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veteranendag

nederland viert
Veteranendag
op afstand, thuis
voor de buis
op zaterdag 26 juni staat nederland in het teken van de
nederlandse Veteranendag. ook dit jaar is er helaas geen defilé
en een grootschalige bijeenkomst mogelijk, maar is er wel een
officiële ceremonie en een nieuw aanvullend programma waarin
verhalen en muziek centraal staan.

H

oe de Veteranendag op
26 juni eruit komt te zien,
is inmiddels duidelijk.
Ondanks de te verwachten versoepelingen, organiseert het Nationaal Comité Veteranendag alleen
een aangepast programma. Dat
betekent geen nationaal defilé
voor Z.M. de Koning, geen openbare medaille-uitreiking en geen
publieke bijeenkomst op het
Malieveld. Nederland viert Veteranendag op afstand, thuis voor de
buis. Dat kan door het volgen van
twee tv-uitzendingen op 26 juni,
live vanuit Den Haag. De eerste
om 13.00 uur vanuit de Koninklijke Schouwburg door de NOS,
de tweede om 17.00 uur vanaf het
Malieveld door Omroep Max.

Breij en Snelle. Het aantal gasten
dat aanwezig mag zijn, wordt later
bepaald door de gemeente Den
Haag. Het kan zijn dat dit er – net
als vorig jaar – niet meer mogen
zijn dan dertig, maar we hopen
op meer. De NOS zendt dit programma live uit vanaf 13.00 uur.

Koninklijke Schouwburg Den Haag:
plechtige start
Net als in 2020 wordt een
openingsceremonie georganiseerd, nu in de Koninklijke
Schouwburg, met bijzondere verhalen van vier veteranen, speciaal
gearrangeerde muziek, gespeeld
door de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ en ondersteund door Stef Bos, Claudia de

malieveld: ode aan onze Veteranen
Nieuw is dit jaar een tweede programma waarin veteranenverhalen en muziek centraal staan,
genoemd: ‘Ode aan onze Veteranen’. Ook in dit programma bijzondere veteranenverhalen, opgehaald vanuit het land, natuurlijk
andere dan die vanuit de Haagse
Schouwburg. Ook het genre
solisten verschilt van die uit het
ochtendprogramma. Zo treden
de 3JS op, Marcel Veenendaal van
Di-Rect en Elske DeWall, allemaal
onder begeleiding van het Orkest
van de Koninklijke Luchtmacht.
Dit programma wordt om 17.00
uur live uitgezonden door Omroep
Max vanuit een besloten locatie
op het Malieveld. Uiteraard zijn de
programma’s tegen die tijd ook te
volgen via een stream. Kijk daarvoor op www.veteranendag.nl.

De openings
ceremonie wordt
door de noS live
uitgezonden.

malieveld online
Tussen deze twee programma’s
in wordt een online-programma
gepresenteerd vanuit de studio op
het Malieveld. Dit kunt u volgen
via Facebook en Instagram en is
gericht op veteranenthema’s.
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NEDERLANDSE MISSIES
LITOUWEN
(eFP)

Mali
(EUTM, EUCAP Sahel en
Minusma)
Nederland draagt met vijf
militairen bij aan de EU-trainingsmissie in Mali (EUTM
Mali). Die traint Malinese
strijdkrachten en adviseert
om de zogeheten G5-troepenmacht operationeel te
maken. Deze G5 bestaat uit
Mali, Burkina Faso, Mauritanië, Niger, Tsjaad. Ook
levert Nederland maximaal
vijftien functionarissen voor
de civiele missies van de EU
in de Sahel (EUCAP Sahel).
Die zijn gericht op versterking van de binnenlandse
veiligheidssectoren in Mali
en Niger. Daarnaast levert
Nederland aan de VN-missie
Minusma maximaal tien
functionarissen van politie
en Koninklijke Marechaussee, en twee tot drie militaire stafofficieren.

OEGANDA
(ACOTA)

Iconisch beeld van een vol
Hercules C-130-vliegtuig.
De Nederlandse krijgsmacht had een luchtbrug
opgezet van Kabul naar
omliggende landen om
Afghanen en internationale
medewerkers te evacueren.

Nederland neemt soms deel
aan het Global Peace Operations Initiative (voorheen
Africa Contingency Operations Training & Assistance
(ACOTA)-programma). Het
programma vergroot de
capaciteiten van 25 Afrikaanse landen door instructie en training, zodat deze
in Afrika vredesmissies
kunnen uitvoeren (met een
mandaat van de Verenigde
Naties en de Afrikaanse
Unie).

Defensie levert een bijdrage
aan de versterkte militaire
aanwezigheid van de NAVO
in Litouwen, de zogeheten
enhanced Forward Presence.
Het gaat om 270 militairen
voor een multinationale
battlegroup. Het bataljon
waarvan Nederland deel uitmaakt, staat onder Duitse
leiding en is gestationeerd
in Rukla. Het is een van de
‘geruststellende maatregelen’ voor de Oost-Europese
bondgenoten.

IRAK
(Militaire trainers)

LIBANON, SYRIË EN ISRAËL
(UNTSO)
De United Nations Truce
Supervision Organization
(UNTSO) observeert de afgesproken bestandslijnen tussen Libanon, Syrië en Israël.
UNTSO opereert in hetzelfde
gebied als UNDOF (United
Nations Disengagement
Observer Force). En in ZuidLibanon in hetzelfde gebied
als UNIFIL (United Nations International Force In
Lebanon). Nederland levert
twaalf militairen aan deze
missie.

VERENIGDE
ARABISCHE EMIRATEN
(FSE Mirage)
Met het Forward Support
Element (FSE) Mirage heeft
Defensie een strategische
positie in het Midden-Oosten. Het vierkoppige detachement levert onder meer
(logistieke) ondersteuning
aan beveiligingsteams van
mariniers voor de antipiraterijmissie bij Somalië.

De European Union Border Assistance Mission (EU
BAM) is een missie van de
Europese Unie. De missie
helpt bij het grensbeheer
aan de grensovergang bij
Rafah in de Gazastrook.
Nederland draagt in de
regio ook bij aan de United
States Security Coordinator
(USSC). Deze missie vindt
plaats in Ramallah op de
Westelijke Jordaanoever.
Het programma verbetert
het functioneren van de
veiligheidsdiensten en de
Presidentiële Garde van de
Palestijnse Autoriteit.

BAHREIN
(CMF)
Bij Combined Maritime Forces (CMF) werken marines
uit 25 verschillende landen
samen. CMF opereert in de
wateren rond het Arabisch
schiereiland en bestrijdt
gewelddadig extremisme en
terrorisme, piraterij, smokkel en mensenhandel en
verbetert samen met lokale
en andere partners de maritieme veiligheid en stabiliteit in de regio.

AFGHANISTAN
(Resolute Support)
Op 31 augustus 2021 was
het zover: de laatste buitenlandse militair verliet de internationale luchthaven
Hamid Karzai in Kabul. In
de twee weken ervoor kwam
een grootscheepse evacuatie-actie op gang om internationale en Afghaanse
medewerkers van Defensie en hulporganisaties het
land uit te krijgen. Hiermee
kwam een eind aan een tijdperk van twintig jaar interventie in Afghanistan.

GAZASTROOK
(EU BAM en USSC)

SOMALIË
(VPD)
JORDANIË
(beveiligingseenheid)

Marineschepen vergroten
de veiligheid langs de
scheepvaartroutes door de
Golf van Aden en de Hoorn
van Afrika bij Somalië. Zij
verstoren en ontmoedigen
hiermee zeerovers. Het aantal gekaapte schepen is sinds
2012 sterk gedaald. Defensie
stuurt in sommige gevallen militaire beveiligingsteams mee op Nederlandse
zeetransporten.
BRON: DEFENSIE

Terwijl u dit leest, zetten militairen
zich in verschillende delen van de
wereld in voor vrede en veiligheid.
Op korte termijn ten behoeve van
de lokale bevolking, maar op lange
termijn draagt globale stabiliteit ook
bij aan veiligheid in Nederland.

Nederlandse militairen
bewaken Belgische F-16’s
op een basis in Jordanië. De
gevechtsvliegtuigen nemen
deel aan de luchtcampagne
van de anti-ISIS-coalitie
in Irak en Syrië. De Nederlandse beveiligingseenheid bestaat uit ongeveer
35 militairen.
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De Nederlandse Luchtmobiele Brigade ondersteunt
het speciale operaties-trainingscentrum in de omgeving van Bagdad. Inmiddels
is er een compagnie van 120
militairen gearriveerd in
Noord-Irak op vliegveld Erbil
om deze locatie te beveiligen.
Ook in Erbil geven Nederlanders trainingen samen
met partnerlanden. Twee
Nederlandse militaire adviseurs vervullen een functie
binnen de NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak. Er
nemen ook vier Nederlandse
civiele experts aan deel.

FACTSHEET
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NIMH

Bandvagn 206rupsvoertuig
Defensie maakt gebruik
van speciaal materieel. Dit keer
presenteren wij het Bandvagn
206-rupsvoertuig.

D
De persoonskaart van marineofficier Rutger Stuffken. Hij wordt in 1942 krijgsgevangen gemaakt en overgebracht naar krijgsgevangenkamp Stanislau. Na bijna twee jaar gevangenschap weet Stuffken te ontsnappen.
De vrijheid is van korte duur, hij wordt al snel opnieuw opgepakt. Inmiddels hebben de Duitse autoriteiten
een geheim bevel afgekondigd: Aktion Kugel. Op ontsnappingen van krijgsgevangen officieren staat voortaan
de kogel. Stuffken wordt overgebracht naar concentratiekamp Mauthausen, waar hij op 2 mei 1944 wordt
geëxecuteerd. Hij wordt slechts 38 jaar.

Een afschrift van het geheime decreet Aktion Kugel.

Krijgsgevangendossiers
T
tijdens de Meidagen van 1940 of
in het voorjaar van 1943 krijgsgevangen zijn gemaakt. In de
database is informatie te vinden
over in welke krijgsgevangenenkampen en Arbeitskommandos
een krijgsgevangene heeft gezeten. Ook vermelden de dossiers
personalia met betrekking tot
rang, eenheid en familiebetrekkingen. De kaarten bevatten informatie over eventuele
vergrijpen en de bijbehorende
straffen. Een deel van de dossiers bevat pasfoto’s.

Collecties

Ook andere NIMH-collecties over
Nederlanders in Duitse krijgsgevangenschap zijn vanaf nu digitaal
toegankelijk. Het gaat onder meer
om egodocumenten zoals dagboeken en brieven, verslagen over
ontsnappingspogingen en kampcorrespondentie. Deze collectiestukken bieden een unieke kijk in
het dagelijks leven in de krijgsgevangenkampen. De database en
collecties zijn digitaal raadpleegbaar via www.archieven.nl.
Tekst en beeld: NIMH.

SPECIFICATIES

Lengte 6,9 meter
Breedte 1,87 meter
Hoogte 2,46 meter
Gewicht 4.538 kilo (leeg), 2.172 kilo
(laadvermogen)
Motortype Mercedes OM603, 6 cilinder
turbodiesel
Motorvermogen 100 kilowatt (136 pk) bij
4.600 omwentelingen per minuut
Brandstofverbruik 70 liter per 100
kilometer
Zitplaatsen 16

Krijgsgevangenkamp Stalag 371 Stanislau.

Bandvagn
Bandvagn
206-rupsvoertuig
rupsvoertuig
206DEFENSIE

ijdens de Tweede Wereldoorlog houdt het Duitse leger
voor administratieve doeleinden een persoonlijk dossier
bij van Nederlandse militairen in
krijgsgevangenschap. Een deel
van deze administratie is na de
Duitse capitulatie in Nederland
terechtgekomen. Het Nederlands
Instituut voor Militaire Historie
(NIMH) heeft deze krijgsgevangenendossiers nu digitaal beschikbaar gemaakt.
Het gaat om 22.500 dossiers,
voornamelijk van militairen die

e Bandvagn heeft vier verschillende soorten voertuigen. Het basisvoertuig,
waarvan de specificaties hieronder
staan, is vooral bedoeld voor het
vervoeren van militairen. Daarnaast zijn er nog drie voertuigen
voor specifieke taken: een bergings- en reparatievoertuig, een
transportvoertuig en een mortierplatform. Het bergings- en reparatievoertuig bezit een hydraulische
lier en opbergruimte voor gereedschap. Daarnaast kan het, net als
het basisvoertuig, na voorbereiding varen. Het transportvoertuig
is een flat bed dat kan worden
gebruikt voor vervoer van bijvoorbeeld munitie, brandstoffen
of milieuonvriendelijke stoffen.
Het mortierplatform kan worden voorzien van 81mm-mortieropstelling en 106 mortiergranaten
(high explosive). De achterwagen
heeft een speciale stabilisatieinrichting voor het afvuren van
81mm-mortier.
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Visie en missie
De Militaire Courant informeert een breed publiek over militaire onderwerpen. ‘Geen vrede zonder
krachtige krijgsmacht’ stelde generaal Middendorp, voormalig Commandant der Strijdkrachten. Dat is
ook onze visie. We bieden een kwalitatief hoogwaardig nieuwsmedium waarbij bewustwording van het
publiek over nut en noodzaak van de krijgsmacht centraal staat.
De Militaire Courant is een multimediaal platform. Naast de papieren editie is er de website
www.militairecourant.nl, nieuwsbrief en Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn.

Doelstelling
Er is weinig bekend over de krijgsmacht in Nederland, maar het thema ‘vrede en veiligheid’ leeft wel
steeds meer. Hierdoor ontstaat er meer behoefte aan informatie. De Militaire Courant speelt hierop in.
We maken een krant met een menselijk gezicht die een breed publiek zal aanspreken, maar er is ook
een heldere focus. Belangrijke doelgroep is jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar. Deze jongeren zijn
bezig met meningsvorming rond het thema ‘vrede en veiligheid’ en zijn de doelgroep bij de werving
van nieuw defensiepersoneel. Tevens richt de Militaire Courant zich op alle mensen die geïnteresseerd
zijn in militair nieuws en/of werkzaam zijn op het gebied van Defensie, als burger of als militair. Sommige informatie is voor een breed publiek, andere informatie voor een specifieke doelgroep. Bijzondere
aandacht hebben we voor veteranen. Tegenwoordig hebben we veteranen van jong tot oud. Ondanks de
verschillende politieke opvattingen in de samenleving is de waardering voor veteranen gegroeid. Wij
willen een bijdrage leveren om deze waardering verder te vergroten.

Onafhankelijke redactie
De inhoud wordt verzorgd door een onafhankelijke redactie. De redactionele formule zorgt ervoor dat
laagdrempeligheid en verdieping beide aan bod komen. Er is plaats voor zowel actueel nieuws als ook
achtergrondverhalen. Verschillende aspecten van militair nieuws zullen aan bod komen. Te denken
valt aan de volgende thema’s: actuele militaire missies, veteranen, jongeren en Defensie, technische innovaties, militaire historie, werving van personeel, internationale verhoudingen, spionage, militaire
boeken. Bij de vormgeving van de Militaire Courant wordt veel aandacht besteed aan het krachtig gebruik
van beeld.
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interview
‘Onze wapensystemen
moeten de allerbeste zijn’
Luitenant-generaal Dennis Luyt liep in 1981 voor het eerst door de poorten van de Koninklijke
Militaire Academie. Sinds 2016 is hij Commandant Luchtstrijdkrachten. De Militaire Courant sprak
hem op 4 mei over over zijn carrière als F-16 vlieger, en de toekomst van de Koninklijke Luchtmacht.
DOOr jAn LOuwerS

u bent als F-16 vlieger op verschillende uitzendingen geweest.
wat is de meest indrukwekkende
uitzending geweest als u daarop
terugkijkt?
‘Het is vooral in algemene zin
heel goed en mooi als je in staat
wordt gesteld om te gaan doen
waar je vele jaren voor getraind
hebt als vlieger. De uitzendingen
die ik boven voormalig Joegoslavië heb gedaan, van ’93 tot ’99,
dat was de oorlog boven Kosovo,
waren enorm spannend, interessant, maar vooral gewoon
goed om een bijdrage te kunnen
leveren met zo’n prachtig team
mensen.
‘Ik kan me nog goed de eerste missie herinneren die ik toen vloog,
in 1993. Boven Bosnië-Herzegovina was er een vliegverbod dat
we samen met een aantal landen
moesten handhaven. We gingen
de grens over het land in. Aan de
andere kant van de grens kwam
een vijandige formatie op ons af.
Uiteindelijk is dat allemaal met
een sisser afgelopen, maar bij
zo’n eerste moment voel je wel:
“Hey, hier doen we het voor.” Dat
geeft dan ook het vertrouwen dat
je kan terugvallen op de training
die je hebt gehad en dat je met je
squadron in staat bent om zo’n
klus te klaren. Dat teamwerk is
een soort rode draad geweest door
mijn hele loopbaan heen, en dat is
iets wat het werk ontzettend mooi
maakt en waar ik elke dag nog van
geniet.’

‘teamwerk is een
soort rode draad
geweest door mijn
hele loopbaan
heen, en dat is
iets wat het werk
ontzettend mooi
maakt.’

in die fase was u nog de vlieger, de
vakman, waarvoor u in dienst bent
gegaan, maar nu bent u inmiddels
de baas, een manager. Hoe werkt
dat eigenlijk bij Defensie?

luitenant-generaal Dennis luyt

‘In ons vak als vlieger bij de

luchtmacht heb je een aantal loopbaanpaden die mogelijk zijn. Je
kan er bijvoorbeeld voor kiezen
om je hele leven, zolang je gezond
bent en goedgekeurd wordt, te
blijven vliegen. Als iemand zegt
“Ik wil me ook ontwikkelen op
andere vlakken”, dan kan dat ook.
Bij mij is dat besef gekomen nadat
ik heel lang zo ongeveer met mijn
nagels heb geprobeerd zo lang
mogelijk in de cockpit te blijven.
Op een gegeven moment kwam ik
erachter dat je ook andere dingen
kan doen. Je kunt ook leidinggevende rollen vervullen; mensen
meenemen in je enthousiasme,
richting geven, en dan ook echt
meters maken met zo’n club mensen. Als je dat ziet, dan denk je:
“Dit is een hele andere wereld, die
ik graag wil ontdekken.” Zo heb
ik me kunnen ontwikkelen tot en
met deze rol.
‘Ik knijp me nog steeds elke dag
in mijn arm dat ik het mag doen,
vooral in een tijd dat de luchtmacht enorm in beweging is, met
heel veel vernieuwing die eraan
komt. Het is gewoon een prachtige club mensen om leiding aan
te geven.’

‘Bij mij is dat
besef gekomen
nadat ik zo
ongeveer met
mijn nagels heb
geprobeerd zo
lang mogelijk
in de cockpit te
blijven.’

we zijn
nu bezig van de F-16 naar
4 – militaire courant
de F-35 over te stappen. Het is niet
alleen een moderner vliegtuig,
maar het blijkt ook een totaal
andere manier te zijn van hoe je
hem operationeel inzet. Kunt u
daar iets van zeggen?

juni 2021 – 5

REPORTAGE

‘Ja, het is een vijfde generatie
jachtvliegtuig, in relatie tot de
F-16, die een vierde generatie
jachtvliegtuig is. Het is echt de
stap naar een hele nieuwe generatie jachtvliegtuig-operaties.
Het is veel meer dan alleen een
nieuw vliegtuig, dat moderner is
en meer kan, maar het hele concept van het wapensysteem is een
enorme stap vooruit ten opzichte
van de F-16. Dat zit hem vooral in
de manier waarop de informatie
wordt vergaard door het vliegtuig,
de manier waarop die informatie
wordt gepresenteerd aan de vlieger, en de manier waarop je de
grotere coalitie waar je deel van
bent kan voeden met dat omgevingsbeeld. Dat is dus een enorme
force multiplier die ervoor zorgt dat
de coalitie veel effectiever wordt
in de missie. Dat is echt onderscheidend ten opzichte van de
huidige F-16.
‘Daarnaast kan het vliegtuig beter
overleven in een missie, omdat het
slecht zichtbaar is voor de radar.
Het heeft ook nog een enorme precisie, om heel precies een wapen
af te kunnen leveren en een effect
uit te kunnen brengen. Die combinatie is uniek. Het is voor een
kleine luchtmacht als wij ongelooflijk belangrijk dat de wapensystemen die we hebben top of the
bill zijn, dat die het allerbeste zijn,
zodat we ons daarmee echt kunnen onderscheiden.’

Gewond op missie,
wat doen we nu?

Het lijkt alsof er heel veel wordt
geïnvesteerd en ook gemoderniseerd, maar het beeld is dus toch

Zelfhulp & Kameradenhulp (ZHKH) is de militaire versie van eHBo. Hoewel
de doelstelling, het redden van een mensenleven, hetzelfde is, verschillen
de twee qua volgorde en prioriteiten wezenlijk van elkaar. De ervaringen die
Defensie in onder andere afghanistan en mali opdeed, vormden de basis om
het ZHKH-protocol opnieuw aan te passen. reden voor de Militaire Courant om
bij 104 JiStarc in ’t Harde aan te schuiven voor een lesje ZHKH-nieuwe-stijl.

Verspreiding
De Militaire Courant bereikt via verschillende kanalen het publiek. Onderwijs is hierbij een belangrijk
kanaal, hier zal de verspreiding gratis gedaan worden. Bij andere organisaties sluiten we pakketabonnementen af. Daarnaast wordt er ook een betaald abonnement voor losse exemplaren aangeboden.
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