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6. Landmacht prominent bij viering  
200 jaar Koninkrijk
Met het naspelen van de historische landing van Prins 
Willem Frederik, de latere Koning Willem I, op het strand van 
Scheveningen werd 30 november de aftrap gegeven voor de 
viering van 200 jaar Koninkrijk. De landmacht leverde een 
belangrijke bijdrage aan het slagen van deze dag.

12. ‘Het militaire vak was én is  
ontzettend moeilijk’
Tweehonderd jaar vechten voor Vrede en Vrijheid. Wat 
betekent dat nou? Wie beter dan Commandant Landstrijd-
krachten luitenant-generaal Mart de Kruif kan deze vraag 
beantwoorden. 

24. Zij gaan voor een betere wereld
De landmacht levert bijzonder werk dat vraagt om 
bijzonder personeel. Zeven militairen over hun bijdrage aan 
Vrede en Vrijheid.

38. Landmacht steunt Jeugdsportfonds
Onder het motto ‘Wie jarig is, trakteert’ heeft de landmacht 
besloten haar 200-jarige feest maatschappelijk kracht bij te 
zetten met het steunen van een goed doel. 
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16 jaar was ik. Gegrepen door het verhaal van mijn vader die als 
dienstplichtige in de Tweede Wereldoorlog vocht voor een vrij 
Nederland. Dienen zou ik. Bij de Koninklijke Landmacht, zonder 
twijfel. In mijn beleving kon je niet dichter bij de mensen staan dan 
bij de landmacht. Samen met je team de schouders eronder, samen 
fysiek bezig zijn, elkaar blind vertrouwen, er staan als het moet. 
Ook als het zwaar tegenzit. Zoals nu met de bezuinigingen. 
De Haagse werkelijkheid botst nogal eens met ‘het veld’. Ik heb dat 
als jonge kapitein zelf ervaren in Libanon. Terwijl we nog vol in de 
missie zaten, besloot Nederland te stoppen met het bataljon  
dienstplichtigen waar ik compagniescommandant was. 
Gefrustreerd en boos was ik, omdat we de taak voor mijn gevoel 
niet konden volbrengen. Pas later kwam de acceptatie. Als leger zijn 
we het a-politieke middel dat doet wat de democratisch gekozen 
regering van ons vraagt. En als militair heb je die besluiten te 
respecteren. 

Feit is nog steeds dat de meeste conflicten op land worden beslecht. 
Alleen de wereld is veranderd. Toen ik veertig jaar geleden in dienst 
kwam, stonden Oost en West tegenover elkaar. Het was zogezegd 
overzichtelijk. Vandaag de dag is het gevechtsveld uiterst complex. 
Door nieuwe dreigingen als terrorisme en cybercrime is de vijand 
lang niet altijd even duidelijk. De wereld stelt andere eisen aan het 
optreden van militairen. Extreme eisen. Die van leider, krijger en 
diplomaat. Ga er maar aan staan!

Wat in al die jaren niet veranderde, is de hechte kameraadschap. Die 
koffer vol papieren en die Blackberry mis ik niet. Maar tot op de dag 
van vandaag mis ik de mensen. Kameraadschap is één van de 
mooiste dingen die mijn carrière mij heeft gebracht. Als ik nu één 
van mijn vroegere maten om hulp vraag, dan staan ze er. Pas nu in 
de burgermaatschappij besef ik hoe waardevol en uniek dat is. 
Buddy’s zijn er ook om op elkaar te letten. Je doet als militair 
abnormale dingen, maar uiteindelijk ben je bovenal mens. Met een 
thuisfront en die spankracht is niet oneindig. Ik ken de verhalen; van 
trauma’s, pijn en persoonlijk leed. Missies hebben terecht een diepe 
indruk achtergelaten. Opgeven zit niet in onze aard, maar toegeven 
dat het even niet zo lekker gaat, is minstens zo dapper.  

Als Commandant der Strijdkrachten kwam ik op voor de belangen 
van álle defensieonderdelen, maar ik ben nooit vergeten waar ik 
vandaan kom. De landmacht heeft mij gevormd en daar ben ik trots 
op. Generaal De Kruif, u kunt elke dag rekenen op professionals die 
wereldwijd fantastisch werk doen. Goed om daar met elkaar bij stil 
te staan. Ik wens u allen een mooi jubileumjaar toe. 

Voormalig Commandant der Strijdkrachten, 
generaal b.d. Peter van Uhm

voorwoord

Voormalig Commandant der Strijdkrachten generaal Peter van Uhm met een naar  

hem vernoemde wisseltrofee.
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De landmacht  
komt naar je toe

Jubileumjaar van start

Tekst: kapitein Marlous de Ridder

Meer dan 200 locaties door het hele land. Op de 

Landmachtdag op 23 april gaat Nederland groen zien.

In 2014 bestaat de Koninklijke Landmacht 200 jaar. Zo kort pas? Nee, de 
Nederlandse landstrijdkrachten bestaan langer dan twee eeuwen. 
Gewapenderhand hebben onze verre voorouders de onafhankelijkheid 
bevochten op de Spaanse koning. Maar het was uiteindelijk Prins Willem 
Frederik, de latere Koning Willem I, die op 9 januari 1814 het fundament legde 
voor de Koninklijke Landmacht.
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Een dubbel eeuwfeest moet natuurlijk worden gevierd. Verschillende 
evenementen en activiteiten staan komend jaar in het teken van dit 
memorabele moment. Insteek is de samenleving een beter beeld 
geven van de landmacht en de waardering voor het werk van 
militairen verder vergroten. Met projectofficier KL200 kolonel Rob 
Toma blikken we alvast vooruit. “In tijden van bezuinigingen geeft 
het geen pas om dure festiviteiten te organiseren”, begint Toma. “Het 
personeel, maar ook de burger heeft hier - terecht- weinig begrip 
voor. Anders gezegd: we vieren onze verjaardag, maar met de hand 
op de knip.” Dat betekent volgens Toma zoveel mogelijk meeliften op 
de toch al georganiseerde (nationale) evenementen in het kader van 
‘200 jaar Koninkrijk’.

Evenementen  
Kan er dan helemaal niets? Jawel, zo zijn er een aantal hoogtepunten 
(voor een compleet overzicht zie de evenementenkalender op pagina 
47). De aftrap wordt gegeven op 9 januari 2014 in Den Haag. Op Plein 
1813 brengen 24 vaandels en standaarden een groet aan Koning 
Willem-Alexander. In het jubileumjaar verzorgt de Koninklijke 
Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ per provincie een publiekscon-
cert. Deze unieke, muzikale ervaring is opgebouwd rond zes audiovisu-
ele portretten van de mens achter de militair. Op 21 en 22 april fietst 
Commandant Landstrijdkrachten met een peloton een symbolische 
tweehonderd kilometer langs diverse historische plekken zoals 
Waterloo en de Grebbeberg. Tijdens de tocht vraagt hij aandacht voor 
het Jeugdsportfonds, het door de landmacht omarmde goede doel in 
2014. In diezelfde week gaan jonge militairen naar scholen om hun 
persoonlijke verhaal te vertellen. 

In gesprek met 
In de wetenschap dat vooral persoonlijke ervaringen van militairen 
indruk maken, draait KL200 om contact maken met de samenleving. 
Bijvoorbeeld door eigen activiteiten zoveel mogelijk toegankelijk te 
maken voor publiek en door te ondersteunen bij maatschappelijke 
initiatieven. Het meest in het 
oog springend is de make-over 
van de Landmachtdagen. In 
plaats van publiek uitnodigen 
op een kazerne ergens in het 
land, komen militairen op 23 
april naar de burger toe. 
Toma: “Het streven is om op 
minimaal tweehonderd 
locaties in Nederland 
activiteiten te ontplooien. De eenheden geven daar zelf invulling aan, 
maar het mogen niet allemaal mini-open dagen worden.” Spannend 
is de nieuwe opzet wel, meent hij. “Voor het eerst wijken we af van 
onze vertrouwde landmachtdagen. Dáár kwamen gemiddeld zo’n 
120.000 bezoekers. Een groot deel kende de KL al heel goed. Met de 
‘Landmachtdag 2014’ verwachten we meer en andere mensen te 
bereiken. Zeker is dat Nederland die dag ‘groen’ gaat zien.”

Eigen personeel
Regionaal gespreid, de mens centraal, het hele jaar door, meeliften. 
Zomaar een aantal kernbegrippen van KL200. Natuurlijk wordt ook 
het eigen personeel niet vergeten. Alle CLAS-ondercommandanten 

hebben budget voor een eigen personeels-
feest. Bovendien kan ieder personeelslid 
tegen een gereduceerd tarief het, door het 
NIMH geschreven, jubileumboek ‘200 jaar 
Koninklijke Landmacht’ bestellen (Zie pagina 
43). Maar het mooiste cadeau zou volgens 
Toma natuurlijk zijn dat de landmacht beter 
op de maatschappelijke agenda komt. En dat 
draagvlak voor de KL groter wordt. 

“Uiteindelijk streven we in alle activiteiten naar een goede balans 
tussen vieren, herdenken en vooruit kijken”, zegt Toma. “De 
missies, oefeningen. Het werk gaat gewoon door. Iedereen doet het 
jubileum erbij. Daarom willen we extra werklast voor KL200 
beperken. Laat één ding echter duidelijk zijn: alle hulp is welkom en 
elk verhaal telt.” 
Meer info op www.landmacht.nl

het mooiste cadeau 
zou zijn dat 
draagvlak voor de 
landmacht groter 
wordt

Logo KL200
Ter gelegenheid van het jubileumjaar heeft de Grafische Dienst 
van het Mediacentrum Defensie een illustratie met slagzin 
ontwikkeld om de hoofdboodschap uit te dragen en de 
herkenbaarheid te vergroten. Het beeldmerk bij KL200 draait 
om het credo 'Vechten voor vrede en vrijheid'. Het kruis in de 
illustratie richt de aandacht op dit statement. Het richtkruis 
vloeit voort uit het profiel van de moderne soldaat. Symbool 
voor de mens die centraal staat in het landoptreden. Die mens 
staat echter niet op zichzelf. Zij zijn onderdeel van een eenheid 
die verbonden is in gedeelde ervaringen, nu en in het verleden. 
De geschiedenis wordt verbeeld door de schaduw van een 
militair van zo’n tweehonderd jaar geleden. De oranje '200 jaar' 
verwijst naar het twee eeuwen ‘Koninklijk’. 
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In 2014 viert de Koninklijke Landmacht haar 200-jarig bestaan. Het startschot 
daarvoor werd gekoppeld aan de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlan-
den, ingeluid met de terugkeer van Prins Willem Frederik op Nederlandse 
bodem. Met het naspelen van de historische landing van prins Willem Frede-
rik, de latere Koning Willem I, op het strand van Scheveningen werd 30 no-
vember de aftrap gegeven voor de viering van 200 jaar Koninkrijk. 

landmacht steunt   
viering 200 jaar 
koninkrijk

Historische landing Scheveningen opmaat voor eigen jubileum

Prins Willem Frederik, gespeeld door acteur Huub 

Stapel, keert terug op vaderlandse bodem.

Tekst: Leo de Rooij
Foto's: sm Sjoerd Hilckmann, John van Helvert, Wim Salis
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landmacht steunt   
viering 200 jaar 
koninkrijk

Oprichting Landmacht
Na de landing van Prins Willem Frederik op het strand van 
Scheveningen begon de vorming van het Koninkrijk der 
Nederlanden. Een belangrijke mijlpaal daarin was de oprichting 
van een landmacht. Dat gebeurde op 9 januari 1814. Met een 
handtekening besluit Willem I als ‘soeverein Vorst’ tot 
oprichting van een ‘Staande Armee’. Het verleden en de 
wapenfeiten van Nederlandse landstrijdkrachten begonnen 
echter al eeuwen daarvoor. In 2014 zal de Koninklijke Land-
macht op verschillende manieren aandacht besteden aan haar 
roemrijke verleden en respect betuigen aan de militairen die in 
de vaderlandse geschiedenis hun bijdrage hebben geleverd aan 
onze huidige samenleving. 

Defensie leverde een belangrijke bijdrage aan het slagen van de 
ver   schillende festiviteiten op deze dag, waarbij de landmacht prominent 
aanwezig was op het Haagse Plein 1813. Het aan land brengen van Prins 
Willem Frederik, gespeeld door acteur Huub Stapel, was natuurlijk in 
handen van de marine. Anders dan tweehonderd jaar geleden in een 
roeiboot gebeurde dat vanwege de te hoge golven nu met een 
amfibievoertuig, onder begeleiding van het Korps Mariniers en 
gesteund door saluutschoten van de voor de kust drijvende marinesche-
pen waaronder Zr. Ms. Rotterdam. Met het hijsen van oranje vlag  gen en 
het ontsteken van oranje rookpotten werd duidelijk gemaakt dat de 
Prins van Oranje teruggekeerd was op vaderlandse bodem.
Vanuit Scheveningen ging het vervolgens per koets naar het monu-
ment op het Haagse Plein 1813, waar de Prins werd ontvangen en 
toegesproken door de Gouverneur der Residentie KMar-commandant 
Hans Leijtens. Rondom het monument stonden ceremoniële eenheden 
en muziekkorpsen opgesteld van onder meer het Garderegiment 
Grenadiers en Jagers, de Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso’ 
en het Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee.

Speciale band
De rol van paradecommandant was weggelegd voor kapitein Ralph van 
Kemenade, commandant van de C-compagnie van 11 Infanteriebatal-
jon (Air Assault) Garderegiment Grenadiers en Jagers. “Als garderegi-
ment vervullen we regelmatig ceremoniële taken, bijvoorbeeld tijdens 
Prinsjesdag of bij de jaarlijkse dodenherdenking op de Grebbeberg. 
Ook aan de vieringen van het tweehonderd jarig bestaan van ons 
Koninkrijk (en volgend jaar ook Koninklijke Landmacht) zullen wij onze 
bijdrage leveren. Voor dit evenement leverden we een detachement 
Grenadiers in de stoet en een detachement Jagers op het Plein 1813. Op 
het monument zelf stonden nog eens drie Jagers en Grenadiers.” De 
Grenadiers en Jagers hebben van oudsher een band met Koning Willem 
I. “Die beval op 7 juli 1829 de oprichting van een Afdeling (drie 

bataljons) Grenadiers en twee afzonderlijke bataljons Jagers,” weet Van 
Kemenade. “Zij waren bestemd om dienst te doen 'onder het oog des 
Konings' in de beide residenties, Brussel en Den Haag. Het is dan ook 
zeer toepasselijk dat het Garderegiment Grenadiers en Jagers de 
erewacht leverde bij de herdenking van de landing van de Koning.” Van 
Kemenade vertolkte de rol van paradecommandant met verve. “Vooraf 
hebben we de locatie verkend en onze exercitie uitgebreid geoefend op 
de kazerne. Zelf had ik wel wat moeite met de echo van mijn micro-
foon, dat was even wennen. Maar ik geloof toch dat we een stukje 
vakwerk hebben geleverd. Op 9 januari zijn we in ieder geval weer van 
de partij op Plein 1813.” Met het afvuren van twee saluutschoten door 
het Korps Rijdende Artillerie, het spelen van het Wilhelmus en het 
overvliegen van drie F-16’s met Nederlandse driekleur werd de viering 
van 200 jaar Koninkrijk nog eens onderstreept. 

Het Garderegiment Grenadiers en Jagers vervult 

regelmatig ceremoniële taken. 

De landmacht  is 30 november prominent 

aanwezig op het Haagse Plein 1813.
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200 jaar  
landoptreden 
in beeld
De rijke geschiedenis van de landmacht is onmo-
gelijk te vangen in één jubileumuitgave. Compleet 
zijn we dus allerminst. Desondanks selecteerde de 
redactie, in samenwerking met het Nederlands 
Instituut voor Militaire Historie (NIMH), een aantal 
bijzondere en historische gebeurtenissen. Met 
dank aan de militair fotografen, die het belang-
rijke werk overal ter wereld wisten vast te leggen.

samenstelling: kap Marlous de Ridder
foto’s: archief NIMH, Mediacentrum Defensie 

Verwonding van de 
Prins bij Waterloo
Een vanuit Nederlands per-
spectief dramatisch moment 
tijdens de Slag bij Waterloo in 
1815: het gewond raken van 
de Prins van Oranje door een 
geweerkogel in zijn schouder. 
Gravure van Willem van Sen-
us.

Mobilisatie
Rond de mobilisatie in 1914 was het on-
mogelijk alle dienstplichtigen en reservis-
ten in kazernes te huisvesten. In de eerste 
weken moesten velen het doen met leger-
tenten, net als deze militairen van het 7e 
Regiment Infanterie op de Vlasakkers. 

1815
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Luchtdoelartillerie
Luchtdoelartilleristen haasten zich naar het 
geschut. De Vickers-Armstrong 7,5 cm tl was 
een krachtig wapen, maar de effectiviteit van 
een batterij stond of viel met de centrale vuur-
leiding. Circa 1939-1940. 

WO II
Nederlandse militairen gaan tijdens de Tweede Wereldoorlog 
in krijgsgevangenschap.

Bevrijding
Na de landing in Normandië en de opmars 
door Frankrijk en België leverde de Irene-
brigade van september 1944 tot mei 1945 
een bijdrage aan de bevrijding van Neder-
land. De bekroning van de strijd volgde in 
mei 1945, toen de brigade onder luid ge-
juich West-Nederland binnentrok en daar-
mee de bevrijding een oranje tintje gaf.

Nederlands-Indië
Omgeving Padang (West-Sumatra). Nederlandse militairen poseren vol 
bravoure in een legertruck. De gevlekte jungle overals waren in grote 
partijen door de Legeraanschaffingsdienst van het Koninklijk Neder-
lands-Indisch Leger (KNIL) aangekocht. De landmacht vocht samen met 
het KNIL, dat al meer dan honderd jaar in Nederlands-Indië actief was, 
en eenheden van de Koninklijke Marine tegen de Tentara Nasional Indo-
nesia: het leger van de Republiek Indonesië.

Bepakking
Niet alleen de infanteristen trokken als ware 
pakezels te velde, ook de militairen van de an-
dere wapens en dienstvakken droegen van alles 
bij zich. Wie enige technische aanleg had, liep in 
het interbellum grote kans bij de verbindings-
troepen terecht te komen, zoals de mannen op 
deze foto. 

1947

1940
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Korea
Een welverdiende maaltijd uit 
een binnenhelm, Korea mei 
1951.

Srebrenica
Nederlandse infanteristen aan 
het front rond de Srebrenica-
enclave nemen een rustpauze in 
een loopgraaf van één van de 
strijdende partijen. 

Operatie Provide Comfort
Nederlandse militairen geven tijdens de operatie Pro-
vide Comfort (1991-1992) medische zorg aan de uit de 
bergen teruggekeerde Koerdische burgers. De operatie 
in Noord-Irak had een strikt humanitair karakter. Met 
een joint eenheid van ongeveer duizend militairen le-
verde Nederland een forse bijdrage. 

Dienstplichtigen
De Vereniging Van Dienstplichtige Militairen (VVDM) maakte 
zich sterk voor de verbetering van de rechtspositie van dienst-
plichtigen en het vergroten van de vrijheid, zoals de afschaf-
fing van de groetplicht. De vereniging groeide in rap tempo: 
tienduizenden militairen werden lid. Op de foto demonstreren 
VVDM-leden op het Binnenhof tegen kabinetsvoorstellen om 
het salaris te verlagen. 

Watersnood 
De watersnoodramp van februari 
1953 bracht tienduizenden hulp-
verleners op de been, onder wie 
15.500 landmachtmilitairen. Velen 
van hen waren dagenlang bezig 
met het vullen en sjouwen van 
zandzakken om de dijken te ver-
sterken en de gaten te dichten. 
Daarnaast kwamen militairen met 
boten, vlotten en pontons in actie 
om burgers van de daken van hun 
huis te bevrijden. Acht KL-militai-
ren kwamen bij deze humanitaire 
inzet om het leven.

1980

1994
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IFOR
Imponerend machtsvertoon van de IFOR-troepenmacht 
overtuigde de strijdende partijen in Bosnië ervan dat de 
NAVO het vredesakkoord van Dayton desnoods met ge-
weld zou afdwingen.

ISAF
Een Chinook van de ISAF-troepenmacht zet Nederland-
se luchtmobiele infanteristen af voor een operatie in de 
Zuid-Afghaanse provincie Kandahar, januari 2007.

Uruzgan
Duizenden militairen namen tussen 2006-2010 deel aan de 
Nederlandse ISAF-operatie Taskforce Uruzgan (TFU). De 
missie legde een basis voor een betere toekomst voor de Af-
ghaanse bevolking. 24 collega’s brachten tijdens die inzet het 
allerhoogste offer.

Marco Kroon
Op 29 mei 2009 heeft Nederland voor het 
eerst in ruim vijftig jaar weer een Ridder. Ka-
pitein Marco Kroon wordt voor zijn moedig 
optreden en leidinggeven bij vuurgevechten 
in Afghanistan onderscheiden met de Mili-
taire Willems-Orde.

Invoering CV90
De CV9035NL, de Nederlandse versie van de CV90, 
stroomt vanaf december 2008 gefaseerd in bij de 
landmacht. Het infanteriegevechtsvoertuig is een 
stuk sneller en geavanceerder dan zijn voorganger, 
de YPR. 

2007

2009
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Nabestaandenreis
Nabestaanden van de in Afghanistan 
gesneuvelde collega’s bezoeken in 
september 2010 het missiegebied. 
Tijdens de reis doen de relaties 
plekken aan waar hun dierbare de 
laatste periode van zijn leven 
doorbracht. 

Opheffen tankbataljons
8 april 2011: Een inktzwarte dag voor de cavalerie. Mili-
tairen van 11 Tankbataljon luisteren met ontzetting naar 
hun brigadecommandant die bekend maakt dat beide 
tankbataljons worden opgeheven. 

Nationale inzet 
Boven: inzet van een Mobiel Geneeskundig Operatiekamer Systeem in En-
schede. De landmacht neemt in 2008 meer dan twee maanden de Inten-
sive Care-functie van het Medisch Spectrum Twente-ziekenhuis over, die 
vanwege een bacterie tijdelijk niet bruikbaar is. 

Midden: ongeveer honderd militairen helpen in juli 2010 de brandweer bij 
het blussen van de brand op de Strabrechtse Heide, nabij Heeze. Militairen 
van 13 en 43 Gemechaniseerde Brigade sporen onder andere de nog smeu-
lende heidelagen op. 

Onder: genisten zoeken in het Mallebos bij Spijkenisse naar meer informa-
tie over de vermiste Farida Zargar. De combinatie van de specialistische 
Defensiecapaciteit en het Nederlands Forensisch Instituut is een voorbeeld 
van militaire bijstand aan de civiele autoriteiten.

2011

2010
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Laatste schot
De landmacht neemt afscheid. Van een hoog-
waardig wapensysteem en van door en door ge-
trainde huzaren. Op schietterrein Bergen Hohne 
valt op 18 mei 2011 het doek voor de zware cava-
lerie. De brul van de Leopard is definitief ver-
stomd.  

Wereldwijd trainen 
12 Infanteriebataljon Luchtmobiel 
traint in de zomer van 2013 twee 
weken in Frans Guyana. Onder de 
noemer ‘Red Jaguar’ testten legionairs 
van het Franse Vreemdelingenlegioen 
de Schaarsbergers op het (over)leven, 
verplaatsen en vechten in de jungle.

Een ijzige wakduik vormt het slot van 
de koudweertraining van 42 Tankbatal-
jon uit Havelte. Na een snelle plons in 
het ijskoude water, klimmen de militai-
ren uit het wak om zich vervolgens met 
behulp van een buddy te ontdoen van 
het natte pak. De cavaleristen hadden 
een goede dag uitgekozen voor hun 
duik: het kwik wees namelijk -28 gra-
den Celsius aan. 

Falcon Autumn
Het was één van de grootste oefeningen in 
decennia op Nederlandse bodem: Falcon 
Autumn. De oefening met en tussen de be-
volking draaide om het geïntegreerd op-
treden van grondtroepen en helikopters

Mali
De landmacht maakt zich op voor een nieuwe missie. VN-missie 
MINUSMA moet de Malinese overheid helpen haar gezag over heel 
Mali te herstellen en de criminaliteit en terrorisme een halt toeroe-
pen. Van de ongeveer 380 man levert de KL special forces, een All 
Sources Information Fusion Unit (ASIFU) en logistiek personeel. De in-
zet is voorlopig gepland tot eind 2015. 

2011

2013
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Tweehonderd jaar vechten voor vrede en vrijheid. Wat betekent dat nou? Wie 
beter dan Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Mart de Kruif 
kan deze vraag beantwoorden. De Kruif over de relevantie van de Koninklijke 
Landmacht voor Nederland: “Zonder ons is er geen blijvende veiligheid.”

‘het militaire vak   
 was én is  
 ontzettend moeilijk’ 

Diezelfde burger die vindt dat er bij Defensie nog wel wat afkan?
“Draagvlak voor de KL in de maatschappij is enorm belangrijk. 
Daarom staat persoonlijk contact met de samenleving voorop. Je ziet 
dit steeds vaker tijdens oefeningen in Nederland, waar we vaak 
letterlijk tussen de bevolking trainen. Het geloof in de krijgsmacht is 
weliswaar laag, maar tegelijkertijd is er wel degelijk respect en 
erkenning voor het werk van militairen. Dat is nog niet genoeg. De 
landmacht beter op de maatschappelijke agenda krijgen, is één van 
de uitgangspunten van 200 jaar Koninklijke Landmacht (KL200).”

Wordt u niet eens moe van het telkens weer moeten uitleggen 

We vieren ons tweehonderd jarig bestaan, maar de bezui ni-
gingen binnen de landmacht zijn nog in volle gang. Is een 
feestjaar wel gepast? 
“2014 wordt geen jaar vol feestjes. Het organiseren van een over the 
top  jubileum is niet te verantwoorden in deze tijd. Niet richting de 
burger en niet naar onze eigen mensen. Daarom zijn we kosten-
bewust en haken we zoveel mogelijk aan bij bestaande activiteiten. 
Verder vind ik het belangrijk dat we onze verjaardag vieren met 
diegene waarvoor we het doen. De burger.”

Interview C-LAS

Tekst: kap Marlous de Ridder
Foto: kpl-1 Zadrach Salampessy
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Wordt u niet eens moe van het telkens weer moeten uitleggen 
waar de landmacht voor staat?
“Nee, integendeel. De burger heeft het recht te weten waar het 
belastinggeld aan wordt besteed. We moeten dus blijven vertellen wat 
onze taken zijn en waarom we dingen doen. In feite zijn we slachtoffer 
van ons eigen succes. De Nederlandse burger heeft geen onveilig 
gevoel. Mede dankzij een goed functionerende krijgsmacht. Missies in 
het buitenland worden gezien als een ver-van-mijn-bed-show. Het 
enige wat wij kunnen, is beter uitleggen waarom we militairen naar 
conflictgebieden sturen. Neem Mali. Ik zie hier een kentering. We 
leggen goed uit waarom Nederland gebaat is bij internationale 
veiligheid en stabiliteit. Maar ook welke humanitaire en economische 
belangen meewegen. Die taak ligt niet alleen op mijn niveau. Juist de 
persoonlijke verhalen van de militairen op missie zijn belangrijk voor de 
beeldvorming.” 

Waarom heeft Nederland een landmacht nodig?
“Feit is nog steeds dat de strijd wordt gestreden op land. Of het nou 
gaat over het terugdringen van de vijand, het bewaren van de vrede 
en vrijheid of het bestrijden van rampen. Zonder landmacht stopt een 
conflict niet. Wij staan tussen de mensen. Landoptreden betekent 
interactie tussen mensen en beslissingen door mensen. Dat is onze 
unieke waarde binnen de krijgsmacht en daarmee 
zijn we als hoeksteen in de veiligheidsketen onmisbaar voor het 
land.”

Hoe omschrijft u het landoptreden anno 2013?
“Wat ik weiger te zeggen, is dat het verleden simpel was. Of je nu 
terugkijkt op de Slag bij Waterloo of het conflict in Nederlands-Indië. 
Het militaire vak was én is ontzettend 
moeilijk. De grondslagen van het 
landoptreden zijn niet veranderd. Je 
wordt altijd aangegrepen daar waar je 
zwak bent. Dat was toen zo en geldt nog 
steeds. Net als dat de mens bepalend is 
voor het succes of falen. Het is wel zo dat de wijze van oorlogsvoering 
verandert en dat de accenten verschuiven. Cyberterrorisme is totaal 
iets nieuws. Tegenwoordig kan de militair rekenen op het nieuwste 
en beste materieel. Technologische ontwikkelingen hebben logi-
scherwijs veel veranderd voor de landmacht. Net als de vergaande 
internationale samenwerking met NAVO-bondgenoten.”

Wat betekent ‘200 jaar Koninklijke Landmacht’ voor u? 
“Ik zie KL200 als een moment van bezinning. We mogen best eens 
stilstaan bij wat we hebben bereikt. We doen dingen die niemand 
anders doet. Zonder ons is er geen blijvende veiligheid. Daar mogen 
we trots op zijn! Dit doen we met aandacht voor het verleden, heden 
en de toekomst. De jubileumactiviteiten zijn dusdanig op elkaar 
afgestemd dat er een goede balans is tussen herdenken, vieren en 
vooruitkijken. We vieren de belangrijke bijdragen die onze militairen, 
onder moeilijke omstandigheden en vaak ver van huis, hebben 
geleverd. Maar we eren ook de collega’s die tijdens inzet het hoogste 

offer brachten. Als je terugkijkt op tweehonderd jaar historie, dan is er 
één ding nooit ver anderd: kameraadschap. Kameraadschap is van alle 
tijden. Voor die ander door het vuur willen gaan, daar ligt de basis van 
onze organisatie.” 

De landmacht staat aan de vooravond van grote veranderingen. 
Ik noem het overgaan van 13 Gemechaniseerde Brigade op 
wiel en de integratie van 11 Air Manoeuvre Brigade met de 
Duitse Division Schnelle Kräfte. Plus een nieuwe missie naar 
Mali. Wat wordt 2014 voor een jaar? 
“Een heel belangrijk en uitdagend jaar. We leggen ons toe op meer 
differentiatie van de eenheden.  Door alle brigades een unieke 
specialiteit te geven, zijn we flexibeler en kunnen we sneller reageren 
bij inzet. Veelzijdigheid is nodig, omdat de wereld om ons heen 
verandert. De nieuwe werkwijze bij de eenheden inbedden kost tijd. 
Het wordt een druk jaar met een aantal grote oefeningen in het kader 
van de NATO Response Force (NRF). Verder levert de KL een aanzienlijke 
bijdrage aan de Nuclear Security Summit 2014. Het organiseren van deze 
wereldtop is de grootste beveiligings operatie in Nederland ooit. Dan 
heb ik het nog niet eens over het stijgend aantal inzetten in het kader 
van militaire bijstand. Kortom naast het vieren van onze verjaardag, 
gaat het werk - meer dan ooit - door.”

Komt de VN-operatie MINUSMA naar Mali op het juiste moment? 
“Mij wordt regelmatig gevraagd of ik blij ben. Ik vind ‘blij’ ongepast bij 
zoiets serieus als een missie. Het gaat altijd om een moeilijke afweging 
tussen belangen en risico’s en dat geldt ook voor Mali. We doen geen 
missies om maar op missie te gaan. Maar eerlijk is eerlijk, voor mijn 
gevoel waren we hier aan toe. Onze mensen willen graag op uitzen-

ding, die natuurlijke drive zit in ons. De 
periode na Uruzgan voelden voor sommige 
eenheden als een operationele pauze. Zoals 
de reservebank voor een voetballer. Dan ga 
ik niet ontkennen dat een nieuwe missie 
goed is voor het moraal. De landmacht levert 

een complete inlichtingenketen, van sensor in het veld tot en met de 
analist in de staf. Daarmee gaan we een cruciale bijdrage leveren aan 
de missie in Mali.”

Tweehonderd jaar Koninklijke Landmacht. Vele missies, maar ook 
ingrijpende reorganisaties verder. Waar staan we nu? 
“22 jaar kleiner worden, heeft gigantisch veel impact. We zijn niet 
alleen het vet kwijtgeraakt, ook een aantal botten. Terwijl we waar-
schijnlijk nog nooit zo goed zijn geweest als nu. Op mijn werkbezoeken 
aan de eenheden kom ik van alles tegen. Iedereen heeft een persoon-
lijk verhaal. Ik hoor de trieste resultaten van jarenlang reorganiseren. 
Maar ik zie nog steeds de trots. Het vuur in die ogen, om er te staan als 
het moet. Daar heb ik geen jubileum voor nodig. Dat onvoorwaarde-
lijke zit er gewoon.”

‘kameraadschap  
 is van alle tijden’ 
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van veldkloffie 
tot ceremonieel 
tenue

Waar komt de fascinatie voor uniformen vandaan?
Frans Smits, voormalig Legermuseumconservator: “Die is er met de 
paplepel ingegoten. Mijn vader was esthetisch adviseur voor de 
minister van Defensie in de periode even voor de oorlog en vanaf 
1945 tot 1980 heeft hij bijna alle uniformen voor de krijgsmacht en 
politie ontworpen, vormgegeven of verbeterd.”

Wat zijn de pronkstukken in de collectie van het Legermuseum? 
Smits: “Evenwichtigheid in het ontwerp en historische roots zijn 
belangrijk. Uniformen die zijn gedragen door bekende, historische 
militaire figuren, zoals Jonkheer Boreel en Van Heutsz, hebben toch 
wat extra’s. Ook hebben wij het uniform van rijkscommissaris Arthur 
Seyss Inquart (plaatsvervanger van Hitler in Nederland tijdens WOII, 
red.). Daar ben ik best trots op.”

Wat is door de jaren heen veranderd aan uniformen?
Luitenant-kolonel Corstiaan de Haan, hoofd Sectie Ceremonieel en 
Protocol van de landmacht: “Een van de markantste ontwikkelingen 
is de overgang van in het veld opvallende tenues naar gecamoufleer-
de kleding. Het steeds dodelijker worden van de vuurwapens in 
combinatie met een steeds grotere vuurintensiteit en grotere 
gevechtsafstanden zorgden ervoor dat dekking en camouflage 
belangrijk werden. De velduniformen van toen zijn de ceremoniële 
tenues van nu.”

Hoe beïnvloedde dat de draagbaarheid?
De Haan: “De draagbaarheid veranderde nogal. Wollen lakense 
jassen en broeken en linnen hemden waren de norm. Zou je nu een 
uniform uit 1814 aantrekken dan zou dat strak zitten, kriebelen en je 
zou het er behoorlijk warm in hebben.”

Waren er altijd al verschillende tenues?
De Haan: “In de begindagen van het leger was er in principe één 
basistenue. Afhankelijk van de werkomstandigheden en de opdracht 
kon dit aangepast worden tot werk-  of staltenue, klein tenue of 
groot tenue. Op campagne droegen militairen meestal klein tenue 
met een overjas. Dus wat wij vandaag de dag duidelijk onderscheiden 
als Dagelijks en Gevechtstenue (DT en GVT, red.) was vroeger in feite 
hetzelfde pak. Het verschil zat ‘m toen alleen in de hoeveelheid 
versiering en het schoeisel. Bij het gevechtstenue droeg je laarzen, 
onder het dagelijks tenue lage schoenen.” 

Wat zijn de mooiste (oude) uitrustingsstukken  
Smits: “De kurassen (harnassen, red.) van de kurassiers en het witte 
leder van de riemen uit de periode 1815 tot 1842. Maar ook de bruin 
lederen uitrustingsstukken van de landmacht uit de periode 1930-
1940.” 
 

Kleren maken de man - en vrouw. Dat geldt zeker ook bij de Koninklijke 
Landmacht. Het tenue van de landmachtmilitair is bepalend voor zijn 
optreden, uitstraling en groepsbinding. In de twee eeuwen sinds  
Koning Willem I de ‘Staande Armee’ oprichtte is er veel veranderd. De 
militairen en hun uniformen evolueerden mee. Twee experts aan het 
woord.

Tekst: ELNT Wouter Helders
Foto’s: Rob Gieling, Maurits van Hout

Ontwikkeling militair tenue 
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En de mooiste verdwenen uitrustingsstukken?
De Haan: “Eigenlijk zijn er geen uitrustingsstukken verdwenen. Voor 
de militair die nu te velde gaat en daar als individu moet overleven, 
zijn de basisbegrippen in twee eeuwen niet veranderd. De enorme 
technologische vooruitgang heeft bijvoorbeeld geen invloed gehad 
op het feit dat een soldaat moet eten en dat ergens wil opbergen. 
Dus de broodzak en het fouragenet uit 1814 zijn vervangen door de 
rantsoentas, de deken door de slaapzak, enzovoorts.” 

Uit welke tijd stammen de meeste ceremoniële uniformen?
De Haan: “De meeste huidige ceremoniële uniformen grijpen terug 
naar de tweede helft van de negentiende eeuw. Dat is de stijl van de 
huidige jassen en de sjako’s van bijvoorbeeld het Regiment Infanterie 
Johan Willem Friso en het Regiment Infanterie Oranje Gelderland. De 
huzarenatilla en de kolbak van de cavalerie gaan nog verder terug; tot 
het einde van de zestiende eeuw.” 

Waarom moeten ceremoniële uniformen in ere gehouden 
worden?
De Haan: “Omdat ze een zichtbare band met ons verleden vormen bij 
die gelegenheden waarbij de landmacht zich presenteert en het 
ceremonieel centraal staat. Ook weerspiegelen ze de identiteit van 
het specifieke wapen of regiment. En daar is behoefte aan. Veel 
regimenten die nog geen ceremonieel tenue hadden, verzoeken hier 
alsnog om.” 

Blijven de verschillende tenues bestaan? 
De Haan: “Wijzigende inzetgebieden of veranderingen in het tactisch 
optreden betekenen dat het gevechtstenue blijft evolueren. Het 
Ceremonieel Tenue (CT, red.) en DT blijven waarschijnlijk grotendeels 
hetzelfde. Misschien wordt het DT wat moderner, maar er zal altijd 
behoefte blijven om met emblemen, onderscheidingen en insignes 
de trots op de eenheid en de individuele prestaties en ervaringen van 
de militair weer te geven.” 

Huidige CT Garderegiment Fuseliers Prinses Irene

De ‘Gele Rijders’ met hun kenmerkende kolbak 

Huidige CT Garderegiment Grenadiers en Jagers (Grenadiers) 

Pronkstukken uit de collectie van het Legermuseum. Rode Lansiers czapska  

uit 1812 (was een Nederlands regiment in dienst van Napoleon, red) en een 

Uhlanen czapska uit 1899.
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Scherfvest, operations vest, CBRN-middelen, verbindingsmiddelen: 
de militair is de afgelopen jaren veranderd in een operationele 
pakezel. Jarenlang zijn nieuwe spullen toegevoegd aan de uitrusting. 
Dat stapeleffect is voelbaar, weet Luc de Beer, projectleider VOSS. 
“Een volledig bepakte infanterist torst zo’n zestig kilo met zich mee. 
Dat gaat ten koste van het comfort, de bewegingsvrijheid en dus de 
veiligheid van de militair. Dat pakken we aan met VOSS. De uitrusting 
is niet alleen beter en slimmer, maar ook geïntegreerd.”

Kenmerkend aan het VOSS-systeem is de modulaire constructie. Een 
militair kan het afhankelijk van de dreiging, operationele taken en 
klimatologische omstandigheden optimaal opbouwen. Hij of zij kiest 
alleen die onderdelen die nodig zijn. Over de gevechtskleding gaat 
het Smart Vest, een alles-in-één-constructie voor dragen, bepakken 
en beschermen. De militair kan hierin ‘handvoorraad’ als water en 
munitie kwijt, maar ook ballistische beschermingsplaten. In het vest 
zijn ook kabels verwerkt voor energievoorziening via de e-lighter 
(compacte stroomgenerator op diesel) en (data)communicatie. Een 
pakket aan communicatiemiddelen verbindt militairen met elkaar en 
optimaliseert ‘situational awareness’. 

Uniform van 
de toekomst 
Verbeterde overlevingskansen, een betere commandovoering en meer 
bewegingsvrijheid en slagkracht. Dat zijn de doelstellingen van het 
Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS). Het is de verzamel-
naam voor een reeks innovaties aan het belangrijkste wapensysteem 
van de krijgsmacht: de individuele militair. 

Ontwikkeling militair tenue

In dit artikel blijft de IHP, de nieuwe gevechtshelm, buiten 
beschouwing omdat dit deelcomponent vanwege recente 
ontwikkelingen naar verwachting niet vanuit VOSS gerealiseerd 
zal worden.
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E-lighter 
generator, voorziet alle 
C4I-apparatuur tot 
48 uur van voeding

Smart vest: 
draagconstructie, C4l 
en stroomvoorziening

Kleding, uitrusting, C4I (command, control,
communication, computing  & intelligence),
wapens & sensoren en energie

Infographic: Paul Koebrugge
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tinnen mannequins showen oude uniformen

1815 - De slag bij Waterloo 
Een geallieerde legermacht, voor een vijfde 

bestaand uit Nederlanders, roept Napoleon 

definitief een halt toe. Bataljons van de Nationale 

Militie dragen een Engels model Sjako, beroepsregi-

menten hebben de lagere, dubbelkleppige Sjako. 

Leerwerk is schaars en van slechte kwaliteit. 

Militieleden dragen daarom vaak klompen. 

1900 - Bouwers van de Waterlinie
Traditioneel leunde de landsverdediging zwaar op 

linies en forten. In 1874 wordt het gehele stelsel 

gesaneerd en gemoderniseerd. De Stelling van 

Amsterdam, de fortengordel van Muiden via 

Utrecht naar de Waal en de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie stammen uit deze tijd. Bij de bouw en 

het onderhoud speelt de genie een grote rol. 

1940-’45 - Commando’s in de Hooglanden
Na de gevechten in de meidagen van 1940 

ontkomen enkele Nederlandse troepen, Engeland-

vaarders en andere Nederlanders naar Engeland. 

Sommigen melden zich aan voor het door de 

Engelsen opgerichte Korps Commandotroepen 

(KCT). Deze commando is in opleiding in de Schotse 

Hooglanden rond 1943. Hij draagt de Engelse 

webbing en de mutsdas. Die wordt nog steeds door 

rekruten gedragen tijdens de commando-opleiding. 

1996 - Dienstplicht opgeschort 
De opschorting van de opkomstplicht luidt de 

omvorming tot een beroepsleger in. Traditiebele-

ving en korpsgeest worden belangrijker. De 

invoering van ceremonieel tenue voor soldaten 

illustreert dit. Het ‘Geklede Tenue’ waarover 

beroepsofficieren tijdens de dienstplicht beschik-

ten, was hiervoor de basis. Dat is te zien bij deze 

artillerist in het ceremoniële uniform van het korps 

Veldartillerie.

1848 - Cavaleristen met lansen  
Vrijwel alle Europese legers voeren na de slag bij 

Waterloo Lansiers Regimenten in. De Nederlandse 

cavalerie heeft vanaf 1818 een regiment Lansiers. 

Deze lansier is herkenbaar aan zijn lans en het  

lansierhoofddeksel ‘de Chapka’. Hij is in het groen 

gekleed, in plaats van het toen alles overheersende 

nassaublauw.

1939-‘40 - Officier veldgrijs 
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog is de 

mengvorm tussen modern en traditioneel 

transport terug te vinden in uniformen. Traditio-

nele uniformstukken zoals kolbakken, sabels en 

verentooien worden gecombineerd met 

modernere uitrusting. Deze cavalerieofficier draagt 

bij de inspectie van de wacht het veldgrijze 

uniform met koppel en sabel, maar in plaats van 

een bijhorende kepi of helm draagt hij de kolbak.

1950- 1953 - Infanterist in Korea
In 1950 breekt de Korea-oorlog uit. De Verenigde 

Naties besluiten dat een internationale troepen-

macht moet ingrijpen. Nederland stuurt marine-

schepen en een bataljon infanterie.  Deze periode 

wordt geïllustreerd met een door de strijd 

getekende infanterist. Vanaf de Korea-oorlog 

draagt de militair niet meer een Engelse, maar een 

Amerikaans georiënteerde uitrusting.

1991 / 2013 - Sprong naar de 21ste eeuw
Na de Koude Oorlog krijgt de krijgsmacht andere 

taken, zeker op gebied van vredesoperaties. De 

intensiteit van de gevechten en ervaringen uit 

recente missies leiden tot nieuwe, moderne 

uitrusting. De moderne helm, kniebeschermers, 

bush hat, geweer, camel bag en ballistisch vest 

maken duidelijk dat de Nederlandse krijgsmacht 

de sprong naar de 21ste eeuw heeft gemaakt. 

Ontwikkeling militair tenue

De Nederlandse Stichting voor Modelfiguren grijpt de viering van 200 jaar KL 
aan om een serie van acht tinnen figuren uit te geven die de ontwikkeling van 
uniform en uitrusting door de eeuwen heen schetst. Tekst: luitenant-kolonel 

Erwin Vonk

Bestellen? Kijk op www.modelfiguren.nl
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nederland kleurt 
groen tijdens 
landmachtdag 2014

Op 23 april kleurt Nederland groen. De landmachteenheden ont-
plooien op die dag op diverse locaties initiatieven tussen en voor de 
bevolking: zo haken ze bijvoorbeeld aan bij publieke evenementen, 
houden ze sociale patrouilles in de stad, verzorgen ze interactieve 
demo’s in de wijk, lopen ze een dagje mee met hun civiele vakgeno-
ten of zoeken ze op andere wijze de publiciteit buiten de kazerne-
poort. Het uiteindelijke doel:  de man of vrouw op straat een beter 
beeld geven van de organisatie door het verhaal van de Koninklijke 
Landmacht te vertellen. Recent onderzoek heeft namelijk aange-
toond dat het gros van de Nederlandse samenleving de organisatie 
wel kent maar eigenlijk niet goed weet wat ze nu eigenlijk voor de BV 
Nederland betekent en wat militairen allemaal in hun mars hebben. 
En de meeste Nederlanders komen niet naar een afgelegen kazerne 
om dit te ontdekken.

Actief contact
Zo is het feit dat er momenteel landmachtmilitairen op veertien 
plekken in de wereld actief zijn voor Vrede en Vrijheid allerminst 
gemeengoed.  Laat staan dat de burger zich realiseert dat zijn militaire 
buurman of –vrouw dit doet voor handhaving van de internationale 
rechtsorde en het veiligstellen van de Nederlandse belangen in het 
buitenland. Ook de acties ten behoeve van de nationale inzet  (dertig 
maal per week) is in de publieke beeldvorming op zijn zachtst gezegd 
een ondergeschoven kindje.  Alle reden dus om de maatschappij actief 
op te zoeken en de open dag niet te beperken tot één locatie. Een opzet 
die naadloos aansluit op het algemene doel van jubileumjaar 2014.

Een sleutelrol is de 23e weggelegd voor de ondercommandanten van 
C-LAS. Zij en hun personeel worden aangesproken om in  hun ‘achter-
tuin’ kennis en kunde te delen met de samenleving en hiervoor hun 
eigen netwerken aan te spreken. Het in gesprek komen vereist 
weliswaar inventiviteit en flexibiliteit, maar biedt een zee aan kansen 
om de eigen werkzaamheden onder de vlag van de landmacht voor 
het voetlicht te brengen.

Maximaal zichtbaar
Eén van de eerste vruchten van de nieuwe opzet is een idee uit het land 
dat door C-LAS direct werd omarmd. Elke landmachtmilitair (dus ook 
de reservist) wordt gevraagd om op de 23e het uniform van ’s ochtends 
vroeg tot ’s avonds laat aan te houden. Dus ook tijdens het reizen en 
privé-activiteiten. Kortom, maximale zichtbaarheid in de trein, winkel, 
bibliotheek, op de sportschool of tijdens de ouderavond. 

Wie denkt dat de Landmachtdag 2014 een over het land versnipperde 
Landmachtdag oude stijl wordt, komt bedrogen uit. De militairen en 
hun verhalen, staan centraal. Voertuigen en materieel spelen een 
onder geschikte rol.

Met het oog op een toekomstbestendige Landmachtdag die 
nieuwe fans trekt en kosten binnen de perken houdt, lanceert de organisatie 
in het jubileumjaar 2014 een nieuwe opzet. In plaats van de traditionele show 
op één kazerne trekken de landmacht militairen tijdens deze editie massaal het 
land in om hun persoonlijke verhaal te doen. Het betreft vooralsnog een pilot.

Tekst: kap Gian Santegoeds
Foto: kpl-1 Hille Hillinga
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Kapitein Thomas Roelofs

Leeftijd: 31 jaar

Is: Chief Joint Fires Cell 

44 Pantserinfanteriebataljon

Wapenfeiten: 3 x Afghanistan,

1 x Bosnië 

“In Uruzgan kwam ik terecht in een vuurgevecht. Zo voelt dat dus, dacht ik. Alles gaat op zo’n 
moment vanzelf. Je vertrouwt blindelings op je drills en op die van je collega’s. Maandenlang 
train je ervoor, dan ben je ergens blij dat je gevechtscontact meemaakt. Hoe gek dat voor 
buitenstaanders misschien klinkt. Angst heb ik zeker gevoeld, de continue dreiging van 
bermbommen gaat je niet in de koude kleren zitten. Ik was erbij toen Luc Janzen op 22 mei 
2010 door een IED-aanslag sneuvelde. Hij zat in het voertuig voor mij. Door de blast raakte 
mijn wachtmeester zwaargewond aan zijn arm. Het was heel aangrijpend allemaal. Neurolo-
gisch onderzoek heeft bij mij vooralsnog niets uitgewezen. Ik besef heel goed dat ik van geluk 
mag spreken. 

Tijdens mijn uitzendingen ben ik zowel ingezet als waarnemer en Forward Air Controller (FAC’er). 
Als FAC’er praat je de vlieger naar een bepaald doel. Dat hij op jouw aanwijzing een 500 
ponder kan afwerpen, blijft een vreemde gewaarwording. Wanneer ze mij inschakelden, was 
het meestal al foute boel. Dat betekende dat de grondtroepen in gevaar waren. Primair was ik 
er voor de veiligheid van onze militairen maar het hogere doel ben ik nooit uit het oog 
verloren. We waren daar om de Afghanen een betere toekomst te geven. Door onze aan-
wezigheid bleef de Taliban op afstand. Aan mensen die vragen wat we in Uruzgan hebben 
bereikt, vertel ik mijn eigen verhaal. Ik ben drie keer teruggeweest naar Deh Rawod en elk jaar 
zag ik verbetering in de infrastructuur en leefomstandigheden. 

Inmiddels zit ik tien jaar paraat. In mijn huidige functie coördineer ik de grondgebonden 
vuur- en luchtsteun voor het bataljon. Je bent als het ware ‘de ogen’ van de eenheid. Van mijn 
uitzendingen heb ik nog elke dag profijt. In militair opzicht, maar ook privé. Door de missies 
ben ik een ander mens geworden. Rustiger en serieuzer. Dingen raken me meer. Ik kan er 
moeilijk tegen als mensen door eigen toedoen hun leven verpesten. We leven in een vrij land 
met zoveel goede voorzieningen en perspectieven. In veel landen wil de bevolking er wel wat 
van maken, maar kan het niet. Goed om je dat te beseffen.”  

ik vertel mijn  
eigen verhaal

Zij gaan voor een 
betere wereld

Dagelijks bereiden militairen zich voor om onder de slechtste 
omstandig heden ergens ter wereld namens Nederland te kunnen 
optreden. De landmacht levert bijzonder werk dat vraagt om 
bijzonder personeel. Zeven militairen over hun bijdrage aan 
Vrede en Vrijheid.

Tekst: kap marlous de ridder
Foto’s: Rob Gieling
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“Als genist heb je een grote verantwoordelijkheid. Tij-
dens patrouilles loop je voorop en search je de omgeving 
op mogelijke geïmproviseerde explosieven (IED’s). In 
2009 zat ik in het beruchte bevoorradingskonvooi van 
Tarin Kowt naar Kandahar. De operatie liep niet zoals 
gepland. Het was keihard werken, de route lag vol met 
IED’s en we werden vanuit de bergen onder vuur geno-
men. Een moment staat me nog helder voor de geest. Ik 
was net uit mijn voertuig gestapt, toen ik een harde klap 
hoorde. De Bushmaster achter mij reed op een berm-
bom. Twee collega’s raakten zwaar gewond. Het gevoel 
dat ik dit misschien had kunnen voorkomen, heeft me 
lang achtervolgd. 

Toch ben ik trots dat ik een directe bijdrage aan vrede en 
veiligheid heb geleverd. Een veilige omgeving voor onze 
eigen troepen, maar vooral voor de bevolking. We 
hebben het overgrote deel van de IED’s opgespoord en 
onschadelijk gemaakt. Die kunnen kinderen geen kwaad 
meer doen. Als genist vertrouw je voornamelijk op je 
onderbuikgevoel. Wat vertelt de omgeving mij. Zijn er 
afwijkingen in het terrein? Je moet scherp en analyserend 
zijn. En natuurlijk niet bang zijn. 

Het mooie van mijn werk is de diversiteit. Politie en 
justitie vragen ons regelmatig om assistentie bij onder-
zoeken naar drugs, wapens of crimineel geld. Onze 
zoekmethoden en middelen zijn namelijk prima in 
Nederland in te zetten. Elk zaak is weer anders, dat maakt 
het uitdagend. Onze kracht: systematisch werken, 
discipline en soms ‘denken’ als de tegenstander. Dat we 
in eigen land worden ingezet, is vaak onzichtbaar voor de 
burger. Daarom vertel ik dit graag. Bovendien is het 
dankbaar werk.”

Korporaal-1 Sjo Crapels

Leeftijd: 27 jaar

Is: genieverkenner/CLS’er bij 

41 Pantsergeniebataljon

Wapenfeiten: 1 x Afghanistan, 

nationale inzet ter assistentie van 

politie en justitie 

soms denken als 
de tegenstander
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“Ik kan oprecht zeggen dat ik een ‘groen’ hart heb. 
Stiekem ben ik altijd een beetje pro defensie geweest. Als 
kleine jongen maakte de stoere verhalen van mijn oom, 
ook reserveofficier, diepe indruk. Zo is langzaam mijn 
krijgsmachtinteresse ontstaan. 
 
Een aantal jaar geleden ben ik als reservist gevraagd voor 
het CIMIC bataljon (nu 1 CMI Co, red.). Door mijn 
handelsexpertise kwam ik terecht bij het Integral 
Development of Entrepreneurial Activities-netwerk. De 
reservisten van IDEA specialiseren zich in economische 
wederopbouw van midden- en kleinbedrijven in 
missiegebieden. Wij creëren samenwerking en slaan 
bruggen tussen de krijgsmacht en de civiele bevolking. 
Met als doel een betere toekomst voor de bevolking. Het 
daadwerkelijk iets kunnen betekenen voor de medemens 
geeft mij voldoening. 

Reservisten leveren een zeer belangrijke bijdrage aan 
Defensie. We komen uit een andere omgeving, kijken 
met andere ogen, hebben ruime handelservaring en een 
groot netwerk. Wij zorgen ervoor dat de kloof tussen de 
krijgsmacht en de buitenwereld kleiner wordt. Dit doen 
wij door confrontatie aan te gaan, gesprekken te voeren 
en bedrijven en burgers te betrekken bij oefeningen en 
missies. 

De diversiteit van het werk vind ik prachtig. Ik weet 
vandaag niet wat ik morgen ga doen. Van jonge man-
schappen tot doorgewinterde generaals. Van burgers tot 
grote ondernemers. Als reservist heb je met iedereen 
contact en bereik je samen doelen.”

Kapitein Evert-Jan Daniels 

Leeftijd: 45 jaar

Is: reservist  bij 1 Civiel en Militair 

Interactiecommando (1 CMI Co) 

Bijzonder: eigen onderneming 

Xpresslmages. Werkt als foto-

graaf voor onder andere het AD, 

ANP, AP en Reuters. 

reservisten kijken 
met andere ogen

Tekst: tlnt johanna van waardenberg 
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“Ik ben net terug van mijn eerste missie. Veel mag ik er 
niet over zeggen, maar ik ben blij met de ervaring. De 
situaties en omstandigheden waar je dagelijks op traint, 
werden daar werkelijkheid. De informatie over het 
gebied, de drills in het team. Alles klopte gewoon. Dit 
hebben we zeker te danken aan de goede instructeurs 
en voorbereiding. Ik ben nog te kort terug om te zeggen 
dat de missie mij heeft veranderd. Maar thuiskomen en 
beseffen dat we het hier toch wel heel erg goed hebben, 
is sowieso een waardevolle les. 

Onze ploeg is gespecialiseerd in contraterreuroperaties 
(CT) in het buitenland. Wij worden onder andere ingezet 
bij gijzelingsacties. Het mooie aan CT vind ik de actie en 
snelheid. Dat explosieve en het verrassingseffect dat wij 
brengen, is ongekend. Om welk object het ook gaat, je 
weet nooit precies wat zich achter die deur bevindt. Je 
moet razendsnel een beslissing nemen en dat vergt in-
telligentie. Bij de commando’s verwachten ze een hoge 
mate van zelfstandigheid. Dat is één van de dingen die 
mij trekt aan dit werk. Als we ergens binnendringen, zit 
ik als demolitiespecialist vaak vooraan in het ‘treintje’. 
Mijn taak omvat alles met explosieven. Van het herken-
nen van valstrikken tot breach ladingen aanleggen op 
deuren en ramen. Ook in het werken met springstoffen 
en ontstekingsmechanismen komt die zelfstandigheid 
weer terug.

Wat me aan het KCT trok? Het is toch een spannend 
jongensboek. Het duurt lang voor je de opleidingen 
doorbent. Je levert een mentale en fysieke strijd, maar 
dat is het dubbel en dwars waard. Als ik de uitdaging in 
2009 niet was aangegaan, werkte ik nu als sportinstruc-
teur. Ook geen verkeerde baan, maar als commando 
bijdragen aan vrede en democratie, is honderd keer 
mooier.”

Korporaal-1 Anton

Leeftijd: 25 jaar

Is: operator en demolitie specialist 

bij het Korps Commandotroepen

Wapenfeiten: 1 x geheime  

operatie

je levert een mentale   
en fysieke strijd
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“Verkenners werken extreem zelfstandig in kleine teams. 
Afhankelijk van de opdracht kunnen we vijf dagen 
geïsoleerd optreden. Je komt op plekken waar nog geen 
troepen zijn geweest. We hebben weinig comfort nodig, 
soms lig je dagen onder niets meer dan een camouflage-
net te turen. We worden ook wel de ogen en oren van de 
eenheid genoemd. Als wij ergens komen, maken wij een 
eerste assesment van de situatie. De verkenner van nu 
meldt niet alleen wat hij ziet, maar houdt zich veel meer 
bezig met de waarom-vraag. Dus het interpreteren van 
informatie en bepaalde verbanden zien. De verkenner is 
daarmee essentieel in de inlichtingenketen. Het werk 
heeft voor mij iets elegants. Ongezien je opdracht 
uitvoeren, blijft een bijzonder specialisme. 

Binnenkort hoop ik te slagen voor de Forward Air Controller 
(FAC’er)-opleiding. Waarnemen blijft nog steeds mijn core 
business, alleen dan ben je de ogen van de piloot op de 
grond. Dankzij deze overstap kan ik nog een parate stoel 
draaien. Het veld is waar ik me thuis voel en waarvoor ik 
drie jaar geleden voor de landmacht koos.”

Eerste luitenant Thomas

Leeftijd: 29 jaar

Is: verkenner bij 103 Verkennings-

eskadron en trainee  

Forward Air Controller 

Wij hebben weinig 
comfort nodig
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Ze was de eerste vrouwelijke militair die in Uruzgan ernstig ge-
wond raakte. Door een zelfmoordaanslag verloor sergeant Jaaike 
Brandsma in 2007 haar been. Brandsma is altijd openhartig geweest 
over de impact die het op haar leven had. Door haar verhaal te doen, 
gingen deuren open. Inmiddels is ze het boegbeeld van haar eigen 
vereniging ‘De Gewonde Soldaat’ en staat ze op een keerpunt in 
haar leven.
 
 “Ik word burger. Als ik er alleen al aan denk, komen de tranen. Maar 
het is beter zo. Ik kon mijn militaire status behouden, maar de perspec-
tieven als burgermedewerker bij Defensie zijn in mijn geval beter. Ik 
sluit straks een deel van mijn leven af. Dat klinkt misschien dramatisch 
maar zo voelt het echt. Het militaire wereldje is waar ik me thuis voel. 
Het teamgevoel, de mores. Ik ben hier volwassen geworden. En ik heb 
voor dit werk een hoog offer gebracht. 

Ik krijg vaak de vraag of ik spijt heb van mijn missie. Nee. Ik zou het zo 
weer doen. Als 17-jarige wilde ik bij de brandweer om andere mensen 
te helpen. Dat was ook mijn drijfveer om bij de landmacht te gaan. Ik 
heb een bijdrage geleverd aan een betere wereld. Ik zie die Afghaanse 
kinderen nog voor me, lachend en blij omdat ze schoolspullen kregen. 
Door onze aanwezigheid konden ze even in vrijheid leven.  

Ik heb altijd geroepen ‘als ik gewond raak, ben ik liever dood’. Nu weet 
ik dat het leven niet ophoudt met één been. Ik kan nog steeds snow-
boarden en parachutespringen. Ik ben wel veel bewuster gaan leven. 
Haal het maximale uit elke dag. Omdat ik weet hoe je leven in één klap 
radicaal kan veranderen. Gek genoeg heeft mijn letsel juist deuren 
geopend. De afgelopen jaren heb ik zoveel bijzondere dingen gedaan 
en mensen ontmoet. Als het over nazorg en veteranenzorg gaat, doet 
mijn mening er toe. Mijn trots is De Gewonde Soldaat. Met een klein 
team gewonde veteranen hebben we er een volwaardige vereniging 
van gemaakt. Met de vereniging willen we meer bekendheid geven aan 
gewonde veteranen en aan de zware uitdagingen waar deze groep voor 
staat. Uiteindelijk hoop ik op meer begrip en erkenning in de samen-
leving. Want niemand kiest ervoor om gewond te raken! Amerikaanse 
taferelen zullen we hier nooit krijgen, daar zijn we een te nuchter volk 
voor. Mensen hoeven de missie ook niet te steunen, als ze ons maar 
steunen. 

Natuurlijk ben ik af en toe verdrietig. Zeker als mijn prothese weer eens 
pijn doet en mijn lichaam niet meewerkt. Maar het beheerst niet meer 
mijn leven en ik kan oprecht weer genieten.”  
Meer over Jaaike’s missie op www.degewondesoldaat.nl 

Sergeant Jaaike Brandsma

Leeftijd: 25 jaar

Is: Management assistent bij de 

Directie Training & Operaties

Wapenfeiten: 1 x Afghanistan 

het leven houdt niet  
op met één been
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“Van jongs af aan ben ik met sport bezig. Een baan bij 
Defensie lag wat dat betreft voor de hand. Bovendien 
was mijn opa ook beroepsmilitair. Bij mijn oproep voor de 
dienstplicht zat een aanmeldingsformulier om beroeps te 
worden. Ik was zo gemotiveerd dat ik tijdens de keuring 
enkele uithoudingsrecords brak. 

Op dit moment ben ik aan mijn zesde uitzending bezig. 
Het vak van Algemeen Militair Verpleegkundige blijft 
mooi; het ‘knutselen’ aan de mens noemen genezerik-
ken dat. Wij zorgen ervoor dat iemand blijft leven. Tijdens 
mijn missies in Afghanistan heb ik zo veel mensen kunnen 
helpen, zowel militairen als de lokale bevolking. Daar ben 
ik trots op. Ik vind het belangrijk dat je als militair bijdraagt 
aan een veiliger wereld. Dat kan dichtbij, maar ook ver van 
huis, zoals nu met het Patriotsysteem in Turkije.

Ik vind het mooi dat we bij de landmacht in teams werken. 
Samen bereik je de mooiste dingen. Je wordt met wild-
vreemde collega’s op pad gestuurd en bouwt vervolgens 
zo’n sterke band op dat je zelfs je eigen leven in hun han-
den durft te leggen. Dat heb je bij geen andere organisatie. 
De landmacht heeft bij mij altijd op de eerste plaats ge-
staan. Nu ik wat ouder ben, wordt mijn sociale leven wel 
belangrijker. Maar ondanks dat het burgerbestaan soms 
lonkt, blijf ik altijd in dienst. De avonturen die ik beleef bij 
de landmacht, biedt geen andere baan mij.”

Sergeant-majoor Michel Jacobs

Leeftijd: 36 jaar

Is: plaatsvervangend comman-

dant Role-1, Patriotmissie Turkije

Wapenfeiten: 3x Bosnië,  

2x Afghanistan, 1x Turkije

Bijzonder: volgde de opleiding 

tot Initieel Oorlogstraumatoloog 

knutselen aan  
de mens

Tekst: kap Martijn Bronkhorst
Foto: Natascha Ditzel
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“Machtig mooi man!” Topsporter Erben Wennemars is opgetogen als hij hoort 
dat de jarige landmacht ‘zijn’ Jeugdsportfonds heeft uitverkozen om als goede 
doel te steunen. “Een geweldige traktatie van ons leger. En slim ook, want de 
jeugd heeft toch de toekomst”, weet deze immer enthousiaste ambassadeur 
van het Jeugdsportfonds.

Sport voor 
alle kinderen 

Onder het motto ‘Wie jarig is, trakteert’ heeft de landmacht besloten 
haar 200-jarige feest maatschappelijk kracht bij te zetten met het 
steunen van een goed doel. Deze steun bestaat vooral uit het 
vergroten van de naamsbekendheid van het Jeugdsportfonds. “De 
landmacht heeft voor het Jeugdsportfonds gekozen, omdat wij 
geloven in hun missie”, zegt kolonel Rob Toma, de projectofficier 
voor KL200. “Ook wij onderkennen het belang van een gezond 
lichaam en de relatie met een gezonde geest. Bovendien heeft de KL 
veel binding met de doelgroep: de jeugd. Tot slot vinden wij het 
belangrijk dat het een nationaal doel betreft.”

Iedereen sportkansen  
‘Alle kinderen moeten kunnen sporten’, luidt het krachtige mission 
statement van het Jeugdsportfonds. Dat klinkt simpel en wellicht als 
een open deur in een zo welvarend land als Nederland, maar de 
werkelijkheid blijkt weerbarstiger. Het Jeugdsportfonds creëert 
sportkansen voor kinderen tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen waar 
de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportver-
eniging. Het Jeugdsportfonds betaalt dan de contributie en eventueel 
de aanschaf van de benodigde sportattributen.

“Kinderen die niet kunnen sporten, dat raakt me”, stelt Wennemars. 
“Ik heb zelf kleine kinderen en weet hoe essentieel sport is voor hun 
ontwikkeling. Samen kunnen sporten is ontzettend belangrijk, zowel 
op het fysieke, mentale als sociale vlak. Sport heeft mij zo veel 
gegeven! Ik heb daardoor de kans gekregen mezelf te ontplooien, iets 
van de wereld te zien. Kinderen moeten die kans zeker ook krijgen, 
want de jeugd heeft de toekomst.” 

Landmacht steunt Jeugdsportfonds

Tekst: Leo de Rooij
Foto’s: Jeugdsportfonds, Erben Wennemars 
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Juist op de dag van ons interview met schaatser Wennemars wijdt 
Olympisch kampioene amazone Anky van Grunsven haar column in de 
Telegraaf aan (verplicht) sport op school. Hoe sport de sociale 
vaardigheden stimuleert: het leren omgaan met verlies maar ook met 
winst, met teleurstellingen maar ook met ultieme blijdschap, met 
concurrentie maar ook met samenwerking. En hoe het voelt iets te 
presteren wat je eerst voor onmogelijk had gehouden.

Verbreding horizon
Jeugdsportfonds-ambassadeur Erben Wennemars kan het volmondig 
beamen. En legt soepel een link naar de krijgsmacht. “In de sport is 
iedereen gelijk. Je vergeet maatschappelijke problemen. Kinderen die 
thuis zorgen hebben, kunnen dat tijdens het sporten even vergeten. 
Sport geeft kinderen een geweldige verbreding van hun horizon. Ik 
geloof echt in bewegen, het helpt je bij een heleboel zaken. Vroeger 
had je daar de dienstplicht voor. Daardoor kwam de jeugd vanzelf in 
aanraking met sportief bezig zijn. In het leger is fit zijn letterlijk van 
levensbelang. Ben zelf een keer een dag met jullie commando’s in 
training geweest. Machtig mooi man, die lui doen echt aan topsport. 
En teamwork niet te vergeten. Het leger heeft best veel raakvlakken 
met topsport: afzien, leren omgaan met winst en verlies, het hoort bij 
het leven van een topsporter maar ook van de militair.”
Dat de landmacht voor het Jeugdsportfonds heeft gekozen, wordt 
dan ook enthousiast rond getwitterd door Wennemars, die zich 
inmiddels warm loopt om voor de NOS als analist af te reizen naar de 
Olympische Winterspelen in Sotsji. “Ik vind het fantastisch dat de 
landmacht ons gaat steunen. Alle initiatieven die geld opbrengen zijn 
welkom. Alles in het teken van een gezonder leven. Want in mijn ogen 
wordt een sportief en vitaal leven de nieuwe rijkdom.” 

"Door op jonge leeftijd de kans te krijgen om te kunnen sporten worden 
belangrijke vaardigheden zoals doorzettingsvermogen, teamgeest en het 
belang van gezondheid spelenderwijs aangeleerd. Voor medewerkers van de 
krijgsmacht zijn dit ook belangrijke elementen om goed te kunnen functione-
ren. Wij zijn bijzonder vereerd dat de Koninklijke Landmacht het Jeugdsport-
fonds 'trakteert' en als goede doel heeft gekozen in relatie tot de festiviteiten 
rondom haar 200-jarig bestaan. Met deze steun kan Jeugdsportfonds meer 
kinderen vanuit een achterstandssituatie laten sporten en daar zijn wij heel 
erg blij mee." 
Kees Jansma, voorzitter Jeugdsportfonds Nederland

Jeugdsportfonds
In Nederland leven meer dan 367.000 kinderen in armoede. 
Het Jeugdsportfonds heeft de ambitie om jaarlijks 40.000 
kinderen een sportkans te kunnen bieden. In 2012 konden 
23.812 kinderen door een bijdrage van het Jeugdsportfonds 
gaan sporten (18.839 in 2011). 

Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de 
sportvereniging en vergoedt de sportattributen voor een kind. 
Dat wordt verder niet bekend gemaakt (waardoor bijvoorbeeld 
schaamte of het krijgen van een ‘stempel’ voor kinderen en 
ouders wordt voorkomen). Om een kind een jaar lang te laten 
sporten is € 250,- nodig. 

Ambassadeurs voor het Jeugdsportfonds zijn o.a. Bert van 
Marwijk, Joep van Deudekom, Viggo Waas, Peter Heerschop, 
Elisabeth Willeboordse, Dex Elmont, Erben Wennemars en 
andere bekende (ex)sporters uit diverse takken van sport.
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Beiden veteraan en beiden Van 
Heutsz. Klein verschil. Adjudant b.d. 
Karel Piëst is 86, eerste luitenant 
Mark van Rooijen 29. De één vocht in 
Nederlands-Indië en Korea, de ander 
in Afghanistan. De omstandigheden 
zijn niet te vergelijken, maar de toe-
wijding voor het uniform wel.  

Oude en 
jonge 
veteraan 
vertellen

Tekst: kap Klaas Daane Bolier en kap Marlous de Ridder
Foto’s: kpl-1 Hille Hillinga en kpl-1 Zadrach Salampessy
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De 86-jarige Karel Piëst  (geboren Piest, 
maar daarover later meer) zit er nog kwiek 
bij in het Van Heutszmuseum. Tussen alle 
relikwieën van het beroemde en beruchte 
regiment doet hij zijn verhaal over een be-
wogen periode in de vaderlandse geschiede-
nis en de Koninklijke Landmacht. Hoe in-
drukwekkend sommige items in het 
museum ook zijn, de meest bijzondere 
herinneringen aan vervlogen tijden bevin-
den zich toch in het hoofd van veteranen 
zoals deze. 

Velletje papier
Ik ben gebleven tot het eind. Toen Indonesië onafhankelijk werd, 
moesten we zo snel mogelijk weg. ’s Ochtends om negen uur kregen 
we bericht dat we diezelfde dag moesten inschepen voor de reis naar 
Holland. Het werd echter Nieuw-Guinea. Na negen maanden kwam 
mijn vader via het Rode Kruis erachter dat ik daar zat. Ik kreeg van de 
kapitein een velletje papier en de opdracht een brief naar huis te 
schrijven. ‘Wat je schrijft moet je zelf weten’, zei hij. ‘Maar je moet in 
ieder geval vertellen waar je bent, hoe het met je gaat en wat de reden 
is dat je niet geschreven hebt.’ Ha, dat was simpel zat; er was geen 
papier op Nieuw-Guinea! 

Eenmaal terug in Nederland kreeg ik zes maanden verlof en ging ik met 
mijn vrouw bij mij vader in Steenwijk wonen. Ik stond nergens 
geregistreerd vanwege die naamswisseling natuurlijk en het was 
onduidelijk wat er na het verlof zou gebeuren. Niemand bekommerde 
zich om ons. Iedereen was bezig met de wederopbouw en je moest het 
zelf maar uitzoeken. Een collega uit Indië wilde graag naar Korea want 
dan kon je daarna emigreren naar Amerika. Dat zag ik wel zitten. Met 
name omdat je dan hogerop kon komen. Ik was al sinds 1940 niet meer 
naar school geweest en ik wilde wel weer eens wat leren. Dus toen heb 
ik mij aangemeld. We kregen een korte opleiding van vier weken in 
Oirschot en toen vertrokken we. Meer was ook niet nodig hoor, 75 
procent van die jongens had in Indië gediend en waren dus ervaren 
soldaten.    

Streepje voor
Korea was een betere oorlog om in te zijn als militair dan destijds in 
Indië. Het was duidelijker. Onze taak was het bewaken van een stuk 
frontlinie.  Ik heb daar een jaar gezeten, zonder verlof. We deden nog 
weleens een uitval naar de vijand of werden af en toe beschoten maar 
verder was het rustig. Het front was al redelijk gestabiliseerd en ik heb 
daar dan ook een goede tijd gehad. Amerika heb ik nooit gehaald. Ik 
ben geweigerd door de immigratiedienst omdat mijn vrouw te donker 
was. Ja, zo ging dat in die tijd. Uiteindelijk besloot ik om dan maar in 
Nederland onderofficier te worden. Je had ook een streepje voor als je 
naar Korea was geweest.”Terug in Nederland blijft Piëst de landmacht 
trouw en gaat uiteindelijk als adjudant met FLO. Pas jaren later gaat 
Piëst zich intensiever met het veteranenleven bemoeien. “Eigenlijk kun 
je alleen maar echt over je ervaringen praten met je vroegere dienst-
makkers. Met buitenstaanders is dat toch anders. Niemand was echt 
geïnteresseerd in onze verhalen toen wij terugkwamen. Althans zo 
voelde dat. Iedereen was druk bezig met zijn eigen leven en je begon er 
zelf ook niet graag over. Dat voelde opschepperig. Met je eigen maten 
kun je lekker overdrijven, zij weten toch wel hoe het was. En dat werkt 
volgens mij nog steeds zo. Het maakt dan niet uit of je in Korea hebt 
gezeten of in Afghanistan. Onder elkaar praat toch lekkerder.”     

Zijn verhaal begint tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het 
stuk Nederland dat dan al is bevrijd. De 17-jarige Karel Piest meldt zich 
als vrijwilliger bij de net opgerichte Binnenlandse Strijdkrachten.
 “Ik ben eigenlijk als snotneus door mijn broer de dienst ingeschopt. Hij 
wilde mij uit huis hebben omdat ik altijd ruzie had met zijn vrouw. Na 
de oorlog ben ik als oorlogsvrijwilliger naar Nederlands-Indië vertrok-
ken. Je tekende in principe voor twee jaar maar ik ontmoette daar mijn 
vrouw. In die tijd mocht je daar niet trouwen als je bij het reguliere leger 
diende dus maakte ik de overstap naar het KNIL (Koninklijk Nederlands 
Indisch Leger, red.). Dat betekende wel een langer verblijf maar dat had 
ik er graag voor over. Zo ben ik ook aan de naam Piëst gekomen 
trouwens. De KNIL-adjudant die mijn aanstelling regelde zei tegen mij; 
‘Piest kan echt niet hoor, dat is hier een onbetamelijke naam.’ Met de 
pen zette hij twee puntjes op de “e” en vanaf toen heette ik dus Piëst.

Ik heb veel meegemaakt in Indië. Ik ben daar in een nacht volwassen 
geworden. De datum weet ik nog precies: 19 juni 1946. We zaten met 
zestig man op een post net buiten Batavia toen we door ongeveer 
driehonderd man werden aangevallen. We hebben die nacht echt 
moeten vechten voor ons leven. Iedereen, ook de koks, lagen schietend 
in de loopgraven. En de volgende ochtend moesten we al die lijken 
ruimen. Ik heb in die tijd zoveel dode mensen gezien, dat doet me 
weinig meer. Maar als het om dode kinderen of zwangere vrouwen 
gaat, dan komen de tranen. Dat komt omdat ik in Indië een keer op 
pad was met een inlandse chauffeur. We reden gewoon over de weg 
totdat hij opeens een ruk aan het stuur gaf en in de berm een hoog-
zwangere vrouw aanreed. Met opzet, want het bleek zijn minnares te 
zijn. Hij had haar zwanger gemaakt en daar mocht zijn vrouw niet 
achter komen. Het ging zo snel, ik kon niet meer ingrijpen. Dat zijn 
dingen die laten je nooit meer los. De emoties worden ook sterker 
naarmate je ouder wordt. En daarom moet ik tegenwoordig altijd 
huilen als ik iets op TV zie dat me daaraan herinnerd. Ach, ik laat het 
ook maar gewoon gaan dan.     

'Niemand was echt geïnteresseerd in onze verhalen’
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Mark van Rooijen is luchtmobieler in 
hart en nieren. Trots showt hij de
 trofeeënkast van de ‘Red Devils’, de 
C-compagnie van 12 Infanteriebataljon 
Luchtmobiel RvH. De eenheid heeft een 
rijk uitzendverleden getuige de vele 
foto’s en medailles. Van Rooijen diende 
zelf in Uruzgan.  Een ervaring waar hij 
dankbaar voor is. 

bedoeling was om kort wat quala’s te onderzoeken op mogelijke 
munitiedepots. Die bleken er ook te zijn, in een voederbak. Terwijl onze 
opdracht erop zat en wij wilden afbreken, kreeg één van de voertuigen 
een RPG op z’n dak. Gevolgd door klein kalibervuur vanaf de flanken. Ik 
ben met mijn peloton, zo’n veertig man, gaan steunen. Zonder na te 
denken, doe je wat je moet doen. Ik zie de patronen nog naast me in 
het water spatten, zo dichtbij was het. We hebben die dag echt moeten 
vechten. Wonder boven wonder kwamen we er allemaal heelhuids uit.
In Uruzgan kregen wij als jonge luitenants – ik was 25 – grote verant-
woordelijkheid. Destijds speelde de discussie of dit wel gewenst was. 
Die twijfel begreep ik niet. We waren zo goed opgeleid. Als we ergens 
junior leadership hebben laten zien, is het dáár wel. En de ervaring komt 
nu nog steeds van pas.”

Omstandigheden
De tijden dat je op een velletje papier moest schrijven waar je was als 
levensteken naar het thuisfront, is voor de Uruzgan-gangers ondenk-
baar. Op Kamp Holland was alle communicatie met thuis mogelijk. 
“Dat is meteen ook de enige luxe die ik heb ervaren”, vertelt Van 
Rooijen. “Het grootste gedeelte zat ik op de buitenpost Mirwais. En 
buiten de poort was bellen natuurlijk beperkt. Gek genoeg heb ik de 
beste nachten geslapen op mijn veldbedje vanuit de overwatch. 
Schoenen en kleren nog aan. Het scherfvest bij het hoofdeinde op 
grijpen. Dagenlang heb ik zo gelegen. We leefden op een dieet van 
tosti’s en bamisoepjes. Toch waren het gouden tijden. Nergens was het 
teamgevoel zo goed als op een buitenpost.”

Respect
Van Rooijen kreeg bij zijn terugkomst in Nederland het ‘Insigne voor 
Optreden onder Gevechtsomstandigheden’ – kortweg Gevechtsin-
signe. Van Rooijen: “Ik heb het lang niet willen dragen. Voor mijn 
gevoel werd ie aan iedereen uitgereikt, waardoor de waarde voor mij 
devalueerde. Later zei een collega tegen mij: ‘het is jouw verhaal bij het 
Gevechtsinsigne.’ Nu zie ik het als een stukje erkenning. Erkenning die 
in de samenleving nog steeds ontbreekt. Natuurlijk is het beter gesteld 
dan in de tijd van Korea. Maar om nou te zeggen dat ik me gewaar-
deerd voel als veteraan. Nee. Was het het waard? Ja. Met een zoontje 
van anderhalf sta ik niet meer vooraan. Maar als ze zeggen: ‘je moet’, 
dan sta ik er zonder twijfel.”

Eigenlijk heeft luitenant Mark van Rooijen niets met interviews. Maar 
dat hij samen met een oude Van Heutszer wordt geportretteerd, trekt 
hem over de streep. Het Regiment Van Heutsz heeft tradities hoog in 
het vaandel staan. Jaarlijks worden de gevallenen van het regiment 
herdacht. En bij de Korea- en KNIL herdenking is het een goed 
gebruik dat jong en oud zij aan zij staan. Van Rooijen: “Binnen het 
bataljon is groot respect voor veteranen. Het maakt daarbij niet uit 
waar je hebt gezeten. Persoonlijk krijg ik kippenvel van die verhalen 
van vroeger. Sommigen moesten een jaar naar het front, verloren 
buddy’s. Als je hoort welke ontberingen men moest doormaken, 
word je toch wel even stil.”
Zelf zit Van Rooijen tien jaar paraat. Opgekomen als anti-tankschutter, 
nu plaatsvervangend compagniescommandant. In 2009 wordt hij met 
Battlegroup-9 uitgezonden naar Uruzgan. Terwijl Van Rooijen net in 
het gebied is en een gewenningspatrouille loopt met zijn voorgangers, 
wordt Kamp Holland op 6 april getroffen door een raketaanslag. 
Soldaat-1 Azdin Chadli komt daarbij om het leven. “Het besef dat we 
op missie waren, kwam in één klap binnen.” Rustig wordt zijn 
uitzending daarna niet. De eenheid van Van Rooijen opereert in Chora. 
Met regelmaat rijden daar voertuigen op geïmproviseerde explosieven 
of hebben de Nederlanders gevechtscontact. 
Hoewel zijn uitzending al enkele jaren geleden is, beschrijft Van Rooijen 
het moment dat zijn eenheid in vuurgevecht raakt tot in detail. “We 
waren op patrouille in de ‘Green’, in de buurt van Kala Kala. Een gebied 
waar rondom de wadi’s veel bermbommen werden gevonden. De 

‘Het maakt niet uit 
waar je hebt gezeten’
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200 jaar 
konink lijke 
landmacht

Aankondiging jubileumboek

Tekst: prof. Ben Schoenmaker, NIMH

Bestelinformatie jubileumboek 

Vanaf heden is het jubileumboek te bestellen bij 
uitgeverij Boom via www.uitgeverijboom.
nl/200jaarlandmacht. Dankzij een donatie van het 
Vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid 
en Veteranenzorg) is het boek voor slechts € 8,- 
euro verkrijgbaar. Dit is enkel een tegemoetkoming 
in de verzend- en administratiekosten. Deze mooie 
aanbieding (normale winkelprijs € 29,90 euro) 
geldt alleen voor de onderstaande doelgroepen:
•	 Actief	dienende	militairen	en	burgers	werkzaam	

bij het Commando Landstrijdkrachten én 
KL-personeel ingedeeld bij andere krijgsmacht-
delen;

•	 Leerlingen	Koninklijke	Militaire	Academie,	
Koninklijke Militaire School, Opleidingscentrum 
Initiële Opleidingen en Veiligheid & Vakmanschap 
(alleen landmacht);

•	 Actieve	reservisten;
•	 KL-veteranen.

200 jaar Koninklijke Landmacht 1814-2014
Auteur: Ben Schoenmaker 
Uitgeverij Boom, Amsterdam 2014
ISBN: 9789089531278
Winkelprijs: € 29,90 

Op 9 januari 1814 legde prins Willem Frederik, de latere koning Willem I, in een 
formeel besluit de organisatie van een nieuw te vormen leger vast. Daarmee 
stond hij aan de basis van de Koninklijke Landmacht, die in 2014 dus 200 jaar oud 
zal zijn. Aan dat dubbele eeuwfeest wordt het komende jaar op diverse manieren 
aandacht besteed. Ook het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) 
draagt zijn steentje bij. Op 9 januari, de officiële verjaardag van de KL, wordt het 
jongste boek van het NIMH, met de titel 200 jaar Koninklijke Landmacht, aan Koning 
Willem-Alexander aangeboden.

In de afgelopen 200 jaar heeft de landmacht steeds de taak gehad, zo nodig 
gewapenderhand, de belangen van de Nederlandse staat te dienen. Zij deed dit 
met wisselend succes. Op de betrokken militairen maakte die inzet doorgaans 
diepe indruk. Geen wonder, want oorlog – het toepassen en ondergaan van 
geweld – laat nu eenmaal bij mensen, burgers en militairen, vaak diepe sporen 
na, zowel lichamelijk als geestelijk. In 200 jaar Koninklijke Landmacht nemen de 
belevenissen van individuele militairen een belangrijke plaats in. Velen van hen, 
van soldaat tot generaal, dienstplichtig en beroeps, komen aan het woord over 
hun ervaringen in bijvoorbeeld de Slag bij Waterloo, de Tiendaagse Veldtocht, de 
Meidagen van 1940, de strijd in Nederland-Indië en vredesoperaties overal ter 
wereld. Ook andere aspecten, zoals de oorlogsvoorbereiding in vredestijd, het 
vele oefenen, het kazerneleven en de relatie tussen maatschappij en landmacht 
komen aan bod. 

200 jaar Koninklijke Landmacht biedt een fraai geïllustreerd overzicht van de 
geschiedenis van Nederlands grootste krijgsmachtdeel. 
Met uw smartphone of tablet krijgt dit jubileumboek een extra audiovisuele 
dimensie en bekijkt u tientallen historische filmfragmenten en clips die de 
geschiedenis van de landmacht tot leven brengen.
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Maurits van Nassau

Tandem fit surculus arbor. In het embleem van het Opleidings- en 
Trainingscommando (OTCo) groeit een boom uit de stronk van een 
omgehakte boom. Het beeldt de lijfspreuk van Prins Maurits uit, zoon 
van Willem van Oranje en een voorname militair uit de Nederlandse 
geschiedenis. De stronk staat symbool voor het geslacht Nassau. Uit 
de stronk groeit een scheut, symbool voor Maurits. Tandem fit surculus 
arbor dus: eens wordt de stek een boom.

Het opleidingsinstituut van de landmacht draagt niet voor niets de 
verbondenheid met Maurits van Nassau (1567-1625) trots uit. Maurits 
was voor zijn tijd een modern militair, die het onderwijs in het jonge 
Staatse leger vernieuwde en veel waarde hechtte aan goede militaire 
opleidingen, discipline en geordend optreden.
Maurits was de tweede zoon van de in 1584 vermoorde Willem van 
Oranje. In 1585 benoemden de Staten van Holland en Zeeland 
Maurits tot stadhouder, twee jaar later gaven zij hem het algemeen 
bevel over hun troepen. Optrekkend met zijn oudere neef Willem 
Lodewijk graaf van Nassau ontwikkelde hij zich snel tot één van de 
toonaangevende Europese legeraanvoerders.
Tijdens de beroemde ‘Tien Jaren’ van 1590 tot 1600 wist Maurits de 
troepen van de koning van Spanje uit de gewesten ten noorden van 
de grote rivieren te verdrijven en in 1600 bij Nieuwpoort te verslaan.

Een begrip in Europa
Als bevelhebber was Maurits een soldaat onder zijn manschappen. 
Hij was ijverig, toegewijd, betrokken, zorgvuldig, mild en verdraag-
zaam, jegens medesoldaten én vijand. Wel was hij scherp op de 
discipline in zijn leger. Samen met Willem Lodewijk zette hij bij de 
Nederlandse troepen de nieuwe Europese norm qua discipline en 

tactiek. Willem Lodewijk was de theoreticus, Maurits de man van de 
praktijk. Waar ridders nog leunden op beheersing van de krijgskun-
sten, werden modern bewapende infanterielegers afhankelijk van 
tactiek en onderlinge afstemming.

Maurits’ formaties maakten hierin het verschil: zij konden dankzij 
intensieve training als één man reageren en de discipline opbrengen 
om in het gevecht het juiste moment af te wachten. Dat was 
vernieuwend, verrassend en succesvol. Maurits meed zinloos geweld 
en nodeloze slachtoffers. Hij was voorzichtig en secuur. In plaats van 
grote veldslagen aan te gaan, koos hij er liever voor steden te 
belegeren en de vijand zo stapsgewijs te verdrijven. In totaal 
veroverde Maurits 43 steden en 55 forten.

Slag bij Nieuwpoort
In 1600 gaven de Staten-Generaal Maurits opdracht Duinkerken, een 
belangrijke  Spaanse oorlogshaven en kapersnest, te veroveren. 
Volgens landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt een ‘makkie’, 
omdat de Spaanse troepen massaal aan het muiten waren geslagen. 
Maar de muiters schortten hun ‘stakingsacties’ op en schaarden zich 
net op tijd onder hun vaandels. Maurits wist dat hij voor een hels 
karwei stond.
Op 2 juli 1600 vond de slag bij Nieuwpoort plaats. De partijen waren 
nagenoeg even sterk in infanterie- en cavaleriecapaciteit. De 
Nederlanders waren tactisch sterker en kregen vuursteun van 
oorlogsschepen die vlak voor de kust kruisten. De kracht van de 
Spanjaarden school in hun vechtlust en hoge moreel. De opkomende 
vloed belemmerde Maurits en de Spaanse bevelhebber Albrecht om 
hun legers op het vlakke strand op te stellen. Deze slag zou vooral in 
de duinen worden uitgevochten. De Hollandse tactiek won het van de 
Spaanse strijdlust, die uiteindelijk juist nadelig werkte. De Spanjaar-
den waren zo ver naar voren gegaan dat hun flanken niet langer 
gedekt waren. Maurits gaf zijn cavaleriereserve opdracht aan te 
vallen. De Nederlandse ruiters grepen de Spanjaarden in de flank en 
sloegen hen uiteen. Albrecht liet hierop de terugtocht blazen. 

De jonge Republiek der Verenigde Nederlanden had de zwaarst 
mogelijke test glansrijk doorstaan. De slag bewees het gelijk van de 
militaire vernieuwingsdrang van Maurits. De zoon van Willem van 
Oranje was als bevelhebber definitief uit de schaduw van zijn vader 
gestapt en vanaf nu een nationale held. De stek was werkelijk een 
boom geworden, sterk en vol in bloei.

Dit is een serie over Nederlandse militaire helden en wordt in elke editie van de 
Landmacht geplaatst.

HELDEN

Tekst: Kap Roel van de Wiel
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publieksconcerten  
‘de mens centraal’

Wie zijn de mensen die namens de Nederlandse samenleving 
opereren in crisissituaties, die de ene keer een helpende hand bieden 
en de andere keer geweld toepassen? Die mensen die altijd opkomen 
voor anderen? Maak kennis met zes van duizenden militairen. En zie 
hoe zij in het leven staan en hun werk uitvoeren. 

Dirigent majoor Tijmen Botma stelde met zijn artistieke commissie 
de muziek voor het multimediale concert samen. Botma: “Het gevoel 
dat we bij de portretten kregen, hebben we omgezet naar muziek.” 
Arrangeur Douwe Medema verleende hieraan zijn medewerking. Met 
een breed muzikaal toegankelijk repertoire, van klassiek tot bekende, 
moderne pop vloeien de vijf minuten durende portretten naadloos in 
elkaar over. Muziek uit de film Independance Day en het overbekende 
‘Music’ van John Miles passeren de revue. Volgens Botma is deze 

productie anders dan andere: “De portretten en muziek komen op 
een indringende manier binnen. Gevoelens van blijheid, droevigheid 
en hoop wisselen elkaar af. De geportretteerde militairen laten zien 
dat zij met hun persoonlijke kwaliteiten en talenten ergens voor 
staan. Zowel als individu en als militair. Zij zijn een inspiratiebron 
voor velen. Van dit concert krijg je energie!”

De publieksconcerten worden per provincie, 
in samenwerking met de gemeenten, 
verspreid over het jaar aangeboden. 
Publicatie van concrete data en plaatsen 
volgt op www.defensie.nl/landmacht /200 
jaar. Voor meer informatie of vragen: 
militair.muziek@mindef.nl 

Speciaal voor het jubileumjaar heeft de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan 
Willem Friso’ een uniek concert samengesteld rondom zes markante militai-
ren. Het blaasorkest omlijst op indringende wijze zes audiovisuele portretten 
van de mens achter de militair. Een kant die de samenleving niet altijd kent. 
Het concert belooft een inspirerende rondleiding door de ziel van de organi-
satie te worden. 
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Is het een graafwerktuig? Een achtergelaten militair project? Een 
tijdmachine? Een ding is zeker: de Bandritzer 561 roept vragen 
op. Het mysterieuze object, eigendom van het vfonds, bevat een 
multimediashow over het werk van militairen. Speciaal voor het 
jubileumjaar krijgt het apparaat een groen jasje. 

Het vfonds stelt de Bandritzer 561 een jaar lang ter beschikking van 
de jubilerende landmacht. Het futuristisch ogende apparaat, dat 
iets weg heeft van een tijdmachine, is een bijzonder uithangbord. In 
de Bandritzer worden korte films vertoond die je aan het denken 
zetten over thema's als vechten, vrijheid en vrede. De Bandritzer is 
dus bij uitstek geschikt om mensen bewust te maken van het 
belang van de taken van een leger en het werk van de landmacht-
militair.

Intensieve manier 
Binnenin wordt gebruik gemaakt van de modernste projectietech-
nieken om de boodschap in een korte tijd op een intensieve manier 
over te brengen. Het apparaat is geschikt voor publiek vanaf 6 jaar.  
Voor kinderen is het zowel spannend als leerzaam. 

Mini-filmzaal op poten Evenementenkalender 2014
Door het jaar heen worden diverse jubileumactiviteiten 
georganiseerd. De hoogtepunten treft u hieronder aan. Op 
www.landmacht.nl, intranet en facebook worden regelmatig 
details bekend gemaakt.

9 januari  Startdag 200-jarig jubileum Koninklijke  
 Landmacht. Vaandelgroet aan Koning   
  Willem-Alexander. s Avonds een jubileum-  
  concert in de Koninklijke Schouwburg.

In maart  Publieksconcerten 'De Mens Centraal' ,
en oktober    1 per provincie 

29 maart  Dag van de Grondwet, Den Haag

20-21 april  200 voor de toekomst: historische fiets- 
  tocht voor het goede doel.

22 april 200 schoolbezoeken 'Praten met soldaten'

23 april Landmachtdag 2014: De KL komt naar u toe!

12-23 mei   Reliable Sword, grote oefening in  
 Nederland die zich voor een groot   
  deel afspeelt buiten militair oefenterrein.

23 mei   Laatste vriend van Napoleon, muziek-   
 theaterspektakel in Delfzijl

14 juni Deelname Grand Defilé in Apeldoorn 

28 juni  Veteranendag 2014, extra aandacht  
 voor jubileum KL 

15-19 juli   Nijmeegse Vierdaagse, extra aandacht 
 voor jubileum KL

30 augustus  Deelname aan Maastrichtse activiteiten  
 ‘200 jaar Koninkrijk’

5 september   Herdenking Market Garden 

25 september   Nationale Taptoe 2014 met demonstraties  
 van het Korps Commandotroepen

29 oktober   Slotsymposium over verleden, heden  
 en toekomst KL
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Een aantal activiteiten dankt de landmacht aan het vfonds (het 
Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg). Zo neemt 
het vfonds een belangrijk deel van de financiering van het 
jubileumboek op zich en leent de Bandritzer uit aan de KL. Het 
vfonds ondersteunt de landmacht vanwege gedeelde doelstellin-
gen. 

Het vfonds zet zich in voor de erkenning en waardering van geünifor-
meerden in dienst van de Nederlandse overheid waar dan ook ter 
wereld. Daarnaast wil het vfonds de herinnering aan oorlog en 
vredesmissies levend houden door de slachtoffers te herdenken, 
maar boven alles ook de vrijheid en vrede vieren. “Wij ondersteunen 
diverse projecten die de democratie, mensenrechten en de internati-
onale rechtsorde stimuleren. Daarmee willen we het maatschappelijk 
debat over vrede en veiligheid op gang brengen en houden”, aldus 
Ton Heerts, directeur van het vfonds. 

De KL is niet de enige die in 2014 een feestje viert. De herdenking 
van tweehonderd jaar Koninklijke Landmacht loopt namelijk mooi 
in de pas met de viering van twee eeuwen Koninkrijk der Neder-
landen. Wie zich ook zo lang ‘Koninklijk’ mag noemen, is de 
marechaussee. De KMar bereikt eveneens de mooie mijlpaal van 
twee eeuwen paraat staan. 

200 jaar onafhankelijk
Het Nationaal Comité, onder leiding van Ank Bijleveld-Schouten, 
organiseert en coördineert tussen november 2013 en oktober 2015 de 
viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. In de viering staan 
de verworvenheden van 200 jaar onafhankelijkheid en van ons 
democratisch bestel centraal. Daarbij gaat het onder meer om 
persoonlijke rechten en vrijheden, bestuurlijke stabiliteit in een 

Respect winnen
Het vfonds wil - net als de landmacht - met voorlichting en publiciteit 
respect van de samenleving winnen voor alle personen die betrokken 
zijn bij internationale vredesoperaties. Over steun aan het jubileum-
boek zegt het vfonds: ‘Uit het prachtige jubileumboek blijkt dat 
vrijheid niet vanzelfsprekend is.’ Door de Bandritzer uit te lenen, 
hoopt het vfonds het publiek bewust te maken van het werk van 
oude en jonge veteranen. Tot slot biedt het vfonds duizend veteranen 
van de landmacht en marechaussee een arrangement (voorstelling en 
maaltijd) aan voor de Nationale Taptoe 2014. Dit tegen een zeer 
aantrekkelijk tarief. 

moderne rechtsstaat en actief burgerschap. Aan de hand van deze en 
andere thema’s worden zes nationale evenementen georganiseerd. 
De landing van Prins Willem Frederik op Scheveningen vormde de 
kick-off van de festiviteiten. 

200 jaar KMar
Ook de Koninklijke Marechaussee staat komend jaar ruimschoots stil 
bij haar verjaardag. Een van de hoogtepunten is de familiedag, een 
cadeautje voor de achterban van de marechausseemedewerker. Later 
volgen nog een wetenschappelijk congres, een defilé in Apeldoorn en 
diverse sportevenementen. Net als de landmacht giet de KMar over 
de bestaande evenementen een ‘200 jaar sausje’. Beide jubilea 
hebben een ingetogen karakter. 

vfonds ondersteunt  
jubileumactiviteiten

De landmacht feliciteert…

Meer info op  
www.v-fonds.nl
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