heb ik goed nieuws: militairen 

die op uitzending gaan, moeten hun NS-kaart weer 
inleveren; die is toch niet geldig in Soedanistan. Maar na 
uitzending krijgt u van mij voldoende recuperatietijd om 
opnieuw een NS-abonnement aan te vragen. Het zal zeker 
anderhalf jaar duren voordat deze eenheid weer wordt 
aangewezen voor een uitzending, daar zorg ik persoonlijk 
voor. Is dat wel voldoende tijd?’

uit de fl ank

Redactieraad:

Herbij een opname van de lancering van een Sperwer van 101 RPV-Batterij.
De foto is gemaakt in de zomer van 2005 in ’t Harde, Artillerie Schietkamp, 
tijdens een bezoek van de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht.
 
P.J. Nienhuis, wachtmeester-1 KMar 

photoshoot

Heb je ook een leuke, mooie, 

spannende foto gemaakt op 

oefening, uitzending of op de 

kazerne? Stuur deze dan op naar 

de redactie van Landmacht. 

Adres: Staf-CLAS, Sectie 

Communicatie, t.a.v. redactie 

Landmacht 

MPC 55 A, Postbus 90004

3509 VP Utrecht 

E-mail: KJ.Daane.Bolier@mindef.nl 

Geplaatste inzendingen worden 

beloond met een Victorinox Multi 

Tool.

Oproep photoshoot

Voor ideeën en opmerkingen over het blad Landmacht  
kunt u terecht bij de leden van de redactieraad: 

200 B&T: smi Erik Vriens    *06-530 68232
17 Painfbat: kap Jeroen Veenvliet   *06 549 66715
43 Mechbrig: sm Douwe Bruinsma   *06 532 47021
Colua: kap Arjen Nijkamp    *06 678 81703
330 Hrstcie: kap Max Foppen   *06 678 81668 
CISbat: sgt1 Bart Soffers    *06 561 62721/22 
DMO: maj Cas Le Mahieu    *06 500 15013
HQ 1(GE/NL) Corps: kap Tjeerd Dijkstra  *06 811 2446 
ISK Harskamp: aoo Paul Fontein   *06 538 54222
KCT: kap Jack Bakker    *06 589 58021
Korps Natres: elnt (r) Fred Warmer   *06 573 73 107
Persco: kap Ad Duimel    *06 546 69450
Artillerie: elnt Corné van den Berg   *06 549 65754
Staf CLAS: Pepijn Storm van Leeuwen  *06 557 46019 

Is uw eenheid nog niet vertegenwoordigd in de redactieraad en 
vindt u het leuk een keer in de twee maanden mee te praten over 
de inhoud van het blad? Neem dan contact op met de redactie. 
*06 557 46043.

oproepje

Militaire motorclub
De meeste members van de 22SQUAD, 
hebben in de afgelopen jaren gediend 
bij de Krijgsmacht of zijn nog steeds 
operationeel. Wij delen de passie voor 
motoren en motorrijden en hebben 
kameraadschappelijkheid hoog in het vaandel 
staan. Tijdens de clubavonden op vrijdag in het 
meetingpoint in het westen (Delft) tref je een 
fl inke delegatie van de 22SQUAD aan.  
Motorrijdend militair, oud-militair, veteraan 
of gewoon geïnteresseerd? Twijfel dan niet en 
neem contact op met één van onze members 
(www.22squad.nl), of bezoek ons op een  
clubavond. Elke week op vrijdag te Schaijk  en 
elke 2 weken op zaterdag te delft. 

Wie aan de Vierdaagse van Nijmegen nog niet 
genoeg wandelplezier beleeft, kan zich nu 
inschrijven voor de Vierdaagse van de IJzer in 
België. De Vierdaagse vindt plaats van 21 tot 
en met 25 augustus. Per dag wordt er 32 of 16 
kilometer gelopen. Kijk voor meer informatie 
en aanmeldingen op www.fourdays.be. 

Vierdaagse van de ijzer 


