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Wever, 25. ‘Ik ben ruim een jaar bij het leger. Daar-
voor was ik slager. Nu ben ik een PIO, een pionier, zeg 
maar een menselijke TomTom. Ik heb een Colt, 40 mm op 
zak, munitie en een pakje sigaretten. Nee, de oorlog in 
Oekraïne heeft voor mij niks veranderd. Als het moet dan 
moet het, ik heb hiervoor gekozen.’ 

Obed, 23. ‘Ja, ik lig eruit, ik ben uitgeschakeld. Echt heel jam-
mer, want nu ben ik mijn kameraden kwijt. Zij moeten nu zonder 
mij verder. Mijn functie is Combat Life Saver. Ik ben geen ver-
pleegkundige, maar moet eerste hulp kunnen bieden als iemand 
gewond raakt. Als wapen heb ik een Minimi (mini-mitrailleur). 
Ik vind het fantastisch om nu hier te zijn. Eindelijk kunnen we 
laten zien wat we waard zijn.’

De Militaire Courant sprak deze militairen 
tijdens oefening Vigorous Bison.
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Brandon, 26. ‘Ik ben boordschutter op een CV90. De munitie heeft een kaliber 
van 35 mm. Genoeg om door een gepantserd voertuig heen te schieten. Dat ik 
nu militair ben, is een kleine kinderdroom. Ja, deze oefening vind ik gewel-
dig, ik heb er maanden naar uitgekeken.’

Esmé, 28. ‘Vier jaar geleden ben ik bij Defensie begonnen. Ik 
ben chauffeur op een ziekenauto. Ik heb zelf geen medische ach-
tergrond, maar assisteer de verpleegkundige, mijn bijrijder. 
Eigenlijk wilde ik bij de Luchtmobiele Brigade. ik kwam helaas 
niet door de test, maar heb het hier enorm naar mijn zin. Tip 
voor vrouwen die misschien ook het leger in willen? Wees jezelf, 
wees bewust van jezelf, dan komt het helemaal goed.’

MIJN FUNCTIE

De rubriek ‘Mijn Functie’ is mede mogelijk 
gemaakt door Noventas verzekeringen.
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Counter-drone-
oefeningen NAVO

D e technologische ontwik-
kelingen van drones gaan 

razendsnel. Dus blijven de NAVO 
en Nederland zoeken naar oplos-
singen om daar weerbaar tegen te 
zijn. De NAVO ontwikkelt op dit 

moment een mogelijk standaard-
protocol voor counter-drone-
systemen. En daarmee oefent de 
NAVO tot en met 23 september, 
samen met Defensie, in Vrede-
peel. Tijdens deze counter-drone-
oefening nemen verschillende 
partijen deel, zoals buiten-
landse eenheden, industrie en 
onderzoeksinstituten.

Simmie Poetsema
terug in Nederland

Het stoffelijk overschot van 
Simmie Poetsema is in Nederland 

aangekomen. De 26-jarige com-
mando overleed begin deze week 
in de Verenigde Staten aan de ver-
wondingen die hij opliep nadat hij 
en twee collega’s in Indianapolis 

werden beschoten. Onder een ere-
escorte van lokale politieagenten 
werd zijn lichaam naar een vlieg-
veld gebracht. Het toestel, met aan 
boord de familie van Poetsema, 
zijn twee gewond geraakte col-
lega’s en zijn eenheid, landde op 
vliegveld Eindhoven. Minister van 
Defensie Kajsa Ollongren heeft 
haar medeleven overgebracht aan 
de familie.

REDACTIONEEL KORT NIEUWS
Dicht bij huis

Ik kan me nog herinneren 
dat ik als jongeling tijdens de 
Vierdaagse – ik woonde in de 
buurt van Nijmegen – opeens 
mensen zag lopen in T-shirts 

met daarop de tekst: ‘Is het hier oorlog?’ 
En toen ik begin jaren tachtig in Eindho-
ven naar de middelbare school ging, liepen 
veel van mijn klasgenoten mee in Ban de 
Bom-demonstraties.
Hoe anders is het nu. Natuurlijk, je moet 
altijd kritisch blijven, en dat geldt ook voor 
ons defensieapparaat, maar ik denk dat 
veel mensen de laatste tijd een andere kijk 
op onze strijdkrachten hebben. Het komt 
opeens zo dichtbij. Er is een oorlog op het 
Europese vasteland, zo dichtbij dat je met 
een dag fl ink doortuffen in de Oekraïense 
hoofdstad bent. Opeens beseffen we dat 
ons welzijn onder druk staat, want wat gaat 
Rusland deze winter met de aanvoer van gas 
doen? En tot slot, en mogelijk nóg dichter 
bij huis: drie Nederlandse militairen raken 
betrokken bij een schietpartij in de Ver-
enigde Staten – en eentje overleeft het niet. 
Net enkele maanden geleden was een neef 
van mij in de VS gestationeerd. De eerste 
vraag die in mij opkwam, was dus inder-
daad… ‘Het zal toch niet mijn neef zijn?’
Deze editie van de Militaire Courant staat bol 
van actualiteiten die ons ook echt raken. 
Lees het interview met admiraal Tas, over 
zijn kijk op de rol die de marine dagelijks 
vervult om ons welzijn te garanderen (p.14). 
Beleef de oefening Vigorous Bison mee, en 
besef hoe makkelijk een oefening dodelijke 
werkelijkheid kan worden (p.6). Bezoek de 
set van de fi lm De Vuurlinie, gebaseerd op het 
leven van Marco Kroon, en besef ook daar: 
ooit was dit werkelijkheid (p.22). Leer van 
Dominique Schreimacher hoe een militaire 
mentaliteit ook buiten Defensie effectief 
kan zijn (p.19), en van Anton Nootenboom 
hoe hij blootsvoets door Australië lopend 
een mentaliteitsverandering teweegbracht 
(p.42). Maar ook: zie de mens achter het 
beroep, de kern van de strijdkracht: mannen 
en vrouwen die met passie hun vak uitoefe-
nen en weten, wéten, dat als het erop aan-
komt, ze niet zeggen: ‘Het is vijf uur, ik ga 
naar huis’, maar bereid zijn alles op te offe-
ren om onze manier van leven te bescher-
men. Chapeau.

Antal Giesbers
Redacteur Militaire Courant
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LIBANON, SYRIË EN ISRAËL 
(UNTSO)

De United Nations Truce 
Supervision Organization 
(UNTSO) observeert de afge-
sproken bestandslijnen tus-
sen Libanon, Syrië en Israël. 
UNTSO opereert in hetzelfde 
gebied als UNDOF (United 
Nations Disengagement 
Observer Force). En in Zuid-
Libanon in hetzelfde gebied 
als UNIFIL (United Nati-
ons International Force In 
Lebanon). Nederland levert 
twaalf militairen aan deze 
missie.

Mali 
(EUTM, EUCAP Sahel en 
Minusma)

Nederland draagt met vijf 
militairen bij aan de EU-trai-
ningsmissie in Mali (EUTM 
Mali). Die traint Malinese 
strijdkrachten en adviseert 
om de zogeheten G5-troe-
penmacht operationeel te 
maken. Deze G5 bestaat uit 
Mali, Burkina Faso, Mau-
ritanië, Niger, Tsjaad. Ook 
levert Nederland maximaal 
vijftien functionarissen voor 
de civiele missies van de EU 
in de Sahel (EUCAP Sahel). 
Die zijn gericht op verster-
king van de binnenlandse 
veiligheidssectoren in Mali 
en Niger. Daarnaast levert 
Nederland aan de VN-missie 
Minusma maximaal tien 
functionarissen van politie 
en Koninklijke Marechaus-
see, en twee tot drie mili-
taire stafoffi cieren.

OEGANDA
(ACOTA)

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

Lebanon). Nederland levert 
twaalf militairen aan deze 
missie.

GAZASTROOK 
(EU BAM en USSC) 

De European Union Bor-
der 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.

LIBANON, SYRIË EN ISRAËL 
(UNTSO)

LITOUWEN 
(eFP) 

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 
battle group. Het bataljon 
waarvan Nederland deel uit-
maakt, staat onder Duitse 
leiding en is gestationeerd 
in Rukla. Het is een van de 
‘geruststellende maatrege-
len’ voor de Oost-Europese 
bondgenoten. 
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DOOR JAN LOUWERS

T as stapte op achttienjarige 
leeftijd, vers van het vwo, bin-
nen bij het Koninklijk Insti-

tuut voor de Marine in Den Helder. 
Veertig jaar later is hij opgeklom-
men tot admiraal en Commandant 
Zeestrijdkrachten. 
‘In een krijgsmacht komt de mis-
sie altijd op de eerste plaats; daarna 
komt het team en pas dan een 
keer jijzelf als individu. De marine 
is een club die de klus klaart, al 
sinds het jaar 1488 eigenlijk, met 
altijd beperkte middelen: je hebt je 
schip, maar je kunt niet om hulp 
naar huis bellen, dus je bent heel 
inventief. Wij zeggen altijd: alles 
is mogelijk, het onmogelijke duurt ietsje langer. Dat 
geldt niet alleen voor de officieren van het Koninklijk 
Instituut voor de Marine (KIM), maar voor elke mari-
neman en -vrouw.’

Tijdens de Wereldhavendagen, waar de marine tra-
ditioneel acte de présence geeft, ging Zr.Ms. Rotter-
dam vervroegd buitengaats om een Russisch schip te 
begeleiden. Dat klinkt best heftig… 
‘Dat doen we al sinds de Koude Oorlog. Maar daarmee 
lieten we wel zien dat de marine precies doet wat ze 
moet doen: beschermen wat ons dierbaar is. Dat gaat 
om onze waarden, onze welvaart en ons welzijn.’

Is de dreiging nu niet groter?
‘Als je vorig jaar had voorspeld dat er een oorlog 
op het Europese vasteland zou uitbreken, dan had 
iedereen gezegd: “Gaat niet gebeuren!” Maar je 
moet altijd rekening houden met het ergste. Een 
van onze drie hoofdtaken is de bescherming van 
ons eigen en het bondgenootschappelijke grond-
gebied, dat schurkt hier tegenaan. De marine is die 
taak nooit vergeten en nu zie je hoe belangrijk dat 
is. Je kunt maar beter voorbereid zijn en fatsoenlijk 
kunnen afschrikken, want voorkomen is beter dan 
genezen.’

Hebben jullie daar wel de midde-
len voor?
‘Die hebben we nog, maar we 
zitten wel aan de onderkant. De 
nieuwe Defensienota komt geen 
moment te vroeg, en niet alleen 
vanwege de oorlog in Oekraïne. Al 
sinds de val van de Berlijnse Muur 
wordt er vooral bezuinigd op 
Defensie, waardoor we niet alleen 
op het gebied van het vervangen 
van oud materiaal, maar ook het 
op peil houden van voorraden 
echt wel op de bodem zaten. En we 
konden ook minder oefenen. Dat 
wordt nu teruggedraaid. Er is ook 
een nieuw arbeidsvoorwaardenak-
koord, met hogere salarissen en 
toelagen als je gaat varen of oefe-

nen. Dat kwam geen seconde te vroeg.
‘Met deze Defensienota vervangen we niet alleen oude 
spullen maar gaan we ook echt vernieuwen, zodat 
we gereed zijn voor de conflicten van de toekomst. 
Je ziet nu al dat conflicten veranderen van aard en 
omvang. Denk ook aan cyber, en space wordt steeds 
belangrijker. Je moet sneller zijn dan je tegenstander; 
dat draait om het verbinden van wapen- en comman-
dosystemen, van mensen en sensoren. Als ik nu een 
schip de zee op stuur samen met Britse en Ameri-
kaanse schepen, dan zijn ze binnen een dag volledig 
interoperabel.’

Was het nieuwe budget een voorwaarde voor u om de 
functie te aanvaarden?
‘Nee, alleen de vraag: kan ik het? De politiek bepaalt 
hoeveel we krijgen. Ik ben wel blij dat eindelijk een 
admiraal weer eens geld mag uitgeven.’

Verloopt dat uitgeven ook naar wens?
‘We weten wat we willen, maar het irriteert wel-
eens dat het niet sneller kan. We zijn eraan gewend 
geraakt om elk dubbeltje vijfmaal om te draaien. Veel 
regels zeggen je voorzichtig te zijn en alles te con-
troleren: begrijpelijk, maar daardoor duurt het heel 
lang. We moeten omschakelen van het denken in 

Admiraal René Tas:  
 ‘We moeten omschakelen naar 
effectiviteit, flexibiliteit en durf’
De Militaire Courant heeft de afgelopen jaren een podcast opgenomen met alle commandanten 
van de verschillende krijgsmachtdelen. Alleen de Koninklijke Marine ontbrak nog. Niet langer! 
Hoofdredacteur Jan Louwers sprak met Admiraal René Tas in de Ruyterzaal op de Marinehaven in 
Den Helder. Eindelijk zit er weer ruimte in het budget en kan de Koninklijke Marine weer investeren. 
En dat is ook hard nodig, willen de Zeestrijdkrachten de uitdagingen van de toekomst aankunnen. 
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‘Vliegers zijn 
een ander slag 
mensen’
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Drugs gevonden in 
container  Curaçao

In een container van Defensie 
op Curaçao is begin september 

een grote partij drugs gevon-
den. De container stond gereed 

voor verscheping naar Neder-
land. Het Korps Politie Curaçao 
doet samen met het OM en de 
Koninklijke Marechaussee ver-
der onderzoek. In maart van dit 
jaar onderschepte Zr.Ms. Friesland 
850 kilo contrabande in Caribische 
wateren.

Missing Man 
formatie boven 
Indië Monument

V ier F-16’s voerden op 3 sep-
tember een missing man-

formatie uit boven het Nationaal 
Indië Monument bij Roermond. 

Ze deden dit vanwege de jaar-
lijkse herdenking van de ruim 
6.200 Nederlandse militairen die 
sneuvelden in voormalig Neder-
lands-Indië en Nieuw-Guinea in 
de periode 1945–1962. Minister-
president Rutte herhaalde bij 
deze gelegenheid zijn eerder 
namens het kabinet gemaakte 
excuses.

INHOUD
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NEDERLANDSE MISSIES

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. 

SOMALIË 
(VPD) 

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 aan-
tal gekaapte schepen is sinds 
2012 sterk gedaald. Defensie 
stuurt in sommige geval-
len militaire beveiligings-
teams mee op Nederlandse 
zeetransporten. 
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JORDANIË
(beveiligingseenheid)

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 Neder-
landse beveiligingseen-
heid bestaat uit ongeveer 
35 militairen.

AFGHANISTAN 
(Resolute Support) 

Op 31 augustus 2021 was 
het zover: de laatste buiten-
landse militair verliet de in-
ternationale luchthaven 
 Hamid Karzai in Kabul. In 
de twee weken ervoor kwam 
een grootscheepse evacu-
atie-actie op gang om in-
ternationale en Afghaanse 
medewerkers van Defen-
sie en hulporganisaties het 
land uit te krijgen. Hiermee 
kwam een eind aan een tijd-
perk van twintig jaar inter-
ventie in Afghanistan.

VERENIGDE 
ARABISCHE EMIRATEN 
(FSE Mirage)

Met het Forward Support 
Element (FSE) Mirage heeft 
Defensie een strategische 
positie in het Midden-Oos-
ten. Het vierkoppige deta-
chement levert onder meer 
(logistieke) ondersteuning 
aan beveiligingsteams van 
mariniers voor de antipira-
terijmissie bij Somalië.
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(FSE Mirage)

Met het Forward Support 
Element (FSE) Mirage heeft 
Defensie een strategische 
positie in het Midden-Oos-
ten. Het vierkoppige deta-
chement levert onder meer 
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BAHREIN 
(CMF)

Bij Combined Maritime For-
ces (CMF) werken marines 
uit 25 verschillende landen 
samen. CMF opereert in de 
wateren rond het Arabisch 
schiereiland en bestrijdt 
gewelddadig extremisme en 
terrorisme, piraterij, smok-
kel en mensenhandel en 
verbetert samen met lokale 
en andere partners de mari-
tieme veiligheid en stabili-
teit in de regio. 

IRAK 
(Militaire trainers)

De Nederlandse Luchtmo-
biele Brigade ondersteunt 
het speciale operaties-trai-
ningscentrum in de omge-
ving 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 Neder-
landers trainingen samen 
met partnerlanden. Twee 
Nederlandse militaire advi-
seurs vervullen een functie 
binnen de NAVO-capaciteits-
opbouwmissie in Irak. Er 
nemen ook vier Nederlandse 
civiele experts aan deel.
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efficiency termen naar effectiviteitsdenken, van con-
troledenken naar flexibiliteit en durf. Langzaam zie je 
die mindset veranderen.’

Toch weet je dat de investeringen nu pas over vele jaren 
effect hebben…
‘Als je iets nieuws bouwt, dan moet je die ook over 
tien of dertig jaar kunnen inzetten. Zo moeten je 
schepen met onbemande systemen kunnen samen-
werken. En omdat drones steeds meer in zwermen 
worden ingezet, moet je niet investeren in dure raket-
ten maar in laserwapens.’

De marine staat de laatste tijd vaak in het nieuws van-
wege drugsvangsten in het Caribisch gebied. Winnen we 
die oorlog, of is het dweilen met de kraan open?
‘Als je niet dweilt, dan komt het water op een bepaald 
moment tot je kin en dan verzuip je. Dus ook dweilen 
met de kraan open heeft effect. In de West voeren we 
onze hoofdtaken 24/7 uit. We schrikken af, we hand-
haven de stabiliteit in de wereld en we ondersteu-
nen civiele autoriteiten. Daar komt bij dat we vaak 

noodhulp bieden. We noemen dat HADR, Humani-
tarian Assistance and Disaster Relief. De marine daar 
is bijna een krijgsmacht op zich. Maar ik hoef niet de 
vinger aan de pols te houden. Onze Commandant der 
Zeemacht Caribisch gebied kan het heel goed alleen 
af, we hebben echt niet elke week contact nodig.’ 

Hoe zit het met de ondersteuning van het thuisfront en de 
opvang van personeel?
‘Het meeste gebeurt door het team zelf, onder verant-
woordelijkheid van de commandanten. De collega’s 
zorgen voor nuldelijnszorg. Niet professioneel, maar 
een luisterend oor vangt al veel potentiële ellende op. 
Daar zit weer een professionele organisatie achter 
die de begeleiding goed verzorgt. Dat was wel anders 
toen ik veertig jaar geleden in dienst kwam!
‘De marine was en is een geweldige baan, je doet 
ertoe, je beschermt wat ons dierbaar is. Het is een 
hightech bedrijf met veel avontuur, de hele wereld 
over. Ik zou bijna zeggen: waarom zou je niet bij de 
marine komen? Dat geldt niet alleen voor jongeren. 
Maar als ik weer achttien was, begon ik zo opnieuw!’

PODCAST

Wilt u het hele gesprek beluisteren? De aflevering van de Militaire Courant podcast met admiraal René Tas  
is te beluisteren via www.militairecourant.nl.

Admiraal René Tas en uitgever Jan Louwers tijdens de podcast-opname.
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DOOR RINKE VAN DER PLAAT

Kun je ons iets vertellen over je mili-
taire carrière en de start van The 
Boost Company?
‘Ik ben al twintig jaar militair vlie-
ger, wat aan het begin van mijn 
carrière echt uniek was. Vrou-
welijke vliegers die missies mee-
draaien waren er amper. Ik vond 
gelijk al dat er heel weinig bekend 
is over de kwaliteiten van mili-
tairen en wat je als militair nou 
eigenlijk doet. Zo’n vijftien jaar 
geleden was dat het duidelijkst. Ik 
weet nog dat ik in de kroeg stond 
en iemand een fles cola over me 
heen gooide, omdat hij zo tegen 
Defensie en “Afghanistan” was. Ik 
vond dat zó jammer. Iedereen mag 
natuurlijk zijn ideeën hebben, 
maar bijna niemand had kennis 
van onze kwaliteiten en taken. Vol-
gens mij dachten ze allemaal dat 
we alleen maar zandzakken aan 
het vullen waren. Daarom ben ik 
er zo op gebrand om ons verhaal te 
vertellen.
‘Dat heb ik eigenlijk altijd voor 
Defensie gedaan. Tien jaar lang, 
waar en wanneer ze maar wilden. 
Ik werd steeds vaker gevraagd, 
maar Defensie vond niet alle 

plekken geschikt om te spreken. 
Ik mocht het wel doen, maar dan 
in mijn eigen tijd. Op een gegeven 
moment was ik daar zoveel avon-
den en weekenden mee kwijt, dat 
ik erover begon na te denken om 
iets voor mezelf te beginnen. Toen 
kwam ik een zakenman tegen die 
me het advies gaf of mijn ver-
haal te “verkopen”. Zo ben ik The 
Boost Company gestart. Ik had 
geluk, want voor mijn allereerste 
lezing werd ik gevraagd voor het 
Topvrouwen Diner Nederland. 
Dat heeft mijn bedrijf echt een 
lift gegeven. Naar aanleiding van 
mijn inspirational speeches, waarin 
ik vertelde over de kwaliteiten en 
het gedachtegoed van militairen, 
vroegen bedrijven of ik ook trai-
ningen kon geven. Ik vind dat je 
alle kansen moet aangrijpen, dus 
daar heb ik ja op gezegd. Nu zijn 
we tien jaar verder, bestaat The 
Boost Company uit tien mensen 
en geef ik op wekelijkse basis 
lezingen.’

Bijna al jouw werknemers zijn mili-
tair vlieger, heeft dat een reden? 
‘Verschillende groepen militairen 
hebben ook verschillende kwali-
teiten. Veel militairen die ook een 
bedrijf hebben zijn infanteristen. 
Die hebben dat doorzettingsver-
mogen en werken keihard om 
alles uit zichzelf te halen. Vlie-
gers zijn een ander slag mensen. 
Het militair vliegerschap heeft 
namelijk ook veel te maken met 
een andere vorm van leiderschap, 
die niet altijd hiërarchisch is. Je 
moet supergoed samenwerken en 
heel strak rekening houden met 
planningen. Die combinatie zorgt 

Een eigen bedrijf 
als militair: ‘Het 
verruimt je geest’
Dominique Schreinemacher is al twintig jaar militair vlieger en 
geeft naast haar werk bij Defensie lezingen en trainingen over 
de kwaliteiten en vaardigheden van militairen. Eerst vanuit 
Defensie en de afgelopen tien jaar vanuit haar eigen bedrijf: 
The Boost Company. 

‘Ik had geluk, want 
voor mijn eer-
ste lezing werd ik 
gevraagd voor het 
Topvrouwen Diner 
Nederland’



Militaire Courant

Titel    Militaire Courant 
Medium   Papieren editie en online 
Doelgroep   Jongeren 
   Iedereen geïnteresseerd in militair nieuws 
   Betrokkenen bij Defensie, zowel burgers als militairen en veteranen 
Positionering   kwaliteit voor een breed publiek 
Kernbegrippen  betrouwbaar, actualiteit en toegankelijkheid 
Papieren editie  Formaat A4 
Omvang   48 pagina’s full colour 
Frequentie   4 keer per jaar 
Oplage   25.000 
Verspreiding    Bovenbouw middelbare scholen; HBO en 

Universiteit; VeVa-opleidingen; militaire 
musea; bibliotheken; militaire en veteranenevenementen; organisaties die actief 
zijn op het gebied van veteranen; bedrijven actief in defensie-industrie; Defensie-
organisatie; rechtstreeks via betaald abonnement 

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. Som-
mige 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 in-
novaties, 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. 

Online
www.militairecourant.nl

www.facebook.com/militairecourant
Twitter: @militaircourant



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 pakketabonne-
menten af. Daarnaast wordt er ook een betaald abonnement voor losse exemplaren aangeboden. 

Verschijningsdata in 2023
maand editie deadline adv verschijning

maart Militaire Courant 2-mrt-23 13-mrt-23

juni Militaire Courant 1-jun-23 12-jun-23

september Militaire Courant 31-aug-23 11-sep-23

december Militaire Courant 30-nov-23 11-dec-23

Advertentietarieven – print 
1/1 pagina    B185 x H260mm full colour   € 1.400 
1/1 pagina achterzijde  B185 x H260mm full colour   € 2.100 
2/1 pagina spread   B185 x H260mm (2x) full colour € 2.400 
1/2 pagina liggend   B185 x H128 mm full colour   € 800 
1/4 pagina staand   B94 x H128 mm full colour   € 500 
1/8 pagina liggend   B 94 x H63 mm full colour   € 300 

Advertentietarieven – digitaal 
Banner       300 x 250 pixels (CPM € 10 – 10.000 views) € 100 
Promotiebericht www.militairecourant.nl   € 200 
Promotiebericht nieuwsbrief Militaire Courant  € 100 

Voor meer informatie: 
Uphill Battle uitgevers 
Jan Louwers, uitgever 
jan@militairecourant.nl
redactie@militairecourant.nl 
+31 302231718

32 – MILITAIRE COURANT

N ederland is het vijfde exportland en zevende 
importland ter wereld. Meer dan zeventig pro-
cent van onze import komt met zeetransport; 

zo’n twee derde van onze export verlaat Nederland 
eveneens weer over het water (binnenvaart en zee-
transport). Daarom heeft Nederland als zeventiende 
economie van de wereld een groot belang bij de zee. 
Oceanen, zeeën en zeestraten verbinden wereldde-
len. Het zijn de belangrijkste wegen tussen landen, 
waarover ruim negentig procent van de wereldhandel 
wordt vervoerd. Het zijn de toevoerroutes naar Rot-
terdam, de grootste haven van Europa en de vierde op 
de wereldranglijst (na Singapore, Sjanghai en Tian-
jin). De Noordzee is voor Nederland het begin, en het 
eindpunt, van deze cruciale toevoerroutes. En op die 
vaarroutes wordt het steeds drukker. Maar er gebeurt 
veel meer op de Noordzee.
De Noordzee verstedelijkt namelijk in hoog tempo. 
Steeds meer vitale processen – zoals energieopwek-
king en internetinfrastructuur – vinden hier plaats. 
Onderzoekers van het Den Haag Centrum voor Stra-
tegische Studies (HCSS) concluderen in het rapport 
‘The High Value of The North Sea’ dat deze ontwikke-
ling gepaard gaat met veel nieuwe kwetsbaarheden en 
(nationale) veiligheidsrisico’s.

Druk bezet
Gas- en oliewinning blijft voorlopig een belangrijke 
economische activiteit op de Noordzee. Dat geldt 
voor zowel het Nederlandse deel van het Continen-
taal Plat als voor die van onze buren. Deze activiteit 
gaat wel afnemen door de energietransitie. Een snel 
opkomende energiebron, met een groot oppervlakte-
beslag, is windenergie. De windparken leveren steeds 
meer energie, maar de molens, en de kabels op de 
zeebodem, zijn kwetsbaar. Op diezelfde zeebodem 
vinden we niet alleen gas- en olieleidingen en elektri-
citeitskabels, maar ook datakabels. Nederland is een 

digitaal knooppunt en de enen en nullen die daarvoor 
nodig zijn gaan via grote kabels over de zeebodem 
naar onze buren. 
Vis is op het menu een belangrijke bron van eiwit, 
maar de Nederlandse visserijsector zit in zwaar weer. 
Voor de visserij is steeds minder ruimte beschikbaar. 
Nederland moet zich met waterstaatkundige wer-
ken beschermen tegen de zee. Daar zijn materialen 
voor nodig, waaronder zand. Dat zand wordt gewon-
nen van de Noordzeebodem. De Noordzee kent veel 
beschermde natuurgebieden, bedoeld om de daar 
levende organismen te beschermen. Om oefeningen 
en training van de krijgsmacht te faciliteren zijn er 
op de Noordzee militaire oefengebieden.

Veiligheidsrisico’s
Grote delen van de Noordzee zijn vrij toegankelijk. 
Dat brengt het risico met zich mee dat er ook acti-
viteiten plaatsvinden die het daglicht niet kunnen 
verdragen. Smokkel, van goederen en mensen, is een 
veelvoorkomende criminele activiteit op zee. 
De nieuwe infrastructuur op de Noordzee is boven-
dien kwetsbaar voor cyberaanvallen en (onderzeese) 
sabotage door criminele en terroristische organisa-
ties, of door misschien zelfs staten als Rusland, die 
de datakabels op de zeebodem kunnen saboteren of 
aftappen.
Naarmate de omvang, diversiteit en het belang van 
op zee gebaseerde infrastructuur en activiteiten toe-
nemen, of het nu windturbines, onderzeese kabels, 
waterstof offshore-platforms, energie-eilanden of 
onderwater datacenters zijn, worden ze dus ook 
steeds nuttigere doelwitten voor zowel statelijke als 
niet-statelijke actoren.  
Bij escalerende conflicten tussen staten of bondge-
nootschappen kan de Noordzee het toneel worden 
van gewapende strijd. Grote delen van het Neder-
landse vasteland zijn bereikbaar voor wapensystemen 
ingezet vanaf oorlogsschepen. Maar ook heimelijke 
sabotageacties kunnen vanaf de Noordzee uitgevoerd 
worden tegen Nederlandse doelen op het land.

Bescherming
Voor de bescherming van al deze belangen en het 
tegengaan van misbruik op de Noordzee heeft Neder-
land de beschikking over de kustwacht en de Konink-
lijke Marine. Samen werken deze organisaties aan 
preventie, detectie en bescherming. Ze komen in 

Het belang  
van de Noordzee 
Het The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) publiceert jaarlijks meerdere studies rond de 
thema’s geopolitiek, defensie en veiligheid. In deze Militaire Courant publiceren wij een beknopte 
versie van het rapport ‘The High Value of The North Sea’.

De Noordzee is voor Nederland 
het begin, en het eindpunt, 
van cruciale toevoerroutes. 
En op deze vaarroutes wordt 
het steeds drukker. 
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HCSS

actie als dat nodig is, en doen dat vaak gezamenlijk. 
Deze samenwerking wordt steeds intensiever.
Tegen sabotage en cyberaanvallen optreden is lastig 
op zee, aangezien de marine en kustwacht slechts 
beperkte capaciteit hebben en buiten de 12-mijlszone 
vrijwel niet (preventief ) mogen handhaven. Waar de 
veiligheidsdriehoek op land een bekend fenomeen 
is, bestaat een beproefde veiligheidsstructuur op zee 
niet.

Conclusie
In het rapport ‘The High Value of The North Sea’ 
identificeren de onderzoekers van 
HCSS bovenstaande trends in de 
groei van op zee gebaseerde acti-
viteiten. Het rapport concludeert 
dat Nederland in zijn veiligheids-

beleid de zee als land dient te behandelen. Hierin ligt 
een centrale rol voor de Nederlandse Kustwacht en 
de Koninklijke Marine voor de hand. Tegelijkertijd 
moeten private partijen die op de Noordzee verant-

woordelijk zijn voor vitale infra-
structuur nauw betrokken worden 
bij centraal aangestuurde veilig-
heidsinitiatieven om de Noordzee 
veilig te houden.

Waar de veiligheidsdriehoek 
op land een bekend fenomeen 
is, bestaat deze veiligheids-
structuur op zee niet.

Lees het HCSS rapport ‘The High Value of The North Sea’ op www.hcss.nl/report/high-value-of-the-north-sea/ 
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Oefening Vigorous Bison

‘Oorlog voeren is 
niet gemakkelijk’
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DOOR ROBERT VAN WEPEREN

C hauffeur Jos – die naar eigen 
zeggen al 47 keer de wereld 
rond reed – stuurt met zijn 

luchtgeveerde VDL-touringcar een 
ploeg van veertien journalisten in 
één ruk van de Du Moulinkazerne 
in Amersfoort naar Kamp Klietz, 
zo’n 100 kilometer ten westen 
van Berlijn. De journalisten ver-
tegenwoordigen onder andere De 
Telegraaf, drie kerkelijke kranten, 
RTV Drenthe en het ANP. Maar 
ook iemand als Miquel van de 
Facebookpagina Kuine’s Military 
Photography, met een slordige 20k 
volgers, is van de partij. En last 
but not least de Militaire Courant. 
Kortom: een perspeloton van een 
kloek kaliber, om alvast in het 
jargon te komen. Chef d’équipe 
Ronald houdt namens MinDef het 
moreel hoog door regelmatig met 
een zak Autodrop – editie zoet-
zacht – door het gangpad te crui-
sen. Strak zeven uur later draaien 
we het kazerneterrein op. Witte 
gebouwen, bomen en grasveldjes 
verwelkomen de verslaggevers. 
Stoel 27 grapt dat we op een recre-
atiepark zijn geland. De scheme-
ring helpt de fantasie.

Briefing
Brigadegeneraal Roland de Jong 
– opgewekte blik, toegankelijk 
type – verwelkomt ons in een 
sober ingericht klaslokaal. ‘Jul-
lie zitten morgen front row bij 
een oefening die óók geldt ter 
voorbereiding van een NAVO-
optreden indien door Rusland de 
situatie verder escaleert. Sowieso 
zijn wij altijd op alles voorbereid, 
maar door de huidige stand van 
zaken hebben we onze focus ver-
legd naar major combat.’ De Jong 
bedoelt natuurlijk: oorlog voor 
het eggie. We zullen een virtueel 
‘staal tegen staal’-gevecht zien, 
met letterlijk de zwaarste pant-
servoertuigen, die ook nog eens 
strak staan van de elektronische 

apparatuur. Tijdens de oefening 
zullen waarnemers checken of 
de legereenheid klaar is voor het 
echte werk, dus als het virtuele 
er defi nitief vanaf is. De waarne-
mers zijn onafhankelijk, of, in de 
woorden van de generaal: ‘Geen 
“Wij van WC-Eend adviseren 
WC-Eend”-toestanden.’ 

De bevelvoerend offi cier wijst er 
nog even fi jntjes op dat Neder-
land lang geleden 900 tanks in 
de schuur had staan, maar dat 
dat aantal tot voor kort tot een 
ferme nul stuks gereduceerd 
was. Noodgedwongen leasen 
we nu tanks van de Duitsers. De 
Jong legt ook uit dat de zwaarst-
gepantserde brigade van Neder-
land intensief samenwerkt met 
het Duitse leger, en trakteert de 
aanwezigen op het begrip inter-
operabiliteit. Een term die bij een 
potje Scrabble vast goed is voor 
dubbele woordwaarde, maar in de 
militaire praktijk staat voor een 
rimpelloze communicatie en dito 
samenwerking tussen de Duitse 
en Nederlandse eenheden. Soms 
is Engels de voertaal, maar door-
gaans Hoogduits. Tot slot schetst 
de generaal met een toefje ironie 
de cultuurverschillen tussen de 
militairen uit beide buurlanden. 
‘Duitsers hebben voor alles een 
voorschrift en vragen zich bij elke 
situatie af: “Wat staat er in het 
boekje?” Terwijl Nederlanders niet 
eens weten dat er een boekje is. 
Dat is soms lastig, maar het bete-
kent ook dat onze landgenoten 
uitstekend kunnen improviseren 
en linksom of rechtsom de klus 
klaren.’ De Jong sluit af met wat 
cijfers. ‘De hele operatie, waar-
bij we 900 man (m/v) en zo’n 375 
voortuigen inzetten, kostte negen 
maanden voorbereiding. Nee, oor-
log voeren is niet gemakkelijk.’

Grondoefening 
Naturpark Westhavelland
Een Scania Gryphus brengt ons 
naar het oefengebied. Iedereen zit, 
gegespt in een vierpuntsgordel, 
ingeklemd in een stalen kooi. Dat 
lijkt overdreven, totdat de truck 
door open terrein moet ploegen. 
We stuiteren alle kanten op. ‘In 
de Efteling moet je hiervoor beta-
len,’ schreeuwt een collega dwars 
door de stofwolk die bezit heeft 
genomen van onze 
geïmproviseerde 
pretparkattractie. 
Blauwgebeukt arri-
veren we bij een wal, 
waar we een wijds 
uitzicht hebben op 
een eindeloze vre-
dige heide. Maar niet 
voor lang, want plots 
schieten er vanuit 
de bosjes brullende 
pantservoertui-
gen tevoorschijn. 
Ze komen met een 
angstaanjagende 
snelheid op ons af. 
Ze knallen zo hard 
over de paden dat 
een zandstorm de 
gortdroge heide gro-
tendeels opslokt. De 
spektakelfactor krijgt 
er nog eens twee 
streepjes bij als een 
bonk staal op rups-
banden – een 35 ton 
zware CV90 – vlak 
voor onze inmiddels verbleekte 
neusjes stopt. Dan springen er 
zeven hardcore, tot de tanden 
toe bewapende infanteristen uit 
de buik van het pantservoertuig, 
die vervolgens hollend dekking 
zoeken achter ‘ons’ heuveltje. Ze 
beginnen meteen als een dolle te 
schieten. Gelukkig heeft Ronald 
óók oordoppen uitgedeeld, maar 
die zijn amper in staat de herrie 
af te knijpen. Eenmaal hersteld 
van de eerste schrik, richten 
enkele journalisten hun 400 mm 

Het was de week waarin Oekraïne een offensief startte om havenstad Cherson te heroveren op 
Rusland. En de week waarin Michail Gorbatsjov stierf op 91-jarige leeftijd, de laatste president van 
de Sovjet-Unie, die een einde maakte aan de Koude Oorlog en de Russen wilde verlossen van het 
verstikkende systeem. Het was bovendien de week waarin Vigorous Bison van start ging, een militaire 
oefening van de 43ste Gemechaniseerde Brigade. Een exercitie die tegen de achtergrond van de ont-
wikkelingen in Oekraïne relevanter en urgenter is dan ooit. Verslaggever Robert van Weperen reisde 
embedded mee naar dit virtuele front op uitnodiging van het ministerie van Defensie (MinDef). 

EINDMARS

‘Dekkersma, pak 
die fukking radio!’

OEFENING

BRITSEN EN 
GROEPSANITAIR
Villa #6 is voor de 
mannen. De kamers 
moeten met twee of 
drie maatjes gedeeld 
worden. (Pure verwen-
nerij volgens een col-
lega die eerder met 
MinDef een uitstapje 
maakte. Soms sliepen 
ze met z’n twaalven op 
een slaapzaal.) 
Ik deel met het Neder-
lands Dagblad een ka-
mer met prima bedden, 
schoon beddengoed 
– wel zelf opmaken – 
twee stoelen en een 
 tafel. De TL-lamp aan 
het plafond zou prima 
dienstdoen in een ver-
hoorkamer. Douchen 
gebeurt in groepsver-
band, de wc valt buiten 
de ‘shared spaces’.
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