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Voorwoord

Beste leden,
Wat gaat de tijd vlug. De krokusvakantie is reeds voorbij en de zomer lonkt !
Vorig jaar werd onze vereniging “Koninklijk” en dit jaar herdenken we op zaterdag
22 april in Diksmuide onze verbroedering met onze Franse collega’s uit
Duinkerken.
Ik hoop van vele leden dan ook daar te mogen verwelkomen. De gemeente
Diksmuide steekt ook zijn schouders onder dit gebeuren. Deze activiteit zou toch
met stip in jullie agenda moeten genoteerd zijn. Wij proberen via verschillende
kanalen jullie verdere info hieromtrent te bezorgen.
Vergeet ook niet onze regelmatige schiettraining in “Forte des Dunes”. En verder
zijn er nog een aantal activiteiten die door het team “S3” worden gecoördineerd
….Kijk maar eens in de activiteitenkalender op onze webstek “grwv.be”.
Ik kijk uit om jullie te mogen begroeten op een van de vele activiteiten. Weet dat
u uw lidgeld meer dan terug hebt als u zelfs maar naar enkele activiteiten afkomt!
(familiedag, korpsmaal, herdenking, …)
Tot ziens op de volgende activiteit.
LtKol (R) Peter PATTYN

Secretariaat

ATTEST VAN HOEDANIGHEID voor gepensioneerde militairen
1. Het nieuwe “Attest van Hoedanigheid”, waarvan
voorbeeld in bijl. A, is in gebruik genomen. (bankkaart
formaat)
2. Het groen model, waarvan voorbeeld in bijl. B,
blijft tot nader order evenwel geldig.

Bijlage A
Bijlage B
Het nieuwe model wordt uitgereikt indien het persoonlijk wordt aangevraagd bij
de volgende dienst:

DGHR HRA – E/N
(Ondersectie Notariaat)
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1 – 1140 BRUSSEL
E-mail : dghr.hrgan@mil.be
Tf-Nr: 02/4418366
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Voorbeeld aanvraag hierna
Uw adres
Aan Comd DGHR HRA – E/N
(Ondersectie Notariaat)
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1 – 1140 BRUSSEL
E-mail : dghr.hrgan@mil.be
Tf-Nr: 02/4418366
Brussel

Datum

Onderwerp : Aanvraag "Attest van Hoedanigheid" nieuw model
Met dit schrijven wil ik een aanvraag indienen voor het bekomen van een
"Attest van Hoedanigheid" nieuw model. Hieronder vindt u de nodige
gegevens:
Naam:
Voornaam :
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Stamnummer:
Datum oppensioenstelling :
Laatste graad:
Laatste eenheid:
Laatste functie:
Officieel adres:
Tf Nummer:
GSM:
E-Mail:
Handtekening
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Voor uw agenda – Activiteiten
Vr 07 1630 Apr 17 Trg Tir

FDD Duinkerke

Apr of Mei

Comp Tir F-B

FDD Duinkerke

Vr 05 1630 Mei 17

Trg Tir

FDD Duinkerke

Vr 02 1630 Jun 17

Trg Tir

FDD Duinkerke

Vr 07 1630 Jul 17

Trg Tir

FDD Duinkerke

Vr 21 Jul 17

Te Deum - Nat Feestdag Lokale activiteiten

Vr 01 1630 Sep 17

Trg Tir

FDD Duinkerke

Za 30 Sep 17

Comp Tir F-B-D

FDD Duinkerke

Vr 06 1630 Okt 17

Trg Tir

FDD Duinkerke

Vr 03 1630 Nov 17

Trg Tir

FDD Duinkerke

Za 11 Nov 17

Wapenstilstand

Lokale activiteiten

Wo 15 Nov 17

Te Deum - Koningsdag

Lokale activiteiten

Nov 17

Kringmaaltijd KGRWV

Regio Passendale

Vr 01 1630 Dec 17

Trg Tir

FDD Duinkerke

&&&&&&&&&&&
Nieuwjaarsreceptie 2017
“De oude kaasmakerij” te Passendale was op 28 januari 2017
“The place to be”. De Koninklijke Groepering Reservemilitairen
West-Vlaanderen organiseerde er immers haar jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie. Door de vele omleidingen werden sommige
GPS-gebruikers langs oorden gestuurd waar zij in het verleden
nooit hadden van gehoord. Maar gewapend met kaart en kompas
bereikte iedereen uiteindelijk zijn bestemming.
55 Personen hadden zich ingeschreven om eens gezellig met
andere reservisten het nieuwe werkjaar in het verenigingsleven
aan te vatten. Onze voorzitter, LtKol (R) Peter Pattyn begroette
iedereen bij aankomst en al snel was het zaaltje goed gevuld.
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Onze vereniging was vereerd met de aanwezigheid van de
Provincie Comd luitenant-kolonel Christophe Onraet. Zowel
actieve als ex-reservisten en sympathisanten vonden elkaar
snel. Het weerzien was hartelijk. De glazen waren zelden leeg
dankzij de vlotte bediening van het aanwezige personeel. Op
geregelde tijdstippen werden ook zeer lekkere hapjes
geserveerd waarvan iedereen met volle teugen genoot.
Rond 2100 hr las de voorzitter
zijn nieuwjaarsbrief, vol goede
voornemens voor het jaar 2017
voor. Uiteraard werden onze
Franse collega’s, Col (R) Caenen
Cdt (R) Van Loocke en LtCol (R)
Thoor uit Duinkerke hartelijk
welkom geheten.
Op het einde van zijn brief
mochten we nog van een primeur
genieten. De voorzitter kondigde
de
hernieuwing
van
het
verbroederingspakt aan. Dit zal op
22 april 2017 plaatsvinden op
Belgische bodem te Diksmuide.
Om 2300 hr liep de receptie
teneinde en werd er afscheid
genomen. Wellicht niemand zal
zich de verre verplaatsing beklaagd hebben.
We
mogen
zeker spreken
van
een
geslaagde
organisatie.
Met dank aan
onze S5 Mario
die dit tot in de
puntjes heeft
geregeld.
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Kennismaking met de Grote Oorlog en Oud-Stuivekenskerke
Op 14 november 2016 was Reservecommandant van de Medische
Dienst Stefaan Vergaerde, verkleed als soldaat Odon uit WO-I, op stap
met het 6e leerjaar van de gemeenteschool Sijsele-Damme o.l.v. juf
Mieke. Ze bezochten er in de voormiddag in Diksmuide de Dodengang.
Tijdens de middag aten ze als inlevingsmoment ten velde stump uit
gamellen op de site "O.L.V-hoekje" te Oud-Stuivekenskerke. Later op
de dag bezochten ze de John McCrae-site - Essex Farm Cemetery - om
daarna hun weg te vervolgen naar Hill 60.
Op de terugweg - na deze boeiende dag - reden ze nog eens onder de
Menenpoort
Leden van de Koninklijke
Kring Mars & Mercurius
afdeling Brugge/W.VL. vzw en
de Koninklijke Groepering
Reservemilitairen
WestVlaanderen v.z.w begeleiden
reeds vele jaren regelmatig
jongeren in schoolverband
voor een bezoek aan de
frontstreek.
In 2008 ging de Provincie
samen met het Militair
Commando West-Vlaanderen
van start met het project ‘Nooit Meer Oorlog’. In een samenwerking
met vrijwilligers van Mars & Mercurius, de Groepering Reserve
Militairen W.VL. en het stadsbestuur van Diksmuide sloegen deze
partners de handen in elkaar om een projectweek uit te werken voor
lagere scholen in de provincie West-Vlaanderen. Dankzij de financiële
steun van het stadsbestuur van Diksmuide en de Provincie (middelen
van het netwerk ‘Oorlog en Vrede in de Westhoek’) werd het mogelijk
om een aantal klassen een daguitstap in Diksmuide aan te bieden. Met
de vele herdenkingsactiviteiten voorzien in het programma
herdenking 14 – 18 werd het project “Nooit meer Oorlog” in 2014
door de Provincie “on hold” gezet. De vraag van de scholen voor
omkadering van de leerlingen door ervaringsdeskundigen tijdens de
voorbereiding van en de uitstap zelf naar de frontstreek bleef echter
bestaan. Vandaar dat de beide verenigingen regelmatig en
belangeloos scholen blijven begeleiden om de nagedachtenis aan deze
tragische periode van onze geschiedenis levendig te houden. De
belangstelling van onze jongeren voor wat er 100 geleden hier aan de
IJzer gebeurde is dan ook bijzonder groot.
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Artikel uit “De ‘Grote Wacht’ krant” een uitgave van de Koninklijke
Vereniging “De Vrienden van het O.L.Vrouwehoekje te OudStuivekenskerke v.z.w.”
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Stefaan ‘Odon’ Vergaerde in 'Iedereen Beroemd’
Wie vrijdagavond 11 november na het Nieuws afstemt op Eén zal in
'Iedereen Beroemd’ Stefaan Vergaerde (achteraan midden) bezig zien.
Op de dag van Wapenstilstand kozen de programma makers Stefaan
uit om zijn rol als Odon, de intussen bekende WO I-soldaat, gestalte te
geven. Naast zijn beroep ais verpleegkundige Palliatieve Zorgen bij
PZE De Vlinder in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende is Stefaan ook
reservemilitair. Hij gaf in ‘De Groote Oorlog’ gestalte aan de figuur van
soldaat Odon en in de hoedanigheid van herinnerings-, herdenkingsen vredeseducator bezoekt hij scholen in Vlaanderen. Camera’s en
soldaat Odon brachten woensdag o.a. een bezoek aan klas 1A van
basisschool Christus Koning in de Gerard Davidstraat. Te zien
vrijdagavond. (Foto MDW)
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Korpsmaaltijd KGRWV 25 nov 2016
Door de voorzitter van KGRWV LtKol (R) Peter Pattyn en de
voorzitter van de vriendenkring 24 Li Ere LtKol Jan Van
Craen
werden
de
64
deelnemers op 25 november
begroet bij aankomst in
feestzaal De kroon te Esen, om
hun jaarlijkse Korpsfeest ter
gelegenheid van koningsdag te
vieren.
Tijdens de receptie werd van
een lekkere Cava genoten of
een fruitsapje voor Bobs, want de jaarlijkse bobcampagne
ging ook op die dag van
start. De uitgebreide
receptie bood ons de
gelegenheid om na een
lange
tijd
collega
reservisten terug te zien
en bij te praten. Het
assortiment
aan
verfijnde koude en warme hapjes
die rijkelijk werd rond gebracht
werden zeer gesmaakt.
Voor aanvang van de maaltijd had
Lt Kol (R) Jan Van Craen de eer het
welkomwoord te spreken. Ook
aalmoezenier Decock nam het
woord en hield een ogenblik stilte
voor de overledenen. Voorzitter
LtKol (R) Peter Pattyn nodigde
aansluitend uit tot de toost op ZM
De Koning.
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Het thema van deze editie waren de Belgische koningen.
Iedere tafel droeg de naam van een Belgische koning van
Koning Leopold 1 tot de huidige Koning Filip. Op iedere tafel
stond een foto van de Koning waarnaar de tafel was
genoemd. De kronen op de tafel verwezen naar de
gelegenheid “Koningsdag”, de koninklijke titel van de
vereniging en de naam van het etablisement
Cdt (R) Wayaert nodigde aansluitend
de genodigden uit om plaats te nemen.
Ook het voorlezen van het menu nam
Mario met de nodige humor voor zijn
rekening.
De maaltijd waarvan het menu hier
volgt was verzorgd en mooi
gepresenteerd. Als voorgerecht werd
er een trio van noordzeevis met een
licht currysausje en fijne groentjes
geserveerd. Een sorbet van peer
overgoten met Poire Williams als
tussengerecht kwam eraan om de smaak in de mond te
neutraliseren alvorens het hoofdgerecht op gediend werd.
Het hoofdgerecht, everzwijnhaasje met een sausje van
Calvados kwam onze tong strelen om te eindigen met een
mooi gevuld dessertbord en koffie met versnaperingen.
Ondertussen was het middernacht, de DJ begonnen met het
muzikaal opluisteren van deze feestelijke bijeenkomst en
de eerste schuchtere danspasjes werden gezet.
Voor velen was dit ook het tijdstip om afscheid te nemen,
om voor sommigen de lange terugrit huiswaarts aan te
vangen.
De heerlijke receptie en de uitmuntende maaltijd nodigden
uit om er volgend jaar weer bij te zijn.
Het was voortreffelijk Mario.
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Speech door Lt Kol ( R ) Jan Van Craen
Meneer de voorzitter, beste vrienden,
Jullie zien en horen het goed, dit jaar is het mijn beurt om het woord tot
jullie te richten.
Een speech schrijven is niet zo eenvoudig. Hij mag niet saai zijn, want dan
ben je in de kortste keren de aandacht kwijt, vooral als men moet
speechen tijdens een receptie of een maaltijd.
Achter de schermen werd intensief druk op mij uitgeoefend om mijn
speech zo kort mogelijk te houden.
Een speech moet echter aan een aantal voorwaarden voldoen en een
aantal vaste items bevatten.
Eerst een vooral een verwelkoming,
Daarmee gaan we dus beginnen. In naam van onze Voorzitter LtKol Peter
Pattyn en in mijn naam heet ik jullie nogmaals, van harte welkom op deze
“Korpsmaaltijd”. Cette année, nos amis français sont, de retour, Le LtKol
Jean Caenen et Comd Michel Van Loocke, soyez les bienvenu.
Daarnaast moet ik enkele mensen verontschuldigen. Onze ProvComd
LtKol Christophe Onraet was liever hier geweest, maar vanavond moet hij
zijn echtgenote volgen naar een optreden in het Ieperse. LtKol Carlos
Vermeulen, directeur CCMP te Ieper laat zich verontschuldigen.
Verschillende personaliteiten hebben deze avond, andere verplichtingen,
waaronder onze gouverneur. Didier Vanhoucke, voorzitter van Brugs
Ommeland laat zich verontschuldigen. En ook de voorzitter van Mars &
Mercurius Jan Devos is er niet bij.
In een speech hoort ook een serieus gedeelte.
Meestal gaat dit gedeelte over de vereniging zelf. Daar gaan we. De
“Groepering” telt op dit ogenblik meer dan 100 betalende effectieve
leden en ik kijk naar onze TAK 1 of deze cijfers nog actueel zijn. Ook dit
jaar werd de familiedag een succes en de afwezigen hadden zeker
ongelijk en dan moet ik beschaamd in eigen boezem kijken. Samen met
onze Franse vrienden uit Duinkerke werd terug het schieten
georganiseerd.
Wie dit jaar meedeed aan de 4-daagse, zal ondervonden hebben, dat het
een hete augustus maand was.
Hoopgevend voor ons reservisten is het feit, dat er verder overleg is over
“de toekomst van de reserve”. Misschien zullen de iet wat oudere
reservisten onder ons de wenkbrauwen fronsen en denken: Nog maar
een keer! Laat ons optimist blijven. Op het symposium laatsleden was
men over één ding overtuigd: een goed uitgebouwde reserve is
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noodzakelijk. Alleen al het feit, dat er heel wat Korpscommandanten
aanwezig waren is een hoopvol teken.
Maar de belangrijkste gebeurtenis voor onze groepering is wel, dat Zijne
Majesteit de Koning ons, dit jaar, heeft gemachtigd, de titel van Koninklijk
te voeren. Sedert 04 Mar 2016 gaan we door het leven als KGRW. Vroeger
dacht ik dat deze titel enkel aan muziekverenigingen werd geleend, zoals
de “Koninklijke Harmonie van de ….” En iedereen kan dit wel aanvullen.
Op het eerste zicht lijkt deze vergelijking van onze “Groepering” met een
“Harmonie” misschien wat oneerbiedig, maar als men wat dieper
nadenkt, dan gaat de vergelijking wel op. Als we ieder lid van de
vereniging nu eens beschouwen, als een muzikant met elk zijn eigen
instrument, dan vormen ze in samenspel een harmonisch geheel.
Alhoewel niet alle leden officieel als actieve reservist worden beschouwd,
blijft iedereen wel actief. Al was het maar als lid van één of andere
vaderlandslievende vereniging of comité.
In een speech mag een minder serieus gedeelte er ook in.
Alhoewel de aanleiding wel serieus was. Mag ik jullie een vraag stellen.
Wie zag de beelden in het nieuws, van de betoging van onze militairen in
Brussel. Ik kreeg een “déja vu”. Ze deden me terugdenken aan onze
laatste wederoproeping met het 24Li in 2004. in samenwerking met de
politie van Roeselare. Tijdens één van de oefeningen, die doorging in de
kazerne in Lombardsijde, mochten wij betogers spelen en de politie
uitdagen. In plaats van met citroenen te werpen, wierpen wij, met water
gevulde ballonnen. Met veel machtsvertoon werd gepoogd ons tegen te
houden, het watercanon werd ei zo na niet ingezet, maar ze hadden het
verdorie lastig met ons.
In een speech hoort natuurlijk ook een bedanking.
Ik wil hierbij het bestuur van de KGRW bedanken, dat de Vriendenkring
van 24Li zich opnieuw mocht aansluiten bij deze Korpsmaaltijd.
Daarnaast wil ik dat jaar ook onze partners bedanken. Wordt er niet
gezegd, dat er naast elke reservemilitair ook een sterke vrouw staat? Ook
voor hen is er in de loop der jaren veel veranderd. Terwijl manlief vroeger
verschillende dagen en weekends weg was om te oefenen, waarbij de
partners konden genieten van wat rust en reikhalzend uitkeken naar
manliefs thuiskomst (een tekeningske hoef ik niet te maken, zeker), zijn
de wederoproepingsdagen beperkt. Dames bedankt voor jullie geduld en
steun.
En tot slot , het slotwoordje.
Een fijne avond verder en laat het jullie smaken!
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Landstrijdkrachten? Ja natuurlijk!
Johan Breyne
Kolonel stafbrevethouder Johan Breyne is chef van de sectie Coördinatie
binnen de divisie Defence Development van het stafdepartement Strategie.

Les forces terrestres vivent des temps difficiles. Depuis que la nouvelle
stratégie militaire américaine, l’ « AirSea Battle », s’accompagne d’une
réduction drastique du nombre d’unités de l’US Army, leur pertinence
est souvent remise en question.
Ajoutez à cela le grand nombre de voix proposant la réduction sans
précédent du volume des forces terrestres. Ne devrionsnous place pour
les forces terrestres dans un conflit futur ? Poser la question, c’est y
répondre : douter de l’utilité des forces terrestres équivaut à toucher aux
options pour la mise en oeuvre des forces armées. Et dans le contexte de
sécurité actuel, mieux vaut disposer d’une large palette d’options.
Blijven landstrijdkrachten relevant?
Of tien jaar aanwezigheid van NAVO-troepen in Afghanistan een succes was,
zal pas over enkele jaren blijken. NAVO-troepen zijn ook al meer dan twintig
jaar aanwezig in de Balkan. Door de lange duur van deze en andere
campagnes wordt de opvatting dat het inzetten van landstrijdkrachten
meehelpt aan het strategische succes ervan, op steeds meer scepticisme
onthaald. Verder helpt de nieuwe Amerikaanse militaire doctrine, de “AirSea
Battle”, die gepaard gaat met een drastische inkrimping van het aantal US
Army-eenheden, niet om de vraag naar het belang van landstrijdkrachten te
beantwoorden. Er gaan in Europa dan ook steeds meer stemmen op om het
Amerikaanse voorbeeld te volgen en de grootte van de landstrijdkrachten
verregaand te reduceren. Nochtans moeten we de plaats van de
landstrijdkrachten in een toekomstig conflict niet in vraag stellen.
Landstrijdkrachten bieden immers heel wat voordelen voor het voeren van
een aangepaste veiligheids- en defensiepolitiek in de complexe
veiligheidsomgeving van vandaag.

Het toekomstige conflict
Tussen de lineaire verdediging van de Fulda Gap uit de Koude Oorlog en de
hybride oorlog van vandaag in Oekraïne gaapt op het eerste zicht een
methodische afgrond, maar eigenlijk is er niets nieuws onder de zon. De
pletwals van Sovjettankdivisies is weliswaar vervangen door een ambigue
aanpak van een conflict met een steeds veranderende mix van een zowel
fysieke – hard power − als mentale − soft power − component, maar het
fysieke element blijft steunen op het geloof dat materiële superioriteit, zoals
betere bewapening, economische macht of technologische voorsprong,
vertaald wordt in een beslissend voordeel op het terrein. Pantsers en
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vliegtuigen blijven dus het ultieme instrument dat de tegenstrever fysiek tot
overgave zal dwingen. Gebruik van geweld blijft voorbehouden tegen de
politieke, sociale, economische en militaire middelen van rivalen en
tegenstrevers. Dat een indirecte aanpak, waarbij rebellen of terroristen
gesteund worden met wapens, materieel of zelfs personeel (waarvan de
aanwezigheid natuurlijk officieel ontkend wordt), de voorkeur wegdraagt
aangezien dit de ambiguïteit versterkt, is ook niet echt vernieuwend.
De proxy war is zo terug van nooit weggeweest. De mentale component moet
ook nu de wil van de tegenstrever ontwrichten. Hier komt de
machiavellistische verdeel-en-heerspolitiek terug voor het voetlicht.
Diplomatieke druk, assertief machtsvertoon en spierballenpolitiek,
propaganda, ontrading en afschrikking, manipulatie, subversie en
misleiding, dwang, corruptie en bedrog … er zijn geen slechte middelen om
verdeeldheid onder de tegenstrevers te zaaien en hun aanpak om de
veiligheid te herstellen, te breken. Soepel kunnen wisselen tussen het
mentaal en fysiek bestrijden van de tegenstrevers, waarbij hun sterke en
zwakke punten continu beoordeeld worden, is de opvallendste en
belangrijkste eigenschap van het hybride conflict.

Landstrijdkrachten in het toekomstig conflict
Van de Krim tot Tripoli, van Bagdad tot Donetsk, de conflicten aan de
grenzen van Europa hebben veiligheid opnieuw op de Europese politieke
agenda geplaatst. Om de veiligheid te kunnen herstellen, moet Europa een
antwoord kunnen bieden dat even lenig is als de dreiging. Europa heeft er
dus alle baat bij naast soft power ook fysieke (lees: militaire) middelen achter
de hand te houden om, indien nodig, een dreiging met geweld te kunnen
afslaan. Hieruit volgt het belang van een zo breed mogelijke waaier van
opties om een toekomstige, hybride dreiging te kunnen afweren.
Landstrijdkrachten bieden heel wat van deze opties. Zij beschikken over een
arsenaal aan capaciteiten
waardoor zij in vele types
operatie inzetbaar zijn − van
gevechtsacties
over
psychologische operaties
(PsyOps) tot civiel-militaire
samenwerking (CIMIC) en
humanitaire inzet. Door het
samenbrengen van verschillende van deze capaciteiten
in battle groups, interwapen
tactische groeperingen, kan
eender welke opdracht
Escalatiedominantie ook door eigen middelen
uitgevoerd worden met de
nodige en aangepaste middelen.
Alle types strijdkrachten beschikken over zeer gekwalificeerd personeel. De
inzetbasis van dit personeel verschilt echter grondig. Lucht- en zeestrijdkrachten voeren hun operaties met hoogtechnologische wapen-systemen,
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gevechtsvliegtuigen en schepen, die bemand worden door zeer
gespecialiseerd personeel, zonder wie het wapensysteem niet volledig
operationeel is. Dit is niet het geval voor de landstrijdkrachten. In plaats van
bemande wapensystemen gebruiken landstrijdkrachten bewapende
manschappen. De soldaat is het wapensysteem, waarbij zijn bewapening
hem steunt om de opdracht uit te voeren. Voor een andere opdracht
verandert zijn bewapening. Zo kan een bedienaar van een mortier 120 mm
Minimischutter worden van een sectie lichte infanterie tijdens een
vredesondersteunende operatie. Dit verhoogt opnieuw het aantal opties
voor de inzet in operaties.
Dankzij het arsenaal aan capaciteiten binnen de landstrijdkrachten kan een
battle group in gevechtssituaties het overwicht verkrijgen en behouden. De
beschikbaarheid van lichte wapens, direct vuur met zwaarder kaliber en
indirect vuur op grotere afstand laat een graduele escalatiedominantie toe.
Hoe de tegenstrever het conflict ook conventioneel doet escaleren,
landstrijdkrachten hebben snel een gepast antwoord paraat. Daarenboven
hebben de eenheden van de landstrijdkrachten het voordeel van het
maneuver. “Schießen, fahren, funken” is nog steeds even actueel als 75 jaar
geleden. Daarnaast leveren grondtroepen de meestal onontbeerlijke eyes on
target voor vooral lucht- maar ook voor zeestrijdkrachten. Alle conflicten
van de laatste 20 jaar hebben aangetoond dat burgerslachtoffers als gevolg
van een gevechtsactie nefast zijn voor de maatschappelijke aanvaarding van
de inzet van eigen militaire middelen. De observatie van een doelwit door
troepen op de grond is een zekere manier om een dergelijke fatale vergissing
te vermijden.

In zijn toespraak voor de Finabel-vergadering te Trencín op 5 mei 2015
merkte luitenant-generaal Yakovleff (vicestafchef van het Allied Command
Operations) op dat “Air power can strike, but cannot secure. Sea power can
strangle, but it cannot stabilize”. Lucht- en zeestrijdkrachten, hoewel zij
kritieke en noodzakelijke elementen in het gevecht zijn, kunnen een gebied
niet controleren noch stabiliseren. Zij kunnen de tegenstrever enkel tijdelijk
hinderen. De luchtcampagnes boven Kosovo (1999) en Libië (2011) waren
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dodelijk effectief, maar wanneer de vliegtuigen uit de lucht verdwenen, bleef
de tegenstrever baas op de grond. Hij moest zich immers geen zorgen maken
over grondtroepen die hem op elk moment konden hinderen in zijn opzet.
De aanwezigheid van oorlogsbodems in de Indische Oceaan belemmerde de
vrijheid van handelen van Somalische piraten aanzienlijk, maar het is slechts
na het herwinnen van een zekere vorm van controle over de kuststrook door
de Somalische autoriteiten dat het aantal gevallen van piraterij gevoelig
daalde. De doelstelling van elke operatie is het veroveren van de controle
over een gebied in tijd en ruimte om de kracht van de tegenstrever te
neutraliseren en hem vrede en stabiliteit op te leggen. Landstrijdkrachten
beschikken over die unieke vaardigheid om een gebied onder controle te
brengen en te houden zolang dit politiek noodzakelijk geacht wordt.
Vandaar ook dat de landstrijdkrachten beschikken over grotere aantallen
personeel. Zij moeten immers het grondgebied bezetten en hun
aanwezigheid permanent laten voelen om de bewegingsvrijheid van de
tegenstrever zodanig te beperken dat hij zich niet meer kan verzetten.
Grondtroepen hebben zo het potentieel om geweld te verminderen of zelfs
te verhinderen. Of met de woorden van luitenant-generaal Yakovleff:
“Control of the land remains the ultimate determinant of victory and the
condition for peace”.
En verder: “With real estate comes the population, and they are the true
arbiters of success”. De loutere aanwezigheid van bevriende grondtroepen in
conflictgebieden schept niet alleen een klimaat van veiligheid en
vertrouwen, maar maakt ook communicatie van persoon tot persoon
mogelijk, zowel met voor als tegenstander. Zowel CIMIC en PsyOps als de
gewone, soms rudimentaire pogingen van de soldaat om een gesprek aan te
knopen met de lokale bevolking, dragen bij aan het mentale aspect,
waardoor het succes van subversie, propaganda en andere middelen, die de
wil van de lokale bevolking en de autoriteiten moeten aantasten,
exponentieel afneemt. Lucht- en zeestrijdkrachten komen veel minder in
contact met de lokale populatie in conflictgebieden doordat ofwel hun basis
of haven buiten het conflictgebied ligt, ofwel de interactie om
veiligheidsredenen minimaal is als ze in de operatiezone vertoeven.
De aanwezigheid van robuuste grondtroepen in een conflictgebied is een
concrete demonstratie van sterkte. Door een langdurige aanwezigheid van
landstrijdkrachten toont een regering bovendien haar politieke wil en een
duurzame verbintenis tot het delen van lasten en risico’s ten aanzien van
partners en geallieerden. Het is ook een duidelijk signaal, voor de
plaatselijke autoriteiten en bevolking, van de ernst van de politieke intentie
om tot oplossingen te komen.
Ook budgettair kan de keuze voor de inzet van landstrijdkrachten een
voordeel opleveren. De kosten voor het inzetten van een gesofisticeerd
wapensysteem zijn niet erg samendrukbaar. Men ontplooit het of men
ontplooit het niet. Bij de inzet van grondtroepen betekent de keuze om een
compagnie in plaats van een bataljon te ontplooien een serieus gebruik van
de budgettaire snoeischaar zonder aan de politieke intentie, een deelname
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aan de operatie, te raken. Burden and risk-sharing tegenover partners blijft
zo verzekerd.
Uitdagingen
Aan de inzet van landstrijdkrachten zijn natuurlijk ook uitdagingen
verbonden. Verre crisisgebieden maken landstrijdkrachten afhankelijk van
lucht- en zeetransport voor hun inplaatsstelling en bevoorrading. Door hun
grotere volume resulteert dit in meer middelen en tijd nodig voor de
ontplooiing.
De voorbereiding van landstrijdkrachten op een inzet in operatie duurt te
lang volgens heel wat critici. Deze voorbereiding is echter nodig aangezien
landstrijdkrachten in de laatste twintig jaar nooit in hun primaire rol,
waarvoor zij zijn gerekruteerd en opgeleid, zijn ingezet. Gemechaniseerde
infanteristen, tankbemanningen, artilleristen fungeren allemaal in een
secundaire rol, meestal die van lichte infanterie, wat conversie vraagt. De
hoge rotatiesnelheid van de detachementen met steeds nieuwe rekruten
versterkt het belang van een grondige voorbereiding. Dezelfde critici
vergeten dat de opwerking van een fregat of de opleiding van een piloot tot
zijn operationele inzetbaarheid ook meer dan enkele weken vergt.
Lucht- en zeestrijdkrachten beschikken over hoogtechnologische en uiterst
precieze wapensystemen,
die vanop grote afstand
inzetbaar zijn, waardoor het
in de ogen van de publieke
opinie lijkt op het voeren van
een propere oorlog zonder
collaterale schade en met
een kleine kans op eigen
verliezen. Landstrijdkrachten schijnen in dit opzicht
archaïscher: de clausewitziaanse frictie en fog of war
liggen altijd op de loer, het
gevecht gebeurt meestal op
korte afstand, is niet altijd even precies en is bloedig, met slachtoffers aan
beide kanten. Dit verklaart ook de weerstand in onze westerse samenleving
om grondtroepen in het gevecht in te zetten.
Deze tegenzin wordt gevoed door de klassieke en de sociale media. Voor
berichtgeving over operaties in het luchtruim en op zee zijn de media
aangewezen op beelden die lucht- en zeestrijdkrachten zelf verstrekken,
zoals de steeds indrukwekkende videobeelden van met chirurgische
precisie uitgevoerde bombardementen. In de inzetomgeving van de
landstrijdkrachten zijn de media echter nooit ver weg. Zo worden frictie en
fog of war als niet ogenblikkelijk via de sociale media dan toch dagelijks door
de vele nieuwszenders tot in de huiskamer gebracht. Door die nabije mediaaandacht lopen landstrijdkrachten meer in de kijker en zijn zij dus sneller
aan kritiek blootgesteld.
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Landstrijdkrachten blijven relevant!
Na de verschillende jarenlang durende vredesondersteunende campagnes
stellen sceptici zich vragen over de relevantie en grootte van
landstrijdkrachten. Hebben landstrijdkrachten daarom afgedaan in een
toekomstig conflict? Helemaal niet, ze behouden hun plaats naast de luchten zeestrijdkrachten in elk operatietoneel. Hun exclusieve aspect is immers
het ter beschikking hebben van de nodige mankracht voor de fysieke en
mentale strijd in het hybride conflict. Op het fysieke vlak zijn de capaciteiten
gemakkelijk inzetbaar in alle crisis- en conflictsituaties en passen zich, onder
meer door het gebruik van de battle group, gemakkelijk aan de opdracht aan.
Daarnaast hebben landstrijdkrachten in het mentale domein het voordeel
bewapende soldaten in te zetten in plaats van bemande wapensystemen.
Kortom, overtuiging en dwang door de soldaat met zijn geweer blijft een
unieke vaardigheid van landstrijdkrachten. Het is die dimensie die heel wat
opties opent in de keuze voor inzet van de strijdkrachten binnen de gekozen
veiligheids- en defensiepolitiek. En, in de huidige veiligheidsomgeving:
hoe meer opties, hoe beter.

20

Hoe lid worden
Lid worden van de Groepering Reservemilitairen WestVlaanderen kan door jaarlijks een bijdrage van € 25,00
te storten op rekeningnummer
IBAN: BE58 7755 8208 3479 - BIC: GKCCBEBB.

