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Australië verhoogt bijdrage
aan Task Force Uruzgan
DEN HAAG - De Australische premier John Howard heeft aangegeven
dat zijn land extra militairen naar de door Nederland geleide missie in
Uruzgan stuurt.

Het defilé van Nederlandse troepen door Zeven was indrukwekkend en trok zeer veel belangstellenden. Foto: Hennie Keeris

Seedorf doet poort
na 43 jaar dicht
SEEDORF - Een ‘monument’ binnen de landmacht bestaat formeel niet meer. Afgelopen zaterdag is na 43 jaar het doek gevallen voor de bij vele generaties beroepsmilitairen en dienstplichtigen befaamde Legerplaats Seedorf in Noord-Duitsland.
De sluiting betekende tevens de zwanenzang voor de daar gelegerde 41 Gemechaniseerde Brigade. De opheffing ervan werd verricht door commandant brigadegeneraal jhr. Harm de Jonge. Hij deed dat in een bijzonder sluitingsappèl waarvan
vele (hoge) burger en militaire gasten uit Nederland en Duitsland getuige waren.
Onder hen de defensieministers van beide landen, Jung en Kamp.
Een even lange als belangwekkende periode uit de historie van
de landmacht zit erop. Het krijgsmachtdeel, dat door de opheffing
van 41 Gemechaniseerde Brigade
nog slechts twee gemechaniseerde brigades telt, rekende Seedorf
sinds 1963 tot één van haar vele
legerplaatsen. Tijdens de Koude
Oorlog vervulde de bemanning
een rol in de verdediging van het
NAVO-grondgebied tegen mogelijke aanvallen van troepen van
het Warschau Pact. Na de ineenstorting van de Berlijnse Muur en
de ingrijpende bezuinigen en reorganisaties van de Nederlandse
defensieorganisatie, ging in 2003
de kogel door de kerk: de legerplaats Seedorf als min of meer relikwie van de Koude Oorlog gaat
dicht. Minister Henk Kamp zat er
tijdens zijn toespraak tijdens de
opheffingsceremonie niet naast:
de militairen nemen afscheid van
een tweede Heimat. Sinds de eerste troepen er neerstreken, dienden generaties dienstplichtigen

en beroepsmilitairen voor korte of
langere tijd in Seedorf. Niettemin
zei Kamp ervan overtuigd te zijn
dat de beslissing de basis te sluiten en 41 Gemechaniseerde Brigade op te heffen, een goede is
geweest. Hoe zwaar die hem ook
viel.
Kamp gaf aan respect te hebben
voor de loyale wijze waarop het
personeel het besluit, ondanks de
onmiskenbare teleurstelling,
heeft geaccepteerd en uitgevoerd.
Volgens de bewindsman kenmerkte 41 Gemechaniseerde Brigade zich door een hoge graad
van inzetbaarheid, een uitstekende kameraadschap en een attitude
van ‘wij spelen het klaar’ “Deze
instelling stond en staat in Nederland bekend als de Seedorfse
mentaliteit”, wist de minister. Brigadecommandant De Jonge deed
er nog een schep bovenop. “41
Mechbrig was een wijze van leven.”
Lees verder op pagina 5

Bij zijn bezoek aan Australië
had minister Kamp hierover al
met zijn collega Brendan Nelson
gesproken. Het aantal Australische militairen stijgt daarmee in
de toekomst naar 240. “We hebben hiertoe besloten na uitgebreide consultaties met de Nederlandse regering”, lichtte Howard
het besluit toe.
Nederland heeft zelf om operationele en technische redenen al
besloten het aantal militairen van
1200 naar 1400 te brengen.
Australië heeft zijn oorspronkelijk
voorziene bijdrage met twintig
procent verhoogd naar 240 militairen.
Howard zei ook dat zijn land tot
april 2007 twee Chinook transporthelikopters voor de operatie
in Uruzgan inzet ter ondersteuning van het door Nederland geleide Provincial Reconstruction
Team. De Chinooks worden gebruikt voor luchttransport en
medevacs voor ISAF. De Australische premier vindt dat de situatie
in Afghanistan nog altijd vraagt
om de aanwezigheid van de coalitie.
Volgens de Australische minister van Defensie, Nelson, gaat ongeveer de helft van de militairen
zich bezighouden met (drink)wa-

ter gerelateerde projecten, het
herstel en de aanleg van wegen en
infrastructuurprojecten die door
de Afghaanse overheid zijn aangedragen. “Ongeveer de helft van
de eenheid bestaat uit lichte infanterie inclusief ASLAV pantservoertuigen en de Bushmaster, het
Infantry Mobility Vehicle. De Australische Reconstruction Task Force

APELDOORN Een Chinook van
de Koninklijke
Luchtmacht heeft
zaterdag in de
namiddag en
avond bijstand
verleend bij een
bos- en heidebrand in de buurt
van Apeldoorn.
De brandweer
kreeg het vuur,
dat werd aangewakkerd door de
stevige wind, niet
in de greep. De
heli voerde tien
runs uit. Foto:
ANP●

staat onder Australisch commando. Hun directe bescherming
wordt geleverd door Australische
infanterie en cavalerie en we werken uiteraard samen met de Nederlandse militairen”, aldus Nelson. “De regering is zeer onder de
indruk van de capaciteiten van de
Nederlandse militairen die in Afghanistan zijn ontplooid. We hebben vertrouwen in hen.”●

Luchtmacht
assisteert
bij bosbrand

TWEE MINUTEN WAS HET STIL
DEN HAAG - Op diverse plaatsen in Nederland en ver daarbuiten zijn de doden uit de

Tweede Wereldoorlog herdacht
en tevens allen die zijn omgekomen in oorlogssitiaties en bij

vredesoperaties na de Tweede
Wereldoorlog.
Op de Dam in Amsterdam
werden bij het monument de
doden herdacht in het bijzijn
van van Koningin Beatrix, prins
Willem-Alexander, prinses
Maxima, minister-president Balkenende, de Commandant der
Strijdkrachten, generaal Berlijn
en de operationeel commandanten (zie foto). Minister Kamp
was als hoogste burgerautoriteit
van Defensie bij de plechtigheid
aanwezig.
Op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen werd eveneens om 20.00 uur een herdenking gehouden voor beroepsmilitairen en dienstplichtigen die
sinds 1940 zijn gevallen. Daar-

bij was mr. Pieter van Vollenhoven aanwezig en de plaatsvervangend commandanten van
land-, lucht- en zeemacht en de
Koninklijke Marechaussee. Eerder die de dag hield de minister-president op het ereveld
in Loenen een toespraak. Ook
daar vond een kranslegging
plaats en hielden de aanwezigen een minuut stilte.

Foto: AVDD

Lees verder op pagina 3

Ook elders in het land vonden
herdenkingen plaats, waaronder op de Waalsdorpervlakte,
waar tijdens de bezetting veel
verzetsmensen zijn gefusilleerd. De marine en luchtmacht
eerden hun gevallenen in respectievelijk Den Helder en
Soesterberg.
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INTERNE VACATURES
DEFENSIE

IN HET KORT

Voor recente vacatures kunt u terecht op de intranetsite
van de dienstencentra Psychologisch Advies en Selectie en
Medische Keuringen, te benaderen via het intranetportaal
(http://intern.mindef.nl) of op internet via www.mobiliteitsbank.nl. Medewerkers die nog geen toegang tot intranet en ook geen internetverbinding hebben, kunnen een
beroep doenop de personeelsdienstvan zijn of haar onderdeel.
Domeinmanager Development, Den Helder, schaal 13;
Senior IV-Consultant, Gouda, schaal 12; Medior IV-Consultant, Gouda, schaal 11; Medior IV-Consultant, Gouda,
schaal 11; Medior IV-Consultant, Gouda, schaal 11; IV
Deskundige (CMB), Den Haag, schaal 11; Docent Terreinanalyse / Meteo / Productontwikkelaar / Observertrainer,
Ede, begin 2007 ’t Harde, schaal 11; Hoofd IC Groep,
Schaarsbergen, schaal 11; Beleidsmedewerker DR&D, Den
Haag, schaal 11; Accountmanager, Den Helder, schaal 11;
Senior IV-Deskundige, Gouda, schaal 10; Medewerker Financiële Processen, Zwolle, schaal 10; Medewerker Bedrijfsvoering, Zwolle, schaal 10; Afdelingsmanager Technieken, Den Helder, schaal 10; Medewerker Systeemmanagement, Den Haag, schaal 10; Cateringmanager D, Woensdrecht, schaal 8; Cateringmanager C, Den Haag, schaal 7;
Beheerder Medisch Correspondentie- en Afsprakensysteem, Utrecht, schaal 7; Werkvoorbereider / Planner,
Den Helder, schaal 7; Senior Medewerker Handmatig Berekenen 2X, Enschede, schaal 7; Senior Medewerker Mutatiestelling 2X, Enschede, schaal 7; Senior Medewerker Vorderen, Ontvangen en Betalen 3X, Enschede, schaal 7; Senior
Medewerker Managementondersteuning SPEER, Den
Haag, schaal 6; Medewerker Vorderen, Ontvangen en Betalen 4X, Enschede, schaal 6; Medewerker Handmatig Berekenen, Enschede, schaal 6; Chef-kok, Den Haag, schaal 6;
Hoofd Werkvoorbereiding, Den Haag, schaal 6; Tekenaar /
Constructeur E, Den Helder, schaal 6; Medewerker Mutatiestelling 10X, Enschede, schaal 5; Managementassistent,
Leiden, schaal 5; Algemeen Medewerker Geestelijke Verzorging, Weert, schaal 5; Medewerker Documentaire Informatievoorziening, Utrecht, schaal 5; Kok, zelfstandig werkend, Den Haag, schaal 4; Administratief Medewerker, Utrecht, schaal 4

CDS BIJ OUD-STRIJDERS
DEN HAAG - De Commandant der
Strijdkrachten, generaal Berlijn, heeft
tijdens zijn reis naar Australië een krans
gelegd bij het Australisch-Nederlandse
monument voor de Nederlandse gevallenen in de Tweede Wereldoorlog in de
strijd tegen de Japanners. Aansluitend
daarop ontmoette hij een aantal
Nederlandse veteranen.●

REÜINIE YSSELSTEYN
YSSELSTEYN - Voor alle medewerkers, oud-medewerkers en hun partners die werken of ooit hebben gewerkt op het mobilisatiecomplex in Ysselsteyn wordt vrijdag 12 mei een reünie gehouden ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan. Het complex gaat
binnen niet al te lange tijd sluiten. Inlichtingen via intranet e-mail: 330
Hrstcie 1 logbrig/St/Cogp/Bdrv
Ost/Stoff Bdfv ost●

LINTJE KAPITEIN BOERS

KANSRIJK
Actuele vacatures Kansrijk
Kijk voor een actueel overzicht en voorwaarden op de websites van Kansrijk.
Dus jij weet risico’s goed in te schatten?
De Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB)
zoekt ook voor 2006 persoonsbeveiligers. Ken jij het evenwicht tussen veiligheid en privacy? Kijk voor de eisen op de
websites van Kansrijk.
Voorlichting zelfstandig ondernemerschap
Kansrijk organiseert op 28 juni weer een voorlichtingsbijeenkomst voor defensiemedewerkers die geïnteresseerd zijn in
zelfstandig ondernemerschap. De bijeenkomst staat open
voor medewerkers die behoren tot een knelpuntcategorie,
herplaatsingskandidaat zijn of dat gaan worden. Tijdens de
bijeenkomst komt onder meer het ondernemerschap aan de
orde, de begeleiding vanuit Kansrijk en de consequenties
voor de wachtgeldregeling. Interesse?
Vrijblijvend oriënteren op een baan buiten Defensie?
Doe dan eerst de loopbaanscan SBK Defensie!

MELDPUNT
ONGEWENST
GEDRAG
Rutgers Nisso Groep

VIA INTERNET:
WWW.RNG.NL/MELDPUNT
TELEFOON:
+31 (0) 800 - 333 36 73 (GRATIS)
BEREIKBAAR VAN 08.00 UUR
TOT 20.00 UUR

ven van hartmassage en mond-op
mondbeademing tot twintig minuten
later de ambulance arriveerde.
Op de hartmonitor bleek dat de man
nog een zwakke hartslag had. Helaas
overleed de 53-jarige man later alsnog
in het ziekenhuis.
Nomden na ontvangst van het erekoord waarmee hij zich zeer vereerd
voelde: “Ook al is de man overleden,
ik heb er alles aan gedaan om hem te
redden. Het is alleen wel jammer dat
de vrouw van het tankstation niet zo’n
koord kan krijgen. We hebben er samen alles aan gedaan.”●

WILLEMSTAD - Bij CZMCARIB werd
op vrijdag 28 april een Alle Hens gehouden ter ere van Koningin Beatrix.
Hierbij werd kapitein der mariniers
Frank Hellendoorn benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje-Nassau, met de
zwaarden op grond van de totaliteit
van verdiensten op defensieterrein.
Kapitein Hellendoorn is momenteel
hoofd opleidingen op Marinekazerne
Suffisant. Foto: Els Kroon●

LINTJE BRONGERS
NUTH/WIJNANDSRADE - Luitenant-kolonel bd Eppo H. Brongers is
vrijdag 28 april benoemd tot Officier
in de Orde van Oranje-Nassau. Hij
ontving de onderscheiding uit handen
van de burgemeester van Nuth, drs.
H.R. Binderhagel.
Brongers kreeg de onderscheiding
voor zijn populaire krijgshistorische
publicaties en boeken over de meidagen in 1940.●

RODE EREKOORD
HAVELTE - Korporaal Patrick Nomden van 43 Herstelcompagnie in Havelte beschikt tegenwoordig over een
rood erekoord. Hij kreeg dit 26 april
omdat hij er alles aan heeft gedaan het
leven van een man te redden.
Nomden stond in de ochtend van 14
maart in de werkplaats van een garage
in het Drentse Norg om zijn auto APK te
laten keuren. Een vrouw riep dat er iemand een hartaanval had gekregen en
zocht iemand kennis van EHBO. Nomden rende daarop naar buiten waar hij
naast een autowrak de bewuste man
op de grond zag liggen. De man kreeg
een hartaanval achter het stuur waarna
hij op een bestelbusje reed. Een vrouw
was reeds begonnen met reanimeren
ook al was zij daarvoor niet opgeleid.
Nomden begeleidde haar, coördineerde het reanimeren en wisselde de
vrouw daarbij af. Even later werden
Nomden en de vrouw te hulp geschoten door een huisarts uit Norg. Het
drietal wisselde elkaar af met het ge-

V.l.n.r. Giel, Schoonman en De Boer.
Foto RMC West

LUXEMBURGSE HULDE
DEN HAAG - Drie militairen van
het Regionaal Commando West hebben een Luxemburgse onderscheiding
gekregen. Het ging om kapitein Piet de
Boer, adjudant Ron Schoonman en reserve sergeant 1 William Giel. Namens
de groothertog van dat land reikte kolonel Vrenken, commandant van het
RMC West, hen de Order of Merit, 6th
Class, in Officer and Knight uit. Dat
gebeurde naar aanleiding van hun verdiensten bij het staatsbezoek aan
Nederland van de groothertog, eind
april. Als medewerkers van Bureau Ceremonieel van het RMC West coördineert het trio het militair ceremonieel bij
onder meer staatsbezoeken, Prinsjesdag en staatsbegrafenissen.●

ADVIESRAAD NLDA
BREDA - De Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA)
wordt sinds kort bijgestaan door een
Wetenschappelijke Adviesraad (WAR),
ingesteld door staatssecretaris Cees
van der Knaap.
Professor mr. A.H.A. Soons is voorzitter van de raad, met als leden prof.
dr. J.P. Bahlmann, prof. dr. B.A. Collis,
prof. dr. G.E. Frerks, prof. dr. T.B.C.
Poiesz en prof. dr. ir. H.G. Stassen. De
WAR houdt toezicht op de wetenschappelijke kwaliteit van het onderwijs en onderzoek en de organisatorische voorwaarden daarvoor. De raad
werkt onafhankelijk van de faculteit en
de leden zijn niet verbonden aan Defensie. Op dinsdagmiddag 9 mei komen de leden voor de eerste maal in
vergadering bijeen in Breda.
De nieuwe adviesraad vervangt het
College van Curatoren van de Koninklijke Militaire Academie en het Koninklijk Instituut voor de Marine. Dit
college is onlangs opgeheven.●

NIEUWE DIRECTEUR
DEN HAAG - Mr. M. (Marc) Gazenbeek volgt per 1 augustus 2006 dr.
S.B. (Seerp) Ybema op als directeur
Juridische Zaken. Ybema (65) gaat
met pensioen. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties blijft Ybema nog
enige tijd werkzaam als adviseur koninkrijksrelaties.
Marc Gazenbeek (48) is momenteel
werkzaam bij de Directie Juridische Zaken als hoofd afdeling Internationale
en Juridische Beleidsaangelegenheden
en tevens als plaatsvervangend directeur Juridische Zaken. Sinds 1983
heeft hij verschillende functies bij het
Ministerie van Defensie vervuld.●

DIRECTEUR MIVD
NEEMT AFSCHEID
DEN HAAG - Generaalmajoor Bert Dedden heeft
officieel afscheid genomen
van Defensie en de MIVD in
het bijzonder. Dit gebeurde
2 mei op de Prinses Julianakazerne in Den Haag in
het bijzijn van vele belangstellenden. De genodigden
hadden ook de gelegenheid
kennis te maken met de
nieuwe directeur MIVD, generaal-majoor Pieter Cobelens. In aanwezigheid van
alle gasten richtte Minister
Kamp het woord tot generaal Dedden en memoreerde zijn inzet en het feit
dat hij de MIVD effectief,
zorgvuldig en volgens de
regels liet functioneren.
Minister Kamp refereerde tijdens zijn toespraak
aan de belangrijke rol die
is weggelegd voor de MIVD
in het opstellen van veiligheidsanalyses. “Deze vormen een belangrijke basis
voor de besluitvorming
over deelname aan crisisbeheersingsoperaties, onze
core-business,” zei Kamp.
“Mede dankzij goed inlichtingenwerk heeft Nederland een succesvolle bijdrage kunnen leveren aan

het stabiliseren van crisisgebieden in de wereld.”
Minister Kamp stelde tot
slot dat hij Dedden met
spijt ziet gaan, maar ook

met trots. Hij bedankte
Dedden voor wat hij als militair voor Defensie en daarmee voor het land heeft gedaan.●

Eerste IV-architectuur
masterclass

DEN HAAG - De eerste masterclass “Samen(hangend)
werken aan de Defensie InformatieVoorziening Architectuur” is donderdag 27 april van start gegaan. Het doel
van de masterclass is om geselecteerde functionarissen in
de IV keten, zodanig vertrouwd te maken met werken
onder IV architectuur (DIVA) dat ze dit in hun organisatie
verder kunnen verspreiden en toepassen. DIVA is een
methode om veranderingen in de informatievoorziening
in samenhang met de bedrijfsvoering en bestaande IV
systemen, te beschrijven en gestructureerd uit te voeren.
Het is de bedoeling om de masterclass meermaals te organiseren. De beoogde deelnemers worden daarvoor via
hun lijnmanager geselecteerd.●

Aanvulling reservistenbeleid
DEN HAAG - In het artikel in Defensiekrant nummer 12 van 23 maart over
het nieuwe reservistenbeleid, staat dat de Reservisten Militaire Taken onder het Korps Nationale
Reserve vallen.
Het Reservisten Overleg
Krijgsmacht laat weten dat
marine, luchtmacht en

marechaussee ook met
deze categorie reservisten
werken.
Bij de luchtmacht vallen
zij onder de Groep Luchtmacht Reserve (GLR). Het
gaat om ruim 500 man.
Zij vervullen voornamelijk
bewakingstaken en bieden
de helpende hand bij ceremoniële diensten. De reservisten komen voor dat

doel minimaal 24 dagen
per jaar in dienst.
Tijdens een deel van de
opkomstdagen wordt getraind. De Groep Luchtmacht Reservisten heeft
nog ruimte voor nieuw
personeel.
Meer informatie op
www.werkenbijdeluchtmacht.nl Email reserve@
af.dnet. mindef.nl●

Ghazi Meir Masjidi Khan medaille
voor luchtmachtgeneraal
DEN HAAG - Generaal-majoor Jaap Willemse (KLu) heeft de State Medal of Ghazi
Meir Masjidi Khan ontvangen. Willemse
kreeg de onderscheiding voor zijn verdienste van 4 augustus 2005 tot 15 februari 2006 als plaatsvervangend commandant International Security Assistance Force
(ISAF) in Kaboel. De Afghaanse medaille
werd namens president Hamid Karzai
van de Islamitische Republiek Afghanistan uitgereikt door de Directeur Operaties, generaal-majoor Jouke Eikelboom.
Dit gebeurde afgelopen maandag in het
ministerie van Defensie in Den Haag.●
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bestond uit officieren en onderofficieren van de Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht die werken in de omgeving van Washington DC, en stond onder leiding van
paradecommandant kapitein-luitenant-ter-zee Peter van der Heijden.
De kranslegging werd door vele aanwezige omstanders met belangstelling en respect gevolgd, terwijl het blazen van de Last Post
en de Reveille door een trompettist het plechtige karakter van de ceremonie onderstreepte. Door alle deelnemers werd individueel de
eregroet gebracht, een voorbeeld dat door enkele omstanders spontaan werd gevolgd. Na afloop van de ceremonie hebben vele aanwezige Nederlanders gesproken met Amerikaanse bezoekers, variërend van schoolkinderen tot veteranen, over zaken als de betekenis
van de ceremonie en de band tussen Nederland en de VS.●

Minister Kamp:
“De vrije meningsuiting mag
echter geen vrijbrief worden om
te kwetsen.”
Foto: Hennie Keeris

KAMP: PERS
WELKOM
IN URUZGAN
DEN HAAG - De Nederlandse journalisten zijn welkom bij de militairen van Task Force Unicorn in de Afghaanse provincie Uruzgan. Defensie censureert hun
berichten niet. Ze moeten echter begrijpen dat het niet
de bedoeling is dat zij met hun berichtgeving de levens van militairen op het spel zetten.
Dat stelde minister Kamp vorige week donderdag op de jaarlijkse 4 mei bijeenkomst in het
Internationaal Perscentrum
Nieuwspoort in Den Haag. De
bewindsman sprak de herdenkingsrede uit die dit maal voor
een groot gedeelte was gewijd
aan de verdediging van de vrijheid van meningsuiting. Die is
volgens minister Kamp een van
de fundamenten van de democratie. “Door die vrijheid bestaat
de mogelijkheid om meningen
naar voren te brengen waar anderen het fundamenteel mee oneens zijn. Als die mogelijkheid
niet bestaat, is de democratie
niet meer dan schijn. Maar er
zijn ook grenzen. Het is niet toegestaan aan te zetten tot haat, tot
discriminatie of tot geweld. Ook
is het niet toegestaan opzettelijk
te beledigen. De vrije meningsuiting mag geen vrijbrief worden om te kwetsen”, zo hield hij
zijn gehoor voor.
De komende missie in Uruzgan is belangrijk volgens minister Kamp. Begin februari gaf
een grote meerderheid van de
Tweede Kamer steun aan het besluit om een grote militaire bijdrage te leveren aan de NAVO-veiligheidsmacht in Zuid-Afghanistan. Nederland is nu bezig
een Provincial Reconstruction
Team in de provincie Uruzgan
op te zetten. Dit PRT zal worden
gesteund door een forse militaire taakgroep met een grote
slagkracht. “Ik wil nog eens
onderstrepen dat wij niet naar
Uruzgan gaan op een ‘vechtmissie’. Vechten is niet het doel van
de missie. Het doel is wel veilige
omstandigheden te scheppen hoe moeilijk dat ook is - zodat er
een behoorlijk functionerende
overheid kan komen en zodat de
bevolking kansen krijgt op een
beter leven. Dan is Afghanistan
geen Taliban- en Al Qaida land
meer en kan de wereld veiliger
worden. We hebben de overtuiging dat we daarin kunnen slagen. Voor Uruzgan is onze enige
optie succesvol te zijn. Wij zul-

len ons daar gedurende twee
jaar met alle kracht voor inzetten.”
Defensie heeft al geruime tijd
de gewoonte om journalisten te
ondersteunen bij het bezoeken
van uitgezonden eenheden en
wil de mogelijkheden daartoe
uitbreiden, stelde de minister.
“Wij bepalen dan uiteraard niet
wat de media vervolgens berichten. Wel is het zaak, dat journalisten bij bezoeken aan Uruzgan
zich van hun verantwoordelijkheid bewust zijn. Daarmee bedoel ik dat moet worden voorkómen dat de publicatie van bepaalde feitelijke informatie de risico’s voor de militairen vergroot.”
Minister Kamp stelde dat de
tegenstander in Zuid-Afghanistan maar op één manier kan
winnen. “Dat is door ons te laten denken dat de missie en de
doelstelling ervan de risico’s niet
waard zijn. Wij zullen echter
niet wijken, want wij weten: de
grondrechten zijn onze inzet
waard. Zoals ze dat ook waard
waren in het verleden dat wij op
de 4e mei herdenken.”●

Dodenherdenking in Bosnië
BANJA LUKA (Bosnië) - Stipt om 20.00 uur vond op 4 mei in
Banja Luka de dodenherdenking plaats. In aanwezigheid van een delegatie buitenlandse genodigden en alle Nederlandse militairen
werkzaam op Banja Luka Metal Factory (BLMF) werden er twee minuten stilte in acht genomen nabij de recent gebouwde kapel. Dit jaar
had de plechtigheid een extra imposant karakter door de aanwezigheid van een trompettist van het Fanfare Korps Nationale Reserve.
Deze was speciaal voor de gelegenheid uit Nederland ingevlogen om
‘Taptoe’ en ‘Het Wilhelmus te velde’ ten gehore te brengen.
Na afloop van deze stijlvolle momenten werden er kransen gelegd
door de commandanten bij het onlangs geplaatste monument ‘Ter
nagedachtenis aan de overleden Nederlandse militairen in het voormalige Joegoslavië’, dat is overgeplaatst van het opgeheven Dutch
Base Bugojno.
De overige nationaliteiten betuigden sympathie met Nederland
door tevens halfstok te vlaggen op de gehele BLMF. Met dank aan het
Engelse Commando heerste er om 20.00 uur een serene stilte op de
base, waardoor het geheel nog meer impact had op de aanwezigen.●

Herdenking Washington
WASHINGTON - De Nederlandse Ambassadeur in de VS, Mr. Boudewijn van Eenennaam, en de Defensieattaché, commandeur Michiel Hijmans, hebben donderdag 4 mei een krans gelegd bij het
World War II-monument in Washington DC ter gelegenheid van de
Nationale Dodenherdenking. In navolging van een soortgelijke geslaagde ceremonie in 2005, toen ter gelegenheid van de zestigste
herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog, is ook dit
jaar een krans gelegd en mogelijk een traditie geboren. Het nog
jonge World War II Monument (uit 2004) is daarvoor een meer dan
passende locatie, waar altijd vele belangstellenden herinneringen
aan deze donkere jaren levend houden. De kranslegging vond plaats
om 14.00 uur plaatselijke tijd, gelijktijdig met de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. Er was grote belangstelling van de
kant van personeel en familieleden van de Nederlandse ambassade
en andere in de regio wonende Nederlanders. De militaire erewacht

Cougars langs bevrijdingsfeesten
SOESTERBERG Twee Cougar helikopters van de Koninklijke Luchtmacht hebben 5
mei de populaire
band The Sheer
langs diverse bevrijdingsfestivals
in het land gebracht. Bart Stash
van Liempt, Jasper
Geluk, Jorn van
der Putte en GertJan Zegel stapten
op in Soesterberg
en deden onder
meer festivals in
Leeuwarden, Rotterdam, Zwolle en
Vlissingen aan.●

Kranslegging Bergen-Belsen
BERGEN-BELSEN - In het Duitse Bergen-Belsen werden de
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Dit jaar stond
de dodenherdenking in het teken van het blijven herdenken. In tijden van uitzendingen is het zaak om ook de slachtoffers van vredesmissies en conflicten - waar ook ter wereld - te gedenken.
Na een toespraak van raadsman Ben van der Linden, legden de
commandanten van de intussen opgeheven 41 Gemechaniseerde
Brigade, brigadegeneraal Harm de Jonge, en de Brigade Koninklijke Marechaussee Seedorf, kapitein Langes, een krans. De plechtigheid werd besloten met een defilé. Bijdrage: Jan-Willem Brink, foto Dave
Coenen●

‘Zuid-Afrikaanse’ veteranen
te gast op ambassade
PRETORIA - Ongeveer dertig veteranen zijn op bevrijdingsdag,
5 mei, op de ambassade in Pretoria te gast geweest. Het ging om
Nederlanders die destijds als militair zijn ingezet bij operaties in
de Tweede Wereldoorlog, Nederlands-Indië, Korea en Nederlands
Nieuw-Guinea. Sommigen woonden destijds al in Zuid-Afrika, an-

deren hebben zich daar gevestigd in de periode 1945-1955, toen
vele landgenoten een nieuw bestaan “overzee” begonnen. Velen
hebben al lang geen banden meer met Nederland. Hun kinderen
en kleinkinderen zijn geboren in Zuid-Afrika en inmiddels zijn zij
er met hun hele bestaan volledig geïntegreerd.
Nadat alle gasten waren gearriveerd, gaf de defensieattaché, luitenant-kolonel Mike Calmeyer Meijburg, een presentatie over de
Nederlandse krijgsmacht van vandaag de dag. Daar is heel veel veranderd, zeker vergeleken met de krijgsmacht waarin deze veteranen dienst deden. Calmeyer Meijburg stond stil bij de nieuwe organisatie, bij de laatste ontwikkelingen op het gebied van wapens
en materieel en uiteraard ook bij de recente inzet van onze krijgsmacht in Uruzgan in Afghanistan.
Vervolgens werden de aanwezigen getrakteerd op typisch Nederlandse versnaperingen: jonge haring, oude jenever, hete kroketten
en ijskoud bier van een brouwerij uit het oosten van Nederland.
Velen konden zich niet meer heugen wanneer zij deze lekkernijen
voor het laatst hadden geproefd. De bijeenkomst werd besloten
met de vertoning van het oorlogsepos ‘Soldaat van Oranje’.
In Nederland een klassieker; in Zuid-Afrika leek het wel het een
première
Voor veteraan Cees Wuijs uit Johannesburg was het helemaal een
onvergetelijke dag. Hij ontving uit handen van de defensieattaché
het Ereteken voor Orde en Vrede voor zijn inzet voormalig Nederlands - Indië in de jaren 1946 en 1947.●
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LEEUWARDEN - Dit jaar doet de
luchtmacht dertig jaar aan vogelaanvaringspreventie en dat moest worden
gevierd. Op de vliegbasis Leeuwarden
vond daarom een symposium plaats
waarin verleden, heden en toekomst
van het werkveld voor het voetlicht
kwamen. Belangrijkste conclusie van
de drukbezochte dag was dat het gevleugelde krijgsmachtdeel op de goede
weg zit om het gros van de botsingen
met gevogelte te voorkomen. Vooral de
laatste jaren nam het aantal ongevallen sterk af.

LUCHTMACHT
BLIKT TERUG OP
DERTIG JAAR
VOGELAANVARINGSPREVENTIE

WONDERMIDDELEN BESTAAN NIET
Dat de bijeenkomst op Leeuwarden werd gehouden, was geen toeval. In 1956 vond hier de eerste
proef plaats om vogels uit de buurt van vliegtuigen
te houden. Dat gebeurde met behulp van een bandrecorder en een set luidsprekers die op gezette tijden angstkreten van vogels uitbraakten. Ander wapenfeit is dat in het hoge noorden in 1976 de eerste
echte ‘vogelman’ van de luchtmacht werd geïnstalleerd: adjudant Harry de Groot. Zijn afscheid dit
jaar was mede aanleiding voor het symposium.
Hoofd van het Bureau Natuur én een van de grondleggers van de professionele vogelaanvaringspreventie bij de luchtmacht Arie Dekker toonde tijdens
zijn presentatie nog een paar leuke zwartwitfoto’s
van toen. In die dagen ging het er allemaal nogal
amateuristisch aan toe. Zo bestond de uitrusting
van de eerste vogelwacht onder meer uit een gaskanon, waarmee hij voor de start of landing met een
harde knal een volume gas tot ontploffing bracht.
Van dit apparaat stapte de KLu vrij snel af, mede omdat het onverstandig was om met brandbare stoffen
en open vuur in de buurt van vliegtuigen te opereren. Een ‘uitrustingsstuk’ van een geheel andere
orde was de valk (1968). Hoewel een prima remedie
om binnen een kleine straal vogels weg te jagen,
bleek de inzet van roofvogels enorm arbeidsintensief. De vogelwacht moest van de valkerij immers
zijn hobby maken. “Een valk is namelijk geen gereedschap dat je na vijven in een kooitje stopt, maar
een huisdier dat zeer veel aandacht nodig heeft”,
vertelt Dekker. “In de praktijk werkte dat gewoon
niet.”
Plastic meeuwen die eruit zagen alsof ze dood waren en afschrikwekkende modelvliegtuigjes trouwens ook niet. Het jachtgeweer is daarentegen gebleven, maar alleen als noodoplossing. Levert een
vogel net voor de landing een risico voor vliegtuig
en vlieger op, dan neemt de vogelwacht zijn schietijzer ter hand. “Maar terughoudendheid is geboden”, benadrukt vogelliefhebber en -kenner bij uitstek Dekker. “Aantalsreductie vormt namelijk geen
doelstelling van de luchtmacht.”
Die richtlijn vindt niet wereldwijd navolging. Nabij John F. Kennedy Airport (New York) trekken jagers jaarlijks een immens loodgordijn op, dat meer
dan zeventigduizend doden dieren oplevert. Natuurlijk is dat op zijn zachtst gezegd vreselijk jammer. Blijkbaar gaan de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten rigoureus te werk om de veiligheid van
verkeersvliegtuigen te vergroten. Desondanks heeft
ze niet kunnen voorkomen dat recentelijk 88 ongevallen vielen te betreuren als gevolg van een botsing
met één of meer donzige fladderaars. Daarbij kwamen 243 mensen om. De schade voor de branche
bedraagt jaarlijks meer dan anderhalf miljard dollar.
De gevolgen voor de militaire luchtvaart in de afgelopen drie decennia liegen er evenmin om. Alleen al in de westerse wereld noteerde men 286
crashes, waarvan tien met machines van de KLu. Albert de Hoon plakte een enigszins voor de hand liggende conclusie tegen deze gegevens aan: “Eenmotorige toestellen zijn kwetsbaarder dan meermotorige.” De medewerker bij de afdeling Veiligheid,
Kwaliteit Arbeid en Milieu voegde eraan toe dat ook
helikopters gevoelig voor bird hits zijn.
De Hoon lepelde ook nog even wat getallen op
over vorig jaar. Als gevolg van een aanvaring braken
tien toestellen de start af, 27 maakten een voorzorgslanding en vijftig keerden voortijdig terug naar
de basis. Daarmee is nog niet alles gezegd, want de
schade die vogels veroorzaken, liegt er eveneens
niet om. Specialisten becijferden dat de tijd die in
TEKST: ANDRE TWIGT

2005 nodig was om een toestel weer inzetgereed te
maken, varieerde van een uur tot 91 dagen. Eén F-16
was dus bijna drie maanden buiten gebruik als gevolg van een vogelaanvaring. Met hun grotere luchtmacht, rekenden de Britten uit dat het aantal vliegtuigen dat bij hen als gevolg van schade door vogels
zowat permanent aan de grond staat de omvang
heeft van minimaal een squadron.
BAANMEUBILAIR

Na 24 jaar in het vak werkzaam te zijn geweest,
weet Dekker als geen ander dat wondermiddelen ter
bestrijding van vogelaanvaringen niet bestaan. Het
gevaar van een botsing met een onoplettende zeemeeuw, een onervaren jonge valk of een ongelukkige eend ligt altijd op de loer. “Nederland is nu
eenmaal een vogelland.”
Daarbij liggen de vliegbases ook nog eens stuk
voor stuk in een zogenoemd dynamisch landschap.
Vuilverwerking, de voedingsindustrie, viskwekerijen, agrarische activiteiten, platte daken waarop
vogels makkelijk kunnen uitrusten of bivakkeren,
recreatiegebied, ontzanding, vergrinding en niet te
vergeten de ontwikkeling van natte natuur, dragen
allemaal bij aan de instandhouding van de vogelpopulatie. Aan die natuur, en dus ook de bijbehorende
fauna, bestaat grote behoefte in ons dichtbevolkte
landje. Maar merkte de commandant van vliegbasis
Leeuwarden, kolonel-vlieger Ben Ruijs tijdens zijn
inleiding snedig op: “We zien vogels graag vliegen,
alleen liever niet in de buurt van onze vliegtuigen.”
Dat laatste lukt de luchtmacht steeds beter. De
sleutel tot dat succes is vooral doordacht terreinbeheer. Zorgen dat vogels zich niet massaal in de
buurt van de bases ophouden, kan op vele manieren. Zo ontdekte men in 1982 dat het terugdringen
van agrarisch medegebruik van de landerijen die
aan de vliegbases grenzen een boel problemen voorkomt. Verder wordt het gras op de vliegbases nog
maar één a twee keer per jaar gemaaid toen bleek
dat lang gras minder aantrekkelijk is voor vogels.
Bovendien is de luchtmacht begin jaren negentig

begonnen met het verschralen van het grasland
door te stoppen met bemesten en gemaaid gras direct af te voeren. Zo komen er minder voedingsstofen in de bodem waardoor het aantal regenwormen
en emelten, die doorgaans massa’s kokmeeuwen,
kieviten en spreeuwen aantrekken, daalt. Een goede
drainage houdt meeuwen en andere watervogels als
de eend uit de buurt. En de toepassing van spleetgoten langs de startbanen weert slakken en wormen
van het asfalt, zodat ook daar voor de vogels nog
minder te halen is. Voorkomen dat ‘baanmeubilair’,
zoals de landingslichten en bewegwijzering, als
pleisterplaats dient, helpt eveneens.
Dit uitgebreide pakket maatregelen maakt de verjaagacties van de vogelwachter echter beslist niet
overbodig, want nog steeds komen vogels tijdens
vliegoperaties te dichtbij. In zo’n geval rijdt hij met
zijn helgele combi snel naar de betreffende plek en
brengt hen met knalpatronen en angstkreten snel
op andere gedachten.
ROBIN

Naast effectief natuurbeheer en de vogelwacht
kwamen ook de invoering van het BAM (Bird Avoidance Model) en ROBIN 4 (Radar Observations for Bird
Intensity 4) in Leeuwarden ter sprake. Het BAM genereert kaartjes met tweewekelijkse gemiddelden
van vogelaantallen die in Nederland aanwezig zijn
en meerdaagse voorspellingen van doortrekkende
vogels. ROBIN 4 is gekoppeld aan de gevechtsleidingsradars van Nieuw Milligen en Wier (vlak boven Leeuwarden) en meet de actuele vogeldichtheid
boven Nederland. Als die metingen en voorspellingen in een zogenoemd Bird Avoidance Model aan elkaar worden gekoppeld, kan de luchtmacht nauwkeurigere en betrouwbaardere schattingen van vogeldichtheden in de lucht geven. Dat is geen overbodige luxe, want ons land ligt op de kruising van
twee grote trekroutes. Bovendien zijn er laagvliegroutes en laagvlieggebieden boven heel Nederland.
Het BAS moet de vervolmaking vormen van het
werk dat vele generaties luchtmachtbiologen heb-

ben geleverd. Mede dankzij de Universiteit van Amsterdam en SOVON Vogelonderzoek Nederland (bekend van de vogeltellingen) ligt de totstandkoming
van zo’n systeem nu binnen de mogelijkheden.
Hoewel het te vroeg is om het effect van het BAM
op het voorkomen van vogelaanvaringen te betrekken, nam sinds de jaren negentig het aantal botsingen boven het Nederlandse luchtruim al met zo’n
zeventig procent af. “Deels komt dat doordat de KLu
hoger is gaan vliegen”, licht De Hoon toe. “Maar
ook wanneer je dit gegeven bij de berekeningen betrekt, doen zich toch opvallend minder aanvaringen
voor. In vergelijking met alle andere landen in Europa doen we het uitstekend.”
KWETSBAAR

Opmerkelijk is de enorme schade die een confrontatie met een gemiddeld enkele kilo’s wegende
vogel veroorzaakt. Om dat te illustreren, had Dekker de cockpitruit van een F-16 meegenomen,
waarop een dikke kolgans te pletter sloeg. Dat gebeurde in 1996 op een hoogte van vijfhonderd meter in de buurt van Zwolle. Aan de voorzijde van
het geharde plexiglas bevindt zich een veertig centimeter lange kras van enkele millimeters diep. Het
is net alsof een grote vent het glas met een guts
heeft bewerkt. Ook zitten er diverse scheuren in.
Als tweede voorbeeld diende een straalmotor van
een NF-5 die ooit hardhandig kennismaakte met
een buizerd. Delen van de schoepen raakten daarbij los en veroorzaakten een domino-effect in het
inwendige, waardoor de boel vastliep. Kolonel Ruijs
kan erover meepraten. Hij vertelde meerdere malen vogels in de motor te hebben gehad. Na een
botsing moest hij zelfs een keer ‘springen’ en hij
vergeet nooit het moment waarop hij samen met
nog een kist boven Groot-Brittannië dwars door
een spreeuwenkolonie vloog. Het resultaat: dertig
geregistreerde bird hits, twee motoren (een per
straaljager) naar de filistijnen en drie à vier brandstoftanks kapot. Ruijs weet het dus heel zeker:
“Een vliegtuig is zeer kwetsbaar.”●

11 mei | Pagina 5

Het afscheidsdefilé van in Seedorf gelegerde
troepen door Zeven trok drommen belangstellenden. De muziekkapel van
het Garde Grenadiers verzorgde
de muzikale omlijsting.

Rechts: Ook voor
(ex)brigadecommandant De
Jonge had Jung
een verrassing in
petto. Hij speldde hem de versierselen op, behorende bij het
Ehrenkreuz in Gold
van de Bundeswehr.

VAARWEL TWEEDE ‘HEIMAT’
Vervolg van pagina 1
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SEEDORF - Behalve in Seedorf,
komt de goede militaire samenwerking tussen Nederland en
Duitsland in bredere zin tot uiting in onder meer het gezamenlijke legerkorps in Münster en
het commando over de ISAF-troepenmacht in Afghanistan in
2003, betoogde Kamp. Voor
beide landen liggen nieuwe uitdagingen in het verschiet. Zo
wordt van de NAVO en de WestEuropese Unie een actieve bijdrage verwacht aan de beheersing van conflicten in en de wederopbouw van grote delen van
Afrika. Het gaat daarbij niet om
de inzet van grote troepencontingenten. Wel om beperkte, doelgerichte militaire en civiele ondersteuningsoperaties bij verkiezingen, de demobilisatie van
voormalige strijdende partijen en
de omvorming van strijdkrachten, aldus Kamp. Al met al zullen Duitsland en Nederland zich
volgens hem in Afrika gaan inzetten voor vrede, stabiliteit en
wederopbouw. “Duitsland is van
plan de leiding van een EU-operatie in Kongo op zich te nemen
ter ondersteuning van de VN-missie daar tijdens de komende ver-

kiezingen. Ook Nederland overweegt een beperkte bijdrage aan
deze operatie te leveren.”
Volgens de minister kunnen in
de toekomst met een strategisch
partnerschap nieuwe kansen
worden gecreëerd voor een verdere verdieping en uitbreiding
van de samenwerking tussen de
krijgsmachten van Nederland en
Duitsland. Met het oog daarop,
zo maakte hij bekend, is een
nieuw bilateraal raamakkoord in
voorbereiding. “Als je met overeenkomstige middelen en doctrines in gezamenlijkheid optreedt,
ligt collectief opleiden en trainen,
en het wederzijds gebruik maken
van dure faciliteiten, voor de
hand.”
Wellicht zullen veel militairen
uit Seedorf ermee te maken krijgen. Maar dan vanuit hun nieuwe standplaats in Nederland,
want het meeste personeel van
41 Gemechaniseerde Brigade
wordt de komende maanden
naar ons land teruggetrokken. In
waarschijnlijk oktober moet de
operatie er op zitten. Kamp liep
daar vast op vooruit. “Welkom
terug. We hebben u hard nodig.”
Om het afscheid van Seedorf
toch nog een enigszins feestelijk
tintje te geven, overhandigde
Kamps’ Duitse collega Franz Josef Jung drie eenheden bij wijze
van eerbetoon een zogeheten

Fahnenband. De gelukkigen waren 101 Tankbataljon, 41 Afdeling
Veldartillerie en 42 Pantserinfanteriebataljon Limburgse Jagers.
Ook zette Jung brigadecommandant De Jonge nadrukkelijk in
het zonnetje door hem te onderscheiden met het Ehrkenkreuz in
Gold van de Bundeswehr. Een afscheid in stijl dus. De Jonge gaat
een hoge functie vervullen op het
hoofdkwartier van het Duits-Nederlandse Legerkorps in Münster.
TROSSEN BALLONNEN

Na de wederzijdse loftuitingen
was het definitief over, uit en
sluiten. De Jonge gaf het onderdeelsfanion én zijn operationele
opdracht terug aan de commandant der Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Peter van Uhm.
Jung verzorgde het slotakkoord
door gasten en brigadepersoneel
’s avonds een speciale taptoe, in
lokaal jargon Grosse Zapfenstreich, aan te bieden. Eerder die
dag stond een ander muzikaal
spektakel op het programma. Bij
wijze van afscheid van de bevolking namen burgemeester HansJoachim Jaap en brigadecommandant De Jonge in het belendende Zeven een defilé af van
alle, op de legerplaats Seedorf gelegerde troepen. Dat gebeurde tegen de achtergrond van het met
Rechts: Eckhoff
Bravel en echtgenote zagen het defilé lang het Zevener stadhuis met
weemoed aan. “Ik
kan niet zeggen dat
de Nederlandse
terugtrekking ons
blij maakt
Links: Minister
Kamp maakt zijn
opwachting op de
appèlplaats van
Seedorf. Rechts de
Duitse defensieminister Jung; links brigadegeneraal De
Jonge. Achter Kamp
de commandant
der Landstrijdkrachten, luitenantgeneraal Van Uhm.

trossen rode ballonnen versierde
stadhuis. Een bord met daarop
het woord ‘Bedankt’ ontbrak
evenmin. De bijna 78-jarige
Duitser Eckhoff Bravel uit de
omgeving van Zeven en zijn
echtgenote bekeken het defilé
met lede ogen. “Ik kan niet zeggen dat de Nederlandse terugtrekking ons blij maakt. Maar we
kunnen er niks aan veranderen.
Het is immers een politieke beslissing. De Nederlanders waren
altijd super. Zelf onderhield ik
goede banden met de militaire
kapel. Die speelde zelfs een keer
op mijn verjaardag. De kapelmeester woonde bij mij in de
straat, hè. Nee, op de taal na heb
ik nooit grote cultuurverschillen
tussen de Hollanders en de Duitsers in deze omgeving kunnen
bespeuren. Weet u, de inwoners
van deze omgeving zijn compleet gewend aan Nederlanders.
We weten simpel niet anders.”
Even verderop toont de druk
fotograferende Sanne Kuster
(14), wiens oom bij 41 Mechbrig
werkt, zich onder de indruk van
het defilé. “Dit verdienen de militairen.” Moeder Elly valt haar bij.
“Een afscheid als dit; het is alsof
je een dikke jas uittrekt. Scheiden doet lijden.”
Of het laatste, zoals wordt beweerd, voor de plaatselijke economie geldt, is nog de vraag. De

Rechts: De onthulling van het
herinneringskunstwerk in het
stadspark van Zeven trok vogels
van verschillende
pluimage.

plek van 41 Mechbrig in Seedorf
zal worden ingenomen door de
circa 3500 man sterke 31 Luftlandebrigade. Zij krijgen echter geen
buitenlandtoelage en belastingvoordelen.

MOEILIJK MOMENT

Van mogelijke zorgen daarover
was tijdens het defilé in elk geval
niks te merken. Integendeel. De
atmosfeer stond bol van wederzijdse betrokkenheid. Ook voor
de onthulling van een herinneringsmonument in het stadspark
door de Jonge en eerste burger
Jaap bestond massale belangstelling. “De wederzijdse banden
zullen blijven bestaan”, aldus De
Jonge in een korte toespraak.
Jaap noemde het adieu een moeilijk moment in zijn carrière. Hij
bracht de vele Duits-Nederlandse
huwelijken, zo’n 500 in getal, in
herinnering. Met ongeveer 250
kinderen als opwindend gevolg,
voegde de burgervader er lachend aan toe. “We kunnen ons
het verdwijnen van het Sinterklaasfeest nauwelijks voorstellen.
Veel regio’s reageren jaloers op
de uitstekende samenwerking
hier tussen Nederlanders en
Duitsers.”
De Jonge: “Wat ik persoonlijk
voel? Daar ga ik liever niet op
in.”●

11 mei | Pagina 6

LANDMACHTADJUDANT ADVISEERT GEVRAAGD EN ONGEVRAAGD

‘Ik merk snel wanneer er een
show wordt opgevoerd’
UTRECHT - Wanneer Landmachtadjudant Theo Witlox eenheden bezoekt, krijgt hij bij voorkeur geen power point presentaties voorgeschoteld. Al begrijpt hij dat ook een commandant zijn verhaal kwijt wil. Witlox praat liever met de korporaals, de
sergeanten en de sergeant-majoors
op de werkplek. Dat is de beste manier om een indruk te krijgen van
wat er bij de eenheid leeft en welke
kwesties er spelen, vindt hij. “Ik loop
lang genoeg mee om te weten hoe de
kaarten liggen. Ik merk snel wanneer er een show wordt opgevoerd,
waar niemand wat aan heeft”,
aldus Witlox, die de commandant der Landstrijdkrachten gevraagd en ongevraagd adviseert.

“De tijd vliegt, vooral als je
plezier hebt”, aldus Witlox.
Een kwinkslag die veel zegt
over de manier waarop hij
zijn job ervaart. En dan te bedenken dat Witlox stevig
moest wennen. Afkomstig
van 11 Luchtmobiele Brigade
Air Assault en na een korte
plaatsing bij het Operationeel
Commando, zag hij zich als
nieuwe Landmachtadjudant
plotseling tegenover een ‘andere’ organisatie geplaatst,
dan hij al jaren kende. In het
verleden was hij bijvoorbeeld
gewend om bij een hersteleenheid een kapot pantservoertuig voor reparatie in te
leveren. Daar op bezoek in
zijn huidige functie krijgt hij

ineens met de personele problemen te maken.
Het is al eens gezegd en geschreven, maar de Landmachtadjudant vervult allesbehalve de rol van spion van
de commandant der Landstrijdkrachten, onder wie hij
ressorteert. Het woord komt
niet eens in het vocabulaire
van Witlox voor. Evenmin fungeert hij als ombuds- of vertrouwensman. De adjudant
legt het nog maar eens uit.
“Als adviseur van de commandant der landstrijdkrachten (luitenant-generaal Peter
van Uhm) richt ik me op vier
hoofdpunten; het bewaken
van het domein van de onderofficier als leider, vakman en
instructeur; het bewaken van
de trainingen op niveau één
en twee; het begeleiden van
jonge onderofficieren en officieren. Verder houd ik de vinger aan de pols bij het zogeheten detecteren en selecteren
van personeel. Overigens
werk ik nauw samen met
de brigade-, bataljons- en
ressortadjudanten.”
NORMALE
ONTVANGST

TEKST:
JACK OOSTHOEK
FOTO’S:
HENNIE KEERIS

Volgens Witlox
houdt het aanstaande flexibele personeelssysteem up or
out de landmachtgemoederen aardig bezig.
Hij wijst er echter op dat er
nog niks vaststaat. “Door de
personele tekorten van dit moment zal de
landmacht écht
niemand wegsturen.”

Nog maar negen maanden na zijn aantreden
kan Witlox nu al op een
indrukwekkende lijst met
bezoeken aan eenheden in
binnen- en buitenland bogen. Van de Marnewaard tot
en met Afghanistan. Als er
maar ‘landmacht’ op staat.
Vrijwel overal zwaait de poort
wijd voor hem open, vertelt
Witlox. Soms echter, en de adjudant bedoelt het positief,
wordt hij een tikje té
enthousiast ontvangen. Zo
mogen power
point

presentaties wat hem betreft
achterwege blijven, hoe goed
bedoeld die ook zijn. “In de
aanloop naar een bezoek laat
ik altijd weten prijs te stellen
op een ‘normale’ ontvangst.
Maak de gespreksgroep niet
te groot en laat me met een
representatief deel van het
personeel van gedachten wisselen”, aldus Witlox.
Door zijn visites weet de adjudant tot op de centimeter
nauwkeurig hoe het er met
name met het onderofficierskorps van de landmacht voor
staat. Als knelpunt haalt hij
de behoefte van grote hersteleenheden aan een Sergeantmajoor Opleidingen (SMO)
naast de compagnies sergeant-majoor aan. Operationele
bataljons met een zelfde omvang als een hersteleenheid
beschikken ook over deze
sleutelfunctionaris. Met hulp
van Witlox, én doordat ze zelf
hun nek uitstaken, kunnen
zes grote hersteleenheden intussen een Sergeant-majoor
Opleidingen tegemoet zien.
“Eigenlijk zijn er zeventien
nodig. Maar dan moeten de
eenheden waar ze terechtkomen wel elf andere functies
inleveren”, verzucht Witlox.
Een andere gevoelige kwestie betreft volgens hem het tekort aan onderofficieren in de
rang van sergeant en sergeant
1ste klas, een overigens al langer bestaand probleem. Witlox: “Met name binnen de infanterie en de genie kost het
vullen van deze geledingen
veel moeite. Dit komt doordat
lang niet alle jongelui uit de
burgermaatschappij, de ‘spijkerbroeken’, de zware jobs
daar fysiek aankunnen. Ook
de uitzendingen spelen een
rol. Daardoor gaan veel korporaals en soldaten, de ‘doorstromers’, niet of pas ná uitzending naar de cursus voor
sergeant op de Koninklijke
Militaire School in Weert. Dat
weer werkt een opleidingsachterstand in de hand, aangezien het huidige aantal van
900 cursusplaatsen in 2007
gelijk blijft. Een inhaalslag zit
er niet in, in elk geval minder
snel dan de landmacht wil.
Rechts: Witlox:
“Op dit ogenblik worden
mensen op basis van beschikbaarheid
compagnies
sergeant-majoor. Terwijl
een benoeming dient
plaats te vinden op basis
van persoonlijke kwaliteiten. Foto: Peter
Wiezoreck

Uitzending, met name die naar
Uruzgan houdt de gemoederen
bezig, signaleert Witlox. Veel
mensen staan volgens hem te
trappelen om te gaan. “Ze kwamen in dienst om te worden uitgezonden en daarnaast is in andere missiegebieden minder te
beleven.

Toch wordt er ondanks de
personele tekorten in onderofficiersland, én de bezuinigingen, in het algemeen enthousiast en gedreven gewerkt. De mensen gáán er
nog steeds voor. Terwijl veel
kwesties nog steeds niet geregeld zijn, zoals een arbeidsovereenkomst. Ik verbaas me
over de loyaliteit van het personeel. Er wordt een enorm
beroep op de elasticiteit van
de militairen en burgers gedaan. Maar de organisatie
‘kraakt’ zo langzamerhand
wel. De reorganisaties en efficiëntieoperaties hebben echter ook een positieve zijde. Er
ligt bijvoorbeeld weer geld
klaar voor investeringen. De
landmachtmilitair krijgt via
het Soldier Modernisation Programme de beschikking over
een state of the art uitrusting.
Er komt een nieuw pantservoertuig, de CV 90. De genie
ontvangt hypermodern materieel voor de beveiliging van
compounds in het buitenland.
Het gaat om onder meer
bomscanners voor het beveiligingspersoneel aan de poort,
beschermende wooncontainers en dito overkappingen.
Ook is er weer geld voor trainingen en opleidingen en
voor de bouw van de daarbij
behorende infrastructuur.
Toch zijn we er als landmacht
nog niet. Veel projecten moe-

ten hun beslag nog krijgen,
zoals de modernisering van
de simulator voor Klein Kaliber Wapens. Ik vertrouw op
een goede afloop.”
Het laatste hoopt Witlox ook
van het in de komende jaren
op te zetten systeem van detectie en selectie van onderofficieren. Het Personeelscommando en de monitors van de
wapens- en dienstvakken
kunnen daaraan volgens hem
een belangrijke bijdrage leveren. Volgens Witlox is de tijd
rijp voor een nieuwe aanpak.
“Op dit ogenblik worden
mensen op basis van beschikbaarheid compagnies sergeant-majoor. Terwijl een benoeming dient plaats te vinden op basis van persoonlijke
kwaliteiten. Je moet evenmin
wachten tot de meest geschikte kandidaat kan komen.
Nee, maak hem zo snel mogelijk beschikbaar. Dat hij
daardoor twee in plaats van
drie jaar op functie zit, neem
je op de koop toe. Flexibiliteit
en de juiste man op de juiste
plaats, dáár draait het in het
detectie- en selectiesysteem
om.”
GOED VERENIGEN

Gevraagd naar wat er onder
de onderofficieren van de
landmacht leeft, noemt Witlox in één adem het nieuwe
flexibele personeelssysteem
up or out. Daarbij hoort de militair ongeveer rond zijn 35ste
of hij voldoende kwaliteiten
bezit om de wapenrok te mogen blijven dragen. De adjudant benadrukt dat er niks
vast staat. “De regeling is nog
onduidelijk. Er worden veel te
vroeg conclusies getrokken.
Sommige mensen maken
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’Vlekkenpakken’ zeilen Urania naar
derde plaats in Europese race
BREDA - ‘Vlekkenpakken’ aan
boord van Hr.Ms. Urania. Het
zeilend opleidingsschip van de
marine had onlangs een bijzondere bemanning aan boord.
Land- en luchtmachtcadetten ‘enterden’ de Urania om samen met
adelborsten de zeilen te hijsen en
mee te doen aan het grootste studentenzeilevenement in Europa,
de Race of the Classics.

DEKAATJES
heten de gratis advertenties in de
Defensiekrant. De tekst van een
Dekaatje mag niet langer zijn dan
veertig woorden en kan alleen
schriftelijk of per e-mail worden
ingediend. Plaatsing geschiedt zo
spoedig mogelijk. De redactie is
niet verantwoordelijk voor de
inhoud, noch voor de gevolgen
van de plaatsing. Op de envelop
of in de e-mail graag ‘Dekaatje’
vermelden. Dekaatjes kunnen
worden ingestuurd naar de Defensiekrant, postbus 20701, 2500 ES
Den Haag of defensiekrant@
mindef.nl, onder vermelding van
naam, adres, woonplaats eventueel telefoonnummer, onderdeel
en registratienummer.
WONINGEN

Dat samenwerking tussen de
krijgsmachtdelen kán, bewees de
gemengde defensiebemanning
met een derde plaats in de eindklassering. Een prima resultaat,
maar zonder het gebruik van een
handicapcorrectie zou de Urania
eerste zijn geworden. Met andere
woorden: de bemanning van vijf
adelborsten, drie landmacht- en
vier luchtmachtcadetten zag het
goud aan de neus voorbij gaan.
Teamcaptain luitenant-ter-zee 3
Sander Klop: “We deden uiteraard mee voor de winst, maar als
eerste finishen is daarvoor niet
genoeg. Ieder schip krijgt een
handicap toegewezen. Hoe sneller het is, des te groter de handicap. Aangezien de Urania behoorlijk hard vaart, had hij een
grotere correctie op de finishtijd,
dan een groot aantal concurrerende zeilschepen. Zodoende dus
werden we derde.”
Toch kijkt het team tevreden op
de race terug. Cadet-korporaal
Annelies Fleuren: “Als ‘land-

Zonder een handicapformule zou de
Urania de Race of the Classics gewonnen hebben.

machter’ aan boord van een zeilschip van de marine meedoen
aan een zeilrace; dát is natuurlijk
een bijzondere en leuke ervaring.
De derde prijs was aardig, maar
eigenlijk heeft de Race of the Classics meer opgeleverd. Ik had de
samenwerking met de adelborsten en vaste bemanning absoluut niet willen missen.”
EERSTE KEER

De Race of the Classics wordt georganiseerd om bedrijfskundeen managementstudenten uit
verschillende steden in Nederland met elkaar in contact te
brengen. De marine nam dit let-

terlijk en versterkte het wedstrijdteam van de Urania met landmacht- en luchtmachtcadetten.
Binnen de Nederlandse Defensie
Academie zitten cadetten en adelborsten regelmatig zij-aan-zij in
de collegebanken. Maar dit was
de eerste keer dat ze gezamenlijk
de Nederlandse officiersopleiding
in de Race of the Classics vertegenwoordigden.
Aan het evenement deden twintig klassieke zeilschepen met in
totaal 350 bemanningsleden mee.
Onder hen dus Nederlandse cadetten en adelborsten die een
sterk team vormden. Hun wens
om de negende plaats van vorig
jaar te verbeteren, bleef niet zonder resultaat.
De Race of the Classics telde drie
etappes die in een week tijd geva-

Het was de eerste keer dat cadetten
van de Nederlandse officiersopleiding
gezamenlijk aan een internationaal
zeilevenement deelnamen.

ren werden: van Rotterdam naar
het Belgische Oostende en van
daaruit naar het Engelse Lowestoft. Om vervolgens in de laatste
etappe te finishen bij het Java eiland in Amsterdam. De Urania
passeerde onderweg regelmatig
concurrerende klassieke zeilschepen. In zowel de eerste als de
laatste etappe stoof hij alle deelnemers voorbij en eindigde beide
keren als eerste.
Door de handicapformule leverde dat uiteindelijk een derde
plaats in het totaalklassement op.
Bijdrage en foto’s: Desirée van Put●

SPORTSIGNALEN
Landmachtadjudant Witlox stelt bij
zijn bezoeken aan eenheden geen
prijs op een ontvangst met toeters en
bellen. “Maak de gespreksgroep niet
te groot en laat me met een representatief deel van het personeel van
gedachten wisselen.”

zich zorgen en overwegen op te
stappen. Met name nu het in ons
land economisch beter schijnt te
gaan. De vraag is of ze daar goed
aan doen. Door de personele tekorten van dit moment zal de
landmacht écht niemand wegsturen. Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt. Overigens kan ik me
goed verenigen met de invoering
van het flexibele personeelssysteem. Het is uit de tijd om ergens lang in dienst te blijven.
Jongeren willen jobhoppen.”
Uitzending, met name die naar
Uruzgan, is een ander punt dat
de gemoederen bezig houdt, signaleert Witlox. Veel mensen
staan volgens hem te trappelen
om te gaan. “Ze kwamen in
dienst om te worden uitgezonden en daarnaast is in andere
missiegebieden minder te beleven. Het valt me op dat de meesten volwassen met hun plaatsing
in Uruzgan omgaan. Ze hebben
de risico’s van deze uitzending,
waaronder de mogelijkheid van
sneuvelen, met hun thuisfront
besproken. Dan pak je de zaken
niet alleen volwassen, maar ook
professioneel aan. Een militair
kán immers omkomen.”
Ook in dat opzicht kent de
Landmachtadjudant de realiteit
in het ‘leger’ als geen ander.●

”BILJARTEN MEEST
ONDERGEWAARDEERDE SPORT BIJ
DEFENSIE”
WIJCHEN - Biljarten is de meest ondergewaardeerde sport bij Defensie. Dat vindt althans Jan
van der Valk. En hij kan het weten, want Van der
Valk gaat als secretaris van de Defensie Biljart Organisatie door het leven. Volgens hem wordt biljarten
vaak ten onrechte afgedaan als kroegspel, terwijl
veel Defensiemedewerkers de sport als een serieuze
aangelegenheid zien. Het onlangs gehouden Defensie Biljartkampioenschap, waarvan de finale in Zaal
Verploegen in Wijchen plaatsgreep, bewijst dat volgens hem. Aan het totale evenement, inclusief de
voorronden, namen maar liefst 225 spelers mee. De
titel in het libre ging met een miniem verschil naar Jo
Aarntzen. Hij onttroonde de nummer één van vorig
jaar, sergeant-majoor Hans Zethof. Sergeant 1 Willem van der Biezen legde beslag op de derde plaats.
Het kaderspel 57/2 en 38/2 werd een prooi voor opperwachtmeester Frank Vermeulen. Adjudant bd
Frits Willemsen pakte het zilver; Ludy Keulen het
brons. Roger Cleuskens zegevierde bij het driebanden, overigens pas na verlenging. Frank Vermeulen
en Eric van Ingen finishten als respectievelijk tweede
en derde. Opperwachtmeester Hans Stabel eiste de
titel in het driebanden groot voor zich op, met op de
tweede en derde plaats achtereenvolgens sergeant
Robert Prent en Jean Verbeet. De inschrijving voor
het volgende kampioenschap gaat in oktober open
op www.defensiebiljart.org●

De winnaars van het kader 57/2 en 38/2. V.l.n.r.
Frits Willemsen, Frank Vermeulen en Ludy Keulen.

SCHAAKOPROEP
DEN HAAG - In de B-kantine van het Ministerie
van Defensie in Den Haag wordt op vrijdag 9 juni
een snelschaaktoernooi voor defensiepersoneel gehouden. Begin 13.00 uur; einde circa 17.00 uur
Deelnemers (burgertenue!) spelen negen partijen,
met tien minuten bedenktijd per persoon per partij.
De leiding van de wedstrijd is in handen van Johan
Engelen. Opgeven voor 1 juni bij Ard Dekker, email
ae.dekker@mindef.nl. Telefoon 070 - 318 66 57.
Na het succes van vorig jaar vindt op dinsdagavond 12 september voor de tweede keer een
schaakwedstrijd plaats tussen een ploeg van (ex) Eerste en Tweede Kamerleden en overige ‘bewoners’
van het Binnenhof, en een team van militairen en
burgers van Defensie. Dit keer treedt Defensie als
gastheer op. De schaakklokken worden om 19.30
uur ingedrukt; einde uiterlijk 22.30 uur. Gestreden
wordt om een heuse wisseltrofee, een schaakkoningin van plexiglas. Vorig jaar eiste de Binnenhofequipe die voor zich op. Meer informatie bij Ard Dekker (zie boven).●

KAARTLEESRIT MCAM
DEN HAAG - De Militaire Commissie voor Automobiel- en Motorwedstrijden (MCAM) houdt op vrijdag 6 oktober en in de daaropvolgende nacht de
jaarlijkse achttien uursrit kaartlezen voor personeel
van Defensie. Gestart wordt vanaf de Prinses Margrietkazerne te Wezep. De route is 300 kilometer
lang en loopt via goed berijdbare wegen. De eerste
equipe (chauffeur en kaartlezer) start om 13.30 uur.
Deelname aan het evenement staat open voor militairen in werkelijke dienst, reservemilitairen, reservisten van het Korps Nationale Reserve en burgerwerknemers van Defensie. Er wordt in twee klassen
gereden, te weten die voor gevorderden (G-klasse)
en de beginners (B-klasse). De beste dertig procent
van de deelnemers uit de G-klasse krijgt na afloop de
MCAM-draagspeld uitgereikt. De kosten voor deelname bedragen voor gevorderden 25 euro per
equipe. Beginners betalen vijftien euro per ploeg. Inschrijfformulieren aanvragen bij het secretariaat van
de MCAM. Tel. *06 - 497 86 61, of 0346 - 33 86
61. Email: A.Balm-dePruis@mindef.nl●

DEGENSCHERMER VERWIJLEN
VERLIEST EN WINT
HEIDENHEIM (D) - Ben je bij je nieuwe baas aan
de slag gegaan, wil je je van je beste kant laten zien,
maar lukt dat niet. Het overkwam degenschermer en
kersvers lid van de Defensie Topsportselectie Bas Verwijlen. In zijn eerste sportieve optreden sinds hij bij
Defensie werkt, een Grand Prixwedstrijd in het
Duitse Heidenheim, dolf hij in
een veld van 64
beste deelnemers het onderspit tegen militair wereldkampioen Vital Zakharov uit
Wit-Rusland
(15-11). Daarnaast werd hij
met de
Nederlandse
ploeg zestiende.
Enkele dagen
voor de wedstrijd in Duitsland behaalde
Verwijlen wel
een leuk
‘winstje’ door te
slagen voor zijn
Foto: Hennie Keeris
opleiding van
tien weken aan de Nederlandse Defensie Academie.
Sinds 1 mei werkt de 22-jarige wachtmeester als
sportinstructeur bij het Opleidingscentrum Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn. Door zijn komst is
het aantal leden van de Defensie Topsportselectie tot
zestien gestegen. Verwijlen pakte vorig jaar een
bronzen medaille op het wereldkampioenschap en
geniet de high potential status van NOC*NSF. Dat betekent dat de sportkoepel in hem een medaillekandidaat ziet voor de Olympische Zomerspelen van Peking in 2008. Begin juli wacht Verwijlen in Izmir (Turkije) het Europees kampioenschap.●

Te koop: Drunen, Donauring 131 Geschakeld woonhuis met garage. Op 25
automin. van Breda en Gilze-Rijen. Lvormige woon-/ eetkamer , 3 slaapkamers en hobbyzolderkamer/slaapkamer. Inhoud ca 540 m3. perceel 239
m2. Vraagprijs 337.500 euro. Inf.
www.bartgerbranda.nl
Te koop:Breda, maisonette 190 m2 aan
rand v/h centrum op 5 min. lopen v.
KMA en 10 min. rijden naar KLu-compl.
prinsenbeek. Woonkmr: 75 m2, 3
slpkmrs. Luxe keuken met div app. zoals Boretti gasfor. Spachtelputz-wanden. Het app. is licht met 8 ramen per
verd. Eigen parkeerpl. in parkeergar.
en berging. Zie ook www.arsibel.nl of
bel voor evt. bezichtiging. 06 - 232
006 75. 2e parkeerpl. is bespreekbaar.
Te koop: Breda, Kapucijnenhof 20.
Zeer luxe 3 kmr-app. met parkeerpl.,
berging en grote loggia in centrum
van Breda. Complex ligt op een schitterende woonl., in de nabijheid van
casino, theater, station en uitvalswegen. Vr.pr. 299.500.- euro. Meer info:
076 - 571 03 75 of op Funda.nl
Te koop: Bovensmilde, Bremstraat 75,
ruime tussenwoning met garage, leefkeuken, L-kamer, 3 slpkmrs, zolder,
berging met vlizotrap en ruime badkamer op beganegrond. Woning grotendeels gerenoveerd. Kindvriendelijke
omgeving nabij Assen. Vr.pr. 129.500
euro. Info bij makelaar 0593 - 54 14
02 of funda.nl.
Te koop: Laren (NH), 2/1 kapwonining,
hoek Kawrtel-Schepeltje. Op loopafstst. Van centrum, scholen en heide.
B.g. garage, berging, huiskamer m.
open haard, toilet, provisie/stookkelder, eetkeuken, tuin o.h. ZW. 1e et.
Badkamer, 3 slpkmrs, 2e et. Slpkmr,
veel bergruimte. Vr.pr. 519.00 euro.
Info: 035 - 538 70 93 of funda.nl

DIVERSEN
Gezocht : Wie kan mij helpen aan de
huwelijksmedaille van prins WillemAlexander en prinses Maxima? Gaarne
uw reactie op tel. 055 - 355 76 92.

RECREATIE
Te huur: 6 Pers. vakantiewoning met
zwembad in ZW Frankrijk. Gelegen aan
de voet van de Pyreneeën. Nog vrij in
juni en sept/okt Zie website: www.gitemagnoac.com Reacties: gsuanet@
casema.nl of: 06 - 223 835 59 (na
18.00 uur).
Te huur::Winterswijk, vrijstaande recreatiebungalow in fraaie rustige omgeving met 1500 m2 grond. Voorzien
van alle comfort. Veel privacy. Ideaal
fiets- en wandelgebied.Tel: 026 - 443
04 14. Zie: arcus.xs4all.nl/gerrit/index.
Te huur: Zeer landelijk gelegen vakantiewoning v. 6 pers. In ZW-Polen. 90
km van Karkanosz national park. Woning v.v. alle gemakken (sta. Tv, vaatwasser, magnetron, zwembad e.d..
gebr. v. fietsen. Huurprijs 315 euro
p.w. Nog vrij tot week 30 en na week
34. Tel. 0521 - 38 81 66.●
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Queen in Concert op DVD

Onderofficieren steken licht op bij Bundeswehr
BERLIJN - Tien onderofficieren
uit ons land zijn onlangs samen
met acht Duitse collega’s (foto) te
gast geweest op het 39ste DuitsNederlandse Partnerschap seminar. Plaats van handeling was
Strausberg bij Berlijn. De bijeenkomst beoogt meer wederzijds begrip te kweken en te informeren
over de actuele ontwikkelingen in
de krijgsmachten van Nederland
en Duitsland. Ook wordt er gediscussieerd en ervaringen uitgewisseld. Het Duits-Nederlandse gezelschap kreeg een uitleg over de organisatie, de structuur en de missie van de Bundeswehr, de leider-

schapsfilosofie
van de Duitse
strijdkrachten
en de rol van
de NAVO bij
wereldomspannende conflicten. Ook werd
de Nederlandse
ambassade in
de Duitse
hoofdstad en
het voormalige
hoofdkwartier van de Oost-Duitse
staatsveiligheidsdienst STASI bezocht. Verder lieten de Nederlanders zich informeren over de inte-

25 Jaar geleden
De Defensiekrant van 14 mei
1981 opende met een foto van
koningin Beatrix en haar man
prins Claus. Zij legden op vier
mei de eerste krans bij het Nationaal Monument op de Dam.
Hun voorbeeld werd gevolgd
door minister-president Van Agt
en de ministers Wiegel en De
Geus. Namens Defensie waren
Chef Defensiestaf generaal De
Jager met de bevelhebbers van
de krijgsmachtdelen aanwezig
op de herdenkingsdienst. Ook zij
legden een krans bij het monument. Burgemeester Polak hield
een korte toespraak waarin hij
zei dat de oorlog na 1945 eigenlijk nog niet afgelopen was. “Er
zijn de laatste jaren diepe wonden bijgekomen. Er is nog steeds
geen wereldvrede. We leven helaas in een wereld waar mensen
vandaag de dag nog steeds worden gediscrimineerd om hun geloof, ras en overtuiging”, aldus
de toenmalige burgervader van
Amsterdam.
De Duitse capitulatie werd in
Wageningen herdacht. Prins
Bernhard, in 1945 aanwezig bij
de capitulatie, legde een krans bij
het bevrijdingsmonument. Hij
werd daarbij ondersteund door
43 oud-strijders. Met zichtbaar
genoegen reikte de prins hierna
aan enkele trotse oud- verzetstrijders het Verzetsherdenkingskruis uit.
De luchtmacht legde ter nagedachtenis van de in de Tweede
Wereldoorlog verongelukte vliegers een krans bij het monument voor deze vliegers in Dronten. Al haar doden werden door
de luchtmacht op de vliegbasis
Soesterberg herdacht.
De marine had een herdenking
in Den Helder en de landmacht
eerden haar omgekomen militairen op de Grebbeberg.
De Defensiekrant berichtte ook
over het werkbezoek dat onze koningin met haar man aan de marine had gebracht. Na bij aankomst eerst de gewapende wacht
voor het commandementsgebouw te hebben geïnspecteerd,
volgde het koninklijk paar onder
meer in de Operationele School
een gesimuleerde oefening en
bekeken ze op de Hr. Ms. Jaguar
de bewapening van dit roofdierfregat. Dit was het eerste van een
serie bezoeken geweest en
hierna zouden nog enkele bezoeken aan andere krijgsmachtdelen volgen.
Sportnieuws wederom op de

achterpagina van de krant. Voor
de derde achtereenvolgende
maal was het militaire minivoetbalteam er niet in geslaagd om
de begeerde minivoetbalbokaal
in de wacht te slepen. In een
zinderende finale werd door een
9-5 nederlaag aan het kortste
eind getrokken. De Limburgse
profs die onder anderen cracks
als Barry Hulshoff en doelman
Frans us MVV’ke Korver in hun
team hadden waren duidelijk te
sterk geweest voor de landmachtmilitairen. De KL-voetballers konden hun wonden likken
en Limburg vierde dus feest na
afloop. Vooral voor uitblinker
Frans Korver kon het geluk niet
op. Als een bezetene rende hij
na afloop van de gewonnen
wedstrijd heen en weer. Iets wat
hij in zijn latere carrière als trainer langs de zijlijn van een voetbalveld ook regelmatig zou
doen. Frans Limbertie●

gratie van militairen van de voormalige Oost-Duitse strijdkrachten
in het Duitse leger. Aandacht voor
historie was er ook in de vorm van
een bezoek aan de Seelower Hoogte. Op die plek begon het Sovjetrussische leger zestig jaar terug
de Slag om Berlijn. De organisatie
van het seminar lag in handen van
het Centrum voor Leiderschapsontwikkeling en Persoonlijke Educatie van de Bundeswehr. Voor de
editie van volgend jaar kunnen opnieuw tien Nederlandse onderofficieren inschrijven. Aanmelden,
via de krijgsmachtdeeladjudant,
bij adjudant G. Euwijk, coördinator Opleidingen Onderofficieren
Krijgsmacht.●

DEN HAAG - Voor
de bezoekers die een
avondje hebben genoten van de theatervoorstelling ‘Queen
in Concert’ met het
orkest van de Koninklijke Luchtmacht ligt er nu een
DVD klaar. Deze bevat de volledige twee
uur durende show,
kost 25,- euro en
wordt geleverd in
een combi-box.
Daarin zit namelijk
ook een gratis bonus-cd. Zo zijn nummers als Somebody to
Love, Bohemian
Rhapsody en Who
Wants to Live Forever
ook te beluisteren in
bijvoorbeeld de auto.
Is er belangstelling om Bert
Heerink, Esther Hart, Laura
Vlasblom, Erica Yong, Linda
Caminita en Cindy Oudshoorn
nog eens lekker door de speakers te laten komen, surf dan
naar www.luchtmachtkapel.nl
om de combi-box te bestellen.
Deze is uiteraard ook te koop bij
een van de theatervoorstellingen, die nog tot eind van de
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maand zijn te zien. Om nog
een plaats te bemachtigen is
wel enige haast geboden want
de meeste nog komende shows
zijn reeds uitverkocht. Ook volgend jaar schotelt het luchtmachtorkest echter weer een
show voor.
Vanaf januari kunnen liefhebbers ‘Beatles in Concert’ tegemoet zien.●

Telefoon: (070) 318 83 26, via het
militaire net: 501, tst. 88326
Fax (070) 318 74 32
Defensiesite: www.mindef.nl
E-mail: defensiekrant@mindef.nl
Bezoekadres: Kalvermarkt 38,
2511 CB Den Haag

Defensie Evenementenkalender
De verkorte versie van de Defensie Evenementenkalender vermeldt voor de komende tijd de volgende evenementen:
12 mei: Theatershow ‘Queen in concert’,
Orkest van de Koninklijke Luchtmacht, Valkenswaard
13 mei: Theatershow ‘Queen in concert’,
Orkest van de Koninklijke Luchtmacht, Venray
13 en 14 mei: Landmachtdagen; Havelte (Darp)
15 mei: Concert van de Koninklijke Militaire
Kapel Johan Willem Friso, Stadskanaal
19 en 20 mei: Internationale Taptoe met Fanfarekorps Koninklijke Landmacht ‘Bereden Wapens’, Heerlen
20 en 24 mei: Theatershow ‘Queen in concert’,
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4 mei:
25 mei:
26 mei:
27 mei:

Orkest van de Koninklijke Luchtmacht; Uden
Informatiedagen KMA, Breda
Voorstelling ‘Van Steaverens vlieginstructie’ in het Militaire Luchtvaartmuseum, Soesterberg
Theatershow ‘Queen in concert’,
Orkest van de Koninklijke Luchtmacht, Cuijk
Theatershow ‘Queen in concert’,
Orkest van de Koninklijke Luchtmacht, Capelle aan den IJssel

Voor meer informatie surf naar www.defensie.nl
en klik via ‘Actueel’ op de link Evenementen. Voor
veel medewerkers van Defensie ook bereikbaar via
intranet.●
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RTL-verslaggever

Connie Mus bezocht vorige week de Nederlandse troepen in Kandahar, Afghanistan. In het kamp voerde hij gesprekken
met Nederlandse militairen en was daarmee het eerste voorbeeld van embedded journalism.

