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1
VOORWOORD

Mobilisatie vroeger en mobilisatievoorbereidingen nu, m.a.w. de inzet van mensen en

middelen door de regering als reactie op internationaal-militaire dreiging en tegen de

achtergrond van binnenlandse politieke verhoudingen en meningsvorming. Herhaalt de
geschiedenis zich telkenmale volgens hetzelfde patroon of is meer nuancering geboden.
Is er sprake van constante èn variabele factoren die in wisselende tijdsgebonden samen¬
hang tot mobilisatie kunnen leiden ?

Kan men dit een mobilisatie in engere zin noemen, in breder verband gaat het bij mobi¬

lisatie niet alleen om de gewapende macht maar om de gehele samenleving. Een samen¬

leving die "in het geweer" wordt gebracht om de krijgsmacht - in tijden van spanning
of oorlogsomstandigheden - goed te kunnen laten functioneren en zich daarvoor offers

moet getroosten. Mobilisatie niet alleen als een militair-organisatorische operatie, maar
ook als een proces van drainage van de civiele sector van de samenleving ten behoeve
van de militaire verdediging daarvan. Op welke terreinen en in welke omvang worden
in dat proces mensen en middelen aan de samenleving onttrokken of in gereedheid ge¬

houden en welke bestuurlijke en wettelijke maatregelen zijn daarvoor nodig ?

Ook de positie en verplichtingen van Nederland in het NAVO-bondgenootschap hebben
hun invloed op de binnenlandse verhoudingen.
Vraagstukken die van fundamenteel belang zijn voor de relatie maatschappij-krijgsmacht.

De Stichting Maatschappij en Krijgsmacht achtte het derhalve belangrijk genoeg aan deze

materie een conferentie - gehouden op 7 juni 1985 onder de titel "Nederland mobiliseert"
- te wijden en daarbij het verschijnsel mobilisatie af te zetten tegen het verleden, de

huidige situatie en de verwachting voor de - nabije - toekomst.

Crisisbeheersing blijkt een steeds belangrijker plaats te hebben gekregen in het vei¬
ligheidsbeleid. Daarin speelt het tijdstip waarop mobilisatie nodig geacht wordt een

steeds crucialer maar ook paradoxale rol. Wordt het tijdstip te vroeg gekozen dan kan

dit een escalerend effect hebben. Zou men echter om die reden met mobilisatie wachten
dan kan het te laat blijken te zijn.

Het historische gedeelte van dit mobilisatiedrieluik wordt verzorgd door dr C.M.Schui¬
ten, hoofd van de Sectie Militaire Geschiedenis van de Koninklijke landmacht.

Kolonel (thans brigade-generaal) J.J.J.M.M.Vos als chef Staf Mobilisatievoorbereiding
Nationaal Territoriaal Commando geeft een gedetailleerd exposé over het klaarliggende
mobilisatieplan 1979 en de fasen waarin dit plan kan worden uitgevoerd. Niet alleen om

de mobilisatie soepel te laten verlopen maar ook om de nodige terughoudendheid - om
provocatie te voorkomen - te kunnen betrachten.

Tenslotte completeert prof.mr P.J.Teunissen, hoogleraar in de sociologie van de inter¬

nationale betrekkingen aan de Rijksuniversiteit te Groningen, dit drieluik. Hij maakt in

zijn voordracht een tour d'horizon langs de grote verscheidenheid van veiligheidspoli¬
tieke aspecten waarmee Nederland, West-Europa en de NAVO in de jaren '80 (kunnen)

worden geconfronteerd.
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Ter afsluiting volgt een samenvatting van de discussie die naar aanleiding van de ge¬
houden inleidingen werd gevoerd en onder leiding stond van de voorzitter van de con¬
ferentie, Chr.O. Tuts, bestuurslid van de Stichting.

.
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VAN NEUTRALISME NAAR BONDGENOOTSCHAP K)ver het Nederlanse

leger in de negentien¬
de eeuw zie men H.
Amersfoort : voor va¬
derland en Oranje,
"Mededelingen Sectie
Militaire Geschiedenis"
7 (1984) 5-35 en H.
Amersfoort : the Nine¬
teenth Century, "Re¬
vue Internationale
d' Histoire Militaire"
58 (1984) 47-72.

de mobilisaties in 1870, 1914 en 1939
door dr C.M.Schuiten

INLEIDING

Sinds het midden van de vorige eeuw heeft Nederland driemaal zijn krijgsmacht gemobi¬

liseerd : in 1870, in 1914 en in 1939. Het verloop van die mobilisaties is zeer verschil¬
lend geweest. De mobilisatie van 1870 bracht zo'n 60.000 man op de been en was maar

van zeer korte duur, terwijl de maatschappelijke gevolgen te verwaarlozen vielen. Tij¬

dens de langdurige mobilisatie van 1914-1918 kwamen relatief meer mannen onder de wa¬

penen, het oorlogsgevaar was duidelijk groter en de gehele maatschappij was nauw be¬

trokken bij het mobilisatiegebeuren. Dat gold ook voor de mobilisatie van 1939, maar de¬

ze werd gevolgd door een oorlog.

Ondanks de verschillen vertonen deze mobilisaties voldoende overeenkomsten om ze te

kunnen plaatsen binnen een zelfde tijdvak, hetwelk men zou kunnen begrenzen met de

jaartallen 1839-1940. Gedurende die periode bevond zich een gedeelte van de landmacht

onder de wapenen. Het andere gedeelte van het effectief was met groot verlof gezon¬

den, en werd slechts bij tijd en wijle opgeroepen voor een herhalingsoefening. Pas in

geval van een algemene mobilisatie zou de krijgsmacht op voet van oorlog worden ge¬
bracht. In het bijzonder voor een klein land was het van het grootste belang om de mo¬

bilisatie snel uit te voeren. Immers, de grote mogendheden hadden reeds in vredestijd
voldoende troepen paraat om een strategische overval uit te voeren ten einde de mobili¬
satie te verstoren. Dit noodzaakte tot het voorbereiden van een strategische beveiliging.
Wanneer het leger gemobiliseerd was, werden de oorlogs- of concentratieopstellingen
betrokken. De keuze hiervan zou afhangen van de politieke en militaire situatie in Euro¬
pa. Aan de hand van de sleutelwoorden mobilisatie, strategische verrassing en concen¬
tratie zal nu worden nagegaan in hoeverre de toenmalige neutraliteitspolitiek te realise¬
ren was binnen het kader van de militaire werkelijkheid. De conclusie zal zijn dat het
politieke denken aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, in Nederland althans,
berustte op negentiende eeuwse premissen. Wanneer men dan ook de nederlaag van mei
1940 wil verklaren, dient men allereerst oog te hebben voor de afstemming tussen bui¬
tenlands beleid en defensie in de laatste vijfentwintig jaar van de negentiende eeuw.

DE MOBILISATIE VAN 1870 EN WAT DAARUIT VOORTVLOEIDE
Toen op 15 juli 1870 het Franse leger mobiliseerde, lag een oorlog tussen Frankrijk en

Duitsland in de lijn der verwachtingen. Niet uitgesloten werd geacht dat het conflict
zich zou uitbreiden en dat ook Nederland bij de oorlog betrokken zou raken. Derhalve
besloot de Nederlandse regering tot mobilisatie van de krijgsmacht (16 juli). In die tijd
bestond het leger uit een beroepskader, een kleine groep beroepssoldaten, plaatsver¬
vangers en dienstplichtigen.1 Aangezien de soldaten tot de onderste lagen van de be¬
volking behoorden, veroorzaakte de mobilisatie geen ontwrichting van het openbare le¬
ven. Na gemobiliseerd te zijn betrok het leger zijn concentratieopstelling, een operatie
die op 23 juli 1870 was voltooid. Aangezien de regering niet wist wat de toekomst zou
brengen en zij duidelijk wilde maken dat Nederland zich neutraal zou opstellen, was ge¬
kozen voor de neutraliteitsopstelling, hetgeen een verspreiding betekende van het veld¬
leger. Het hoofdkwartier bevond zich te Utrecht, er lag een divisie in Noord- en Zuid-
Holland, een andere rond Arnhem en drie zelfstandige brigaden hadden posities ingeno-
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men respectievelijk rond 's-Hertogenbosch, Heilevoetsluis en Groningen. De snelle Duit¬
se overwinning op Frankrijk deed het oorlogsgevaar verdwijnen, zodat reeds op 14 sep¬
tember 1870 met de demobilisatie een aanvang kon worden gemaakt.
De regering, de volksvertegenwoordiging en de militaire autoriteiten en met hen vele

anderen haalden opgelucht adem. De kans op een confrontatie met Pruisen was namelijk
verre van denkbeeldig. Dat land had immers in 1864 het kleine Denemarken aangevallen
en had in 1866 Oostenrijk en enkele Zuidduitse staten het onderspit doen delven. Het
Tweede Kamerlid J.K.H.de Roo van Alderwerelt schreef in 1866 onomwonden "Zooals op
dit oogenblik de verhoudingen in Europa zijn, is Pruisen onze meest waarschijnlijke en
meest gevaarlijke vijand".2

2J.K.H.de Roo van Al¬
derwerelt, "Nederland
bij een oorlog tegen
Pruisen. Eene bijdrage
tot de kennis van ons
krijgswezen te land"
(Schiedam, 1866) 14.
A.R.Kraayenhoff van
de Leur ontwierp zelfs
een scenario van een
aanval door Duitsland;
zie zijn "Nederland bij

oorlog tegen Prui¬
sen in 1877" (’ s-Gra-
venhage, 1877). In
1883-1884 hielden de
Nederlandse militaire
autoriteiten rekening
met vijf verschillende
oorlogssituaties, maar
zij beschouwden Duits¬
land als de eerst in
aanmerking komende
vijand; zie Algemeen
Rijksarchief (ARA) ,
Archief Generale Staf
nr. 61.

3 Verslag nopens de mo¬
bilisatie van een gedeel¬
te van het leger in 1870,
"Bijblad van de Neder¬
landse Staats-Courant
1871-1872, Bijlagen
Vol. 20 Tweede Kamer
101-136"; C.J.Snij¬
ders : Twee mobilisa¬
tion, "Militaire Specta¬
tor" 101 (1932) 11-23.

“Ons krijgswezen. Te¬
rugblik op het afgeloo-
pen jaar, "Militaire
Spectator" 28 (1859)
569-575.

een
I

Na de mobilisatie van 1870 werd een uitvoerig verslag over de gang van zaken opge¬

steld.3 Dit vermeldde met grote tevredenheid dat de dienstplichtigen stipt hun lastge¬
vingen hadden gehoorzaamd en dat de mobilisatie zich ongestoord en snel had voltrok¬
ken. Overigens zouden zich ook in 1914 en 1939 geen problemen van betekenis voordoen.
De bereidheid om te komen en de vervoersfaciliteiten gaven de legerleiding geen reden

te klagen.
Daarentegen baarden de bewapening, uitrusting en geoefendheid van het leger grote

zorgen en men vroeg zich af of het Nederlandse leger enige weerstand van betekenis had

kunnen bieden. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de zogenaamde 'dode en levende
weermiddelen' in de belangstelling kwamen te staan. Reeds lang slepende kwesties wer¬

den op een haast even slepende wijze opgelost. De binnenlandse politiek was hierbij een

remmende factor van grote betekenis.

VERVAL EN ONZEKERHEID NA 1939

De ellende was - alle simplificaties op de koop toenemend - begonnen in 1839 toen een

definitief einde kwam aan het geldverslindende Belgische avontuur. De Tiendaagse Veld¬
tocht en het beleg van de Citadel van Antwerpen hadden weliswaar de vaderlandslie¬

vende harten sneller doen kloppen en het leger veel waardering bezorgd, na het ver¬
dwijnen van het oorlogsgevaar en het binnenkomen van de rekeningen nam de belang¬
stelling voor het leger zienderogen af. Voorbij was die nationale bewogenheid.
Het leger onderging een reeks van reorganisaties die op zich niet onredelijk waren,
maar die binnen de krijgsmacht toch een zeker gevoel van malaise te weeg brachten.
Een duidelijke visie over het te voeren defensiebeleid ontbrak. En dat in een tijdsbe¬
stek waarbinnen zich grote veranderingen gingen voltrekken. Enerzijds zouden de op¬
komst en ontplooiing van nationalisme en imperialisme de wereld onder spanning zetten,

anderzijds maakte de krijgskunde een haast revolutionaire ontwikkeling door. De een¬
wording van Duitsland en Italië, de rose inkleuring van de wereldkaart door Groot-
Brittannië illustreerden het eerste. Voor wat de krijgskunde betreft dient men oog te

hebben voor de verbetering van de vervoersfaciliteiten dankzij de spoorwegen, het ge¬
bruik van betere verbindingsmiddelen (telegrafie) en vuurwapens (slaghoedje, getrok¬
ken loop) en zeer zeker een groter vermogen op organisatorisch gebied.

Toen in 1859 de oorlog uitbrak tussen Oostenrijk enerzijds en Frankrijk en Piedmond an¬

derzijds, schrok men in Nederland even op, omdat de eigen krijgsmacht van te geringe
betekenis werd geacht om, in geval van een Europees conflict, enigermate van invloed
te kunnen zijn. 4 De bui dreef echter te snel over om te dwingen tot daadwerkelijke maat¬

regelen. In de jaren zestig bemerkten kritische militaire specialisten zoals een J.K.H.de
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Roo van Alderwerelt en een T.J.Stieltjes dat het militair gezien vijf voor twaalf was, maar
eerst de Frans-Duitse oorlog bracht de doorbraak in het denken over het defensiebeleid.
De verwerkelijking van dit beleid kostte echter dertig jaar, hetgeen een even treurig
als vertrouwd verschijnsel is.
Over het Nederlandse buitenlandse beleid na 1839 zijn diverse belangwekkende publika-
ties verschenen, zodat het niet nodig is hierop nader in te gaan.5 In grote lijnen komt

het neer op het volgende : als kleine natie te midden van grote mogendheden zal Neder¬

land zich verre moeten houden van militaire verplichtingen jegens andere landen en in

dit opzicht een beleid moeten voeren van afzijdigheid. Geen enkel der mogendheden zou

kunnen toestaan dat een ander zich meester zou maken van het Nederlandse grondge¬
bied, waardoor voor Nederland de kans op vrijwaring van een oorlog bijzonder groot was.
De consequentie was overigens dat bij een aanval Nederland de strijd in een bondge¬

nootschappelijk verband zou voeren. Kernpunt was dat Nederland door een afzijdige

neutrale opstelling de mogelijkheid om in een oorlog te geraken tot een minimum zou be¬

perken, hetgeen in de negentiende eeuw een haalbare doelstelling was. Dit betekende

dat het land eigenlijk overgeleverd was aan de willekeur van de grote mogendheden.

Wilde het echter zelf het lot in eigen handen houden, dan was het noodzakelijk te be¬

schikken over een sterk leger. Dit zou kunnen fungeren als een soort afschrikking voor
een al te nonchalant omspringen door derden met de Nederlandse onafhankelijkheid. Bo¬
vendien zou de aanwezigheid van dit leger van waarde zijn bij het verder voeren van
de strijd in bondgenootschappelijk verband. Deze gedachtegang was overigens niet ty¬
pisch Nederlands, maar was ook bij andere kleine naties in zwang. Terwijl in het verle¬
den Frankrijk steeds gezien was als de grootste bedreiger van Nederland, leek deze rol
in de tweede helft van de negentiende eeuw te zijn overgenomen door Duitsland. En, af¬

gezien van wat geharrewar met België, van wat nationale opwinding veroorzaakt door
het Britse imperialisme, zou Duitsland tot 1940 beschouwd worden als de meest waar¬
schijnlijke vijand. Tegen deze achtergrond bezien was de beschikbaarheid over een
krachtige defensie een absolute voorwaarde om de zelfstandigheidspolitiek door te voe¬
ren.

5J.J.C.Voorhoeve,
"Peace, Profits and
Principles : a study
of Dutch foreign po¬
licy" (The Hague,
1979); C.B.Wels, "A-
loofness and Neutra¬
lity : Studies on Dutch
Foreign Relations and
Policy - Making Insti¬
tutions" (Utrecht,
1982).

6T.J.Stieltjes, "Hoe
Nederland te verdedi¬
gen is. In ruime om-
trekken aangeduid
door een oud-soldaat"
(Nijmegen, 1855).

*
7Een verbetering van
de kracht van het
Veldleger was de op¬
richting in 1873 van
permanente divisiesta-
ven. Oorspronkelijk
zou het Veldleger uit
vier divisies bestaan,
maar ten gevolge van
personeelsgebrek
werd dit aantal in
1881 tot drie terug--
gebracht. De vierde
divisie kon in 1905
worden toegevoegd.
In 1907 kreeg het
Veldleger een perma¬
nent hoofdkwartier.
De commandant Veld¬
leger was neven ge¬
schikt aan de chef
Generale Staf, hetgeen
aanleiding zou zijn tot
een zekere competen¬
tiestrijd.

VERDEDICEN, MAAR HOE ?

In 1855 had het Tweede Kamerlid T .J .Stieltjes, zelf oud-officier en bijzonder deskundig
in defensieaangelegenheden, de contouren geschetst van een verdedigingsconceptie. 6

Hij pleitte voor de aanleg van een sterke linie in het westelijk deel van het rijk en het

inzetten van het veldleger in geval van een aanval uit het oosten. Deze opvattingen zou¬
den na 1870 de uitgangspunten zijn van de defensiestrategie. Als klein land kon men er
natuurlijk niet aan denken om in het offensief te gaan en bijvoorbeeld de oostelijke na¬
buur eens een lesje te leren. De enige mogelijkheid was een defensieve strategie, dat
wil zeggen in geval van agressie zou het leger zich in een beperkt gebied met hardnek¬

kigheid verdedigen tot het moment dat anderen Nederland te hulp waren gesneld. Van
dit vermogen tot hardnekkige verdediging zou een afschrikwekkende werking dienen uit
te gaan. Het was niet uitgesloten dat bij een Europese oorlog vreemde troepen de Neder¬
landse grenzen zouden schenden en dat zo de neutraliteit in gevaar zou worden ge¬
bracht. Daarom was het noodzakelijk te beschikken over een veldleger dat in een der¬

gelijk geval tot een offensief zou kunnen overgaan. 7 Het kunnen maken van die vuist
was een ander middel ter afschrikking. En ten slotte, mocht het land desondanks toch
in een oorlog betrokken geraken, dan was het zaak dit veldleger in zo goed mogelijke
staat ter beschikking van de bondgenoten te stellen.
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De keuze voor het hardnekkig te verdedigen gebied viel op Noord- en Zuid-Holland en
een gedeelte van Utrecht, eerst officieus en sinds 1922 officieel, aangeduid als de 'Ves¬
ting Holland'. Binnen dit gebied lagen de belangrijkste steden zoals Amsterdam, Rotter¬
dam, 's-Cravenhage en Utrecht en het scheen zich goed te lenen voor de verdediging.
De grote rivieren schermden het zuiden af, terwijl de Nieuwe Hollandsche Waterlinie met

zijn inundaties de hoofdweerstandslijn vormde tegen een aanval uit het oosten. Binnen
dit geheel was Amsterdam het laatste reduit.

8H.Akihary en M.Beha-
gel, De verdedigings-
bouw in Nederland
tussen 1795 en 1914,
in J.Sneep (ed.) "Ves¬
ting. Vier eeuwen
vestingbouw in Neder¬
land" (' s-Gravenhage,
1982); J.P.C.M.van
Hoof : Fortifications
in the Netherlands
(c. 1500-1900), "Revue
Internationale d' His-
toire Militaire 58 (1984)
97-126.

8

De Vestingwet van 1874 schiep de voorwaarden voor de aanleg van de verschillende li¬
nies, forten en stellingen. Op deze wijze liet de Nederlandse regering geen misverstand
bestaan omtrent haar opvattingen betreffende de nationale verdediging.
Niet alleen het vestingstelsel, maar ook de legervorming moest onder de loep worden ge¬
nomen. De overwinning van Pruisen op Frankrijk had de superioriteit van het Pruisi¬
sche systeem van legervorming op niet mis te verstane wijze aangetoond. Dit systeem
kende niet het stelsel van plaatsvervanging en nummerverwisseling, zodat de kwaliteit
van dit dienstplichtigenleger hoog was dankzij de aanwezigheid van dienstplichtigen uit
alle lagen der bevolking. Door de ontwikkeling van de krijgskunde was de behoefte aan
kader gestegen. Pruisen kon veel kader recruteren uit het reserve-personeel. Frank¬
rijk trok snel zijn conclusies, het stapte af van het rempla<;antenstelsel en betrok de ge¬
hele bevolking bij de legeropbouw. In Nederland kwam de discussie over de afschaf¬
fing van de plaatsvervanging en de nummerverwisseling op gang, maar het zou nog tot
1898 duren, voordat de knoop werd doorgehakt.
Een ander vraagstuk dat zich had aangediend was dat van de legersterkte. Overal viel
op dit gebied een toeneming te bespeuren, het uur van de bewapende volksmassa's was
aangebroken. Wederom reageerde Nederland uitermate traag. Pas in 1901 kwamen de mi-
litiewetten tot stand die zouden leiden tot de opbouw van een leger van ongeveer 200.000
man. In grote lijnen valt dit leger in twee groepen te verdelen : de troepen bestemd voor
het bezetten van stellingen en linies en die derhalve een defensieve taak hadden, en het
veldleger dat offensieve opdrachten kon vervullen.
Terwijl gestaag werd gewerkt aan de totstandkoming en uitwerking van de Vestingwet
en van de moderne legervorming, maakte de Generale Staf plannen voor een eventuele
mobilisatie en concentratie met als meest waarschijnlijke vooronderstelling dat Duitsland
de vijand zou zijn.

9 ARA, Archief Generale
Staf nrs. 81, 66 en 68;
J.J.de Wolf (ed.) "Mars
in Cathedra 1865-1965"
('s-Gravenhage, 1965)
54-57.

MOBILISATIE- EN CONCENTRATIEPLANNEN VOOR 1914

Het voorbereiden van de mobilisatie was een zaak van vlijt en organisatiekunde. Gere¬

geld dienden te zijn een juiste distributie van de mobilisatieoproepen en het spoorweg¬
vervoer naar de mobilisatiecentra waar de opgeroepenen werden ondergebracht, gevoed
gekleed en van wapens, munitie en uitrusting voorzien. De grootste zorg bij de mobili¬
satie was het gevaar van de strategische overval. 9 De vrees bestond namelijk dat een

land met kwade bedoelingen wel eens zou kunnen proberen zo'n mobilisatie gewapender¬
hand te verstoren. Een dergelijk gevaar viel alleen van een grote mogendheid te duch¬
ten, want alleen die had ook in tijd van vrede voldoende troepen onder de wapenen om
vanuit een vredessituatie een klein land te overrompelen. Dit riep twee vragen op : welk

land kon de mobilisatie verstoren en hoe moest men zich daartegen beveiligen ? Een blik

op de kaart van Nederland is al voldoende om te zien dat het gevaar van een strate¬

gische overval alleen maar van Duitsland kon komen. Frankrijk en Groot-Brittannië lig¬
gen immers te ver weg. Grote zorgen baarde de ligging van de spoorlijnen in oost- en
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zuid Nederland. Vanuit Duitsland kon toch gemakkelijk de verbinding Groningen -
Maastricht worden afgesneden. En wat te denken van de lijn Zwolle-Deventer die ten
oosten van de IJssei lag ? Een ander gevaarlijk punt leek de spoorbrug bij Gennep. Als
strategische voorzorgsmaatregelen waren voorbereid het bezetten van belangrijke punten
zoals bruggen en inlaatsluizen bij inundatiegebieden alsmede het zenden van cavalerie
en rijdende artillerie naar de oostelijke provincies. 10 De berekening was dat op de twee¬
de mobilisatiedag het beveiligingsscherm was opgetrokken en dat de mobilisatie op de

zesde dag was voltooid. In de negentiende eeuw waren de cavalerie en de rijdende artil¬
lerie uitstekend geschikt voor het uitvoeren van beveilingstaken dankzij hun hoge graad

van paraatheid en hun snelheid van optreden "Zoodra de order tot mobilisatie is gege¬
ven - aldus F.de Bas in 1872 - behooren die zelfstandige cavalerie-afdeelingen voltallig
en van alles voorzien naar de grenzen te snellen om alle oorlogstoebereidselen en maat¬
regelen van materieelen of administratieven aard te beveiligen.1111

10Over de rol van de
cavalerie en rijdende
artillerie zie W.Hooge-
boom : Op welke wijze
moeten wij ons tot
den oorlog voorberei¬
den en hoe moeten
wij die in het algemeen
voeren ? "Vereeniging
der Beoefening van de
Krijgswetenschap"
(1874-1875) 87; P.J.
Callenfels, "De mobi-
1 lisatie der bereden
artillerie" (' s-Gra-
venhage, 1882); "We¬
tenschappelijk Jaar-
bericht 1905-1906"
('s-Gravenhage, 1906)
167-168.

nF.de Bas, "De organi¬
satie der cavalerie bij
de wettelijke regeling
onzer strijdkrachten"
('s-Gravenhage, 1872)

4

I

25.
12 N.Bosboom en W.Hoo-

genboom , "Beschou¬
wingen over Neder¬
landse gewapende neu¬
traliteit bij een oorlog
tusschen andere mo¬
gendheden" ('s-Gra¬
venhage, 1888) 44;
"G" : Onze neutrali¬
teit in Limburg , "De
Militaire Gids" 12
(1893) 345-368; H.Wij-
naends en P.H.de
Ridder, "Militaire
aardrijkskunde van
Nederland" (Breda,
1906) 123.

13 Over het in noorde¬
lijke richting uitbrei¬
den van het operatie¬
gebied zie A.L.W.
Seyffardt, "Onze na¬
tionale weerkrachten"
(1890) 9; H.Mordacque,
"La Stratégie" (Paris,
1926) 214. In 1936
was de commandant
Veldleger, luitenant-
generaal W.Röell, er¬
van overtuigd dat
de Franse Maginot-
linie en de Duitse ver¬
dedigingslinie in het
Rijnland het front
van Belfort tot Maas¬
tricht stabiliseerden
(CAD, AHK Kabinet
ZG. ZG. t Dossier
nr. 94) .
J.J.de Wolf, "Mars
in Cathedra" 26-27;
J.Lorette : Le pro-
blème de la défense
de Flesingue au coeur
des relations Hollando-
Belges, 1910-1928,
"Actes du 2e Collogue
Internationale d' His-
toire Militaire"
(Bruxelles, 1975) 43-

Na de mobilisatie zou het leger, afhankelijk van de situatie, positie kiezen. De plannen¬
makers hadden uiteraard de diverse mogelijkheden onderzocht en daarop de verschillen¬
de concentraties afgestemd. Van grote betekenis was uiteraard de neutraliteitsopstel-
ling die inhield dat het veldleger front maakte, net zoals in 1870, naar alle windrichtin¬
gen en Zuid-Limburg lag in de gevarenzone, omdat Duitsland gemakkelijk in de verlei¬
ding zou komen het als doormarsgebied te gebruiken bij een aanval op Noord-Frank-
rijk.12 Na 1870 waren aan weerszijden van de Frans-Duitse grens versterkingen aange¬
legd, terwijl België de Maasvallei had versterkt. Deze omstandigheid kon de Duitsers
er toe brengen de aanvalsas meer naar het noorden te verleggen ten einde deze gebie¬
den te omtrekken. Hiermee gepaard ging een vergroting van het operatiegebied, zo¬
dat Zuid-Limburg als het ware in de gevarenzone kwam te liggen.13 Wanneer een vreem¬
de mogendheid het voornemen mocht hebben Nederlands grondgebied te schenden, dan

zou het veldleger een dusdanige positie innemen dat het een dergelijke schending gewa¬
penderhand zou kunnen verhinderen.
Een ander gebied van strategisch belang was de Westerschelde. Havens als Antwerpen
en Vlissingen konden voor zowel Duitsland als Engeland van belang zijn.14 De meidagen
van 1940 en de strijd om de Scheldemonding in oktober-november 1944 zijn een goede
illustratie van de belangrijkheid van dat gebied. De beveiliging van de kustgebieden was
eveneens een punt van aandacht, omdat het gevaar van landingen niet irreëel werd ge¬
acht. Landingen uit te voeren door Groot-Brittannië natuurlijk, maar een Duitse aanval
over zee sloot men toch ook niet uit.15 Het grootste gevaar echter bleef een Duitse aan¬
val ten noorden van de grote rivieren met als doel het doorbreken van de Nieuwe Hol¬
landse Waterlinie.

In 1907 waren drie mogelijkheden voorzien. 'Geval I' - zo was de benaming - ging uit
van een aanval door Duitsland op Nederland.16 De opstelling van het veldleger zou dan

aldus zijn : het hoofdkwartier te Arnhem en de vier divisies respectievelijk te Apeldoorn,
Arnhem, Ede en Zutphen, hetgeen inhield dat dit leger stond opgesteld ten oosten van
de Vesting Holland. Er was gelegenheid om het vertragend gevecht te voeren en terug
te vallen op de Vesting Holland. Had de afschrikking niet gewerkt, dan viel er tijds¬

winst te behalen, zodat bondgenoten te hulp konden schieten. 'Geval II' hield rekening
met een oorlog tussen Nederland en België, maar dit was zo onwaarschijnlijk dat het

bleef bij een theoretische vraagstelling. Daarentegen was 'Geval III' zeer waarschijnlijk.
Het veronderstelde een Europese oorlog waarbij Nederland niet onmiddellijk of in het ge-

55.
1 15Nog in 1937 hield men

rekening met Duitse
landingen op de Ne¬
derlandse kust (Cen¬
traal Archieven Depot
[CAD]) van het Mi¬
nisterie van Defensie,
G.G. 37, Dossier nr.
21.

16ARA , Archief Generale
Staf nr. 256.
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heel niet betrokken kon worden. Voor het veldleger was een verspreide opstelling voor¬

zien met het hoofdkwartier veldleger in 's-Gravenhage en de divisiestaven in 's-Graven-
hage, Arnhem, Breda en Amersfoort. Deze concentratie maakte het duidelijk dat Neder¬

land de neutraliteit gewapenderhand zou verdedigen. In 1908 was de chef van de Gene¬

rale Staf bezorgd voor een conflict tussen Groot-Brittanië en Duitsland, waarbij dit

eerste land dan een bondgenootschap zou aangaan met een grote Europese mogendheid
en dat kon niet anders dan Frankrijk zijn.17 Hij verwachtte dat Groot-Brittanië zich van

de Nederlandse havens zou meester maken om Duitsland in dit opzicht voor te zijn.

17ARA, Archief Hoofd¬
kwartier Veldleger
nr. 53.

18ARA, Archief Hoofd¬
kwartier Veldleger
nr. 96.

19ARA, Archief Hoofd¬
kwartier Veldleger
nr. 261.

Hiermee hield de nieuwe ontworpen concentratie rekening : een divisie in Noord- en

Zuid-Holland ter beveiliging van de kust, een divisie langs de Waal en IJssel tussen

Nijmegen en Deventer, een divisie in Zeeland en een divisie rond Bergen-op-Zoom en
Vlissingen, een mogelijke uitvalsbasis voor de Engelsen voor een aanval op het zwakste
gedeelte van de Duitse Rijnlinie, was daardoor beschermd.

Interessant is de kaderoefening op de kaart welke in 1911 werd gehouden. Met als ver¬

onderstelling dat het Duitse leger Zuid-Limburg zou doorschrijden in zijn opmars naar

Noord-Frankrijk.18 De oefening wees uit dat het moerassig Peelgebied geen hindernis
van betekenis vormde. Bij de oefening ging men er van uit dat in geval van grensschen-
ding het veldleger zich moest concentreren in het oostelijk deel van Noord-Brabant om

zo een bedreiging te vormen voor het Duitse leger wanneer dit de grens zou overtrek¬
ken. Later, in 1934, zal de Peel opnieuw in de belangstelling van de strategen komen

te staan. Hoewel sommige publikaties de idee wekken dat in 1934 een nieuw plan werd
geboren, was het in feite een voortzetting van het geldend militaire denken.

Toen in juli 1914 de internationale spanning hoog opliep, volgde de Nederlandse rege¬
ring de ontwikkelingen met grote nauwgezetheid. Als klein land moest men immers snel¬
ler mobiliseren dan de machtige nabuur Duitsland. Het innemen van de concentratie-
stelling was afhankelijk van de oorlogssituatie. Enerzijdse had zo'n opstelling een sig¬
naalfunctie : zij gaf aan dat Nederland zich in ieder geval zou verdedigen. Anderzijds

moest zij het veldleger een zo gunstig mogelijk uitgangspositie bieden. Op 26 juli 1914

trof de minister van Oorlog maatregelen in verband met de strategische beveiliging van

onder meer grote spoorbruggen in het grensgebied. Hiermee was de voormobilisatie be¬
gonnen. Op 31 juli besloot de ministerraad tot de afkondiging van de algemene mobilisa¬
tie. Op 3 augustus had het leger, op voet van oorlog, de concentratie-opstelling betrok¬
ken. Dit hield in dat de linies en stellingen bezet waren en dat het veldleger de volgen¬
de posities had ingenomen : de divisie langs de kust, een ander langs IJssel en weer

een ander in Noord-Brabant. Tenslotte werd de vierde divisie als strategische reserve
gelegerd op de Veluwe. Toen het Duitse leger op 4 augustus België binnenviel en de
strijd zich in zuidelijke richting ontwikkelde, was voor Nederland het grootste gevaar
geweken. Het hoofdkwartier veldleger werd op 10 augustus verplaatst naar 's-Hertogen-
bosch.19 Ook verschillende eenheden werden naar Noord-Brabant verplaatst ten behoeve

van de grensbewaking. In hoeverre was de oorlogsdreiging voor Nederland reëel ge¬

weest ?

Had de kracht van de krijgsmacht een sterke afschrikkende uitwerking gehad ? Wie zal

het zeggen ?
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Wanneer men generaal C.J.Snijders geloven mag was Nederland enkele jaren vóór 1914

begonnen zich meer neutraal op te stellen dan voorheen toen Duitsland als het grootste

gevaar werd aangeduid. "Naar het beginsel van strikte onzijdigheid tegenover alle par¬

tijen - aldus Snijders in 1932 - hadden onze strategische voorbereidingen dan ook se¬

dert enkele jaren hare eenzijdige oriëntering tegen het oosten opgegeven, en rekening

houdende met de mogelijkheid eener schending van ons grondgebied uit elke richting

ter zee en te land, zich ingesteld op verweer naar elke zijde"20 Zoals men weet, was in

20C.J.Snijders : Twee
mobilisatiën, "Militaire
Spectator" (1932) 12.

21F.Snapper : De ge-
vechtswaarde van
de Nederlandse Land¬
macht in de periode
1914-1918 en in 1940,
"Mededelingen Sectie
Militaire Geschiedenis"
3 (1980) 16-54. In dit
artikel komt Snapper
tot de volgende conclu¬
sies : 1) De relatieve
gevechtswaarde van
de Nederlandse strijd¬
macht was in 1914 be¬
duidend groter dan
in 1940. 2) Na 1916
is de relatieve ge¬
vechtswaarde van
de Nederlandse Land¬
macht aanzienlijk ge¬
daald.

22P.J.Troelstra, "Ge¬
denkschriften" (Am¬
sterdam, 1932) III 300.

23Een interessant boek
is A.M.P.Kleijngeld,
"Gemobiliseerde mili¬
tairen in Tilburg tij¬
dens de Eerste We¬
reldoorlog" (Tilburg,
1983). Op p. 17
schrijft deze : 'Toen
na enkele maanden
bleek dat het oorlogs¬
gevaar niet zo dicht¬
bij was als menigeen
in de eerste augustus¬
dagen had verwacht,
was er van de unieke
' godsvrede' tijdens
de Kamerzitting van
3 augustus 1914 al¬
lengs minder te be¬
speuren ?' .

het vermaard geworden Von Schlieffen-plan een opmars door Limburg in het geheel op-

Hoewel dit plan geheim was, hielden de Nederlandse militairen uiteraard re-
«

genomen.
kening met die mogelijkheid, ze hoefden maar op de kaart te kijken ! Een plan dient

echter ook nog uitvoerbaar te zijn. Von Moltke de jongere, die in 1907 Von Schlieffen

was opgevolgd liet Nederland buiten het operatiegebied. Hij kortte zijn aanvoerlijnen in

I

en bespaarde zich het nodige ongerief met Nederland dat vermoedelijk krachtdadig zou

optreden tegen iedere grensschending.

Vergeleken met 1870 had het oorlogstoneel zich in noordelijke richting uitgebreid, maar
toch weer niet zo ver dat Nederland absoluut daarbij betrokken moest worden. Boven¬
dien moest Duitsland er rekening mee houden dat het Nederlandse veldleger voldoende
tijd en ruimte zou hebben om zich terug te trekken op de 'Vesting Holland'. En dan was

de ellende niet te overzien. In feite had Von Moltke twee mogelijkheden : ofwel Neder¬
land overhoeds binnenvallen en volledig bezetten, ofwel het volledig ontzien. Hij koos
de laatste. De aanwezigheid van het Nederlandse leger, hoe goed of slecht het ook was,
heeft vermoedelijk zijn invloed gehad op de Duitse besluitvorming. 21

De mobilisatie van 1914 verliep vlot en zonder problemen dankzij de opkomstbereidheid
van de dienstplichtigen en het voorbereidende werk van de Generale Staf. Ongeveer
160.000 man gingen op weg, het merendeel per spoor, en op het einde van de tweede

dag waren alle korpsen vrijwel op sterkte. Op 3 augustus bedroeg de totale sterkte van
de landmacht 200.000 man. Wanneer men deze sterkte vergelijkt met die uit 1870 ziet men

dat de landmacht ruim driemaal zo groot was geworden. Bovendien was het intellectuele
niveau van de dienstplichtigen hoger en was het leger meer nationaal, omdat nu alle

maatschappelijke rangen en standen er in waren vertegenwoordigd.
Met enige zorg had men zich afgevraagd hoe het gedragspatroon van de socialisten zou

zijn. Direct al bleek dat van enige ongerustheid geen sprake hoefde te zijn. Troelstra,
die benadrukte dat alle partijschap moest worden vergeten in het belang van de natio¬
nale veiligheid, schreef later in zijn memoires "Gewoonlijk wordt men grotendeels door
intellectuele overwegingen gedreven en vormen politieke inzichten de grondslagen voor
het optreden. Maar in momenten als dit, is het niet allereerst het intellect, doch het

II 2 2onderbewustzijn, dat tot daden drijft. Kennelijk komen op dergelijke momenten diep
ingewortelde gevoelens naar boven en blijken gevoelens van verantwoordelijkheid
een persoonlijke betrokkenheid tot het eigen land machtige drijfveren te zijn. De mobi¬
lisatie van 1939 zou in dit opzicht hetzelfde beeld geven.

voor

«

Toen het directe oorlogsgevaar was geweken en de mobilisatie langer ging duren dan
men had verwacht, deden zich hier en daar spanningen voor, waarvan de oorzaak voor
het merendeel is terug te voeren tot leegloop en verveling, problemen op het gebied van
huisvesting en voeding, verlofregelingen. 23
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HET INTERBELLUM

Na de Vrede van Versailles trad Nederland weliswaar toe tot de Volkenbond en verliet

zo de koers van absolute afzijdigheid, het Nederlandse veiligheidsbeleid bleef uitgaan
van de grondslagen die vóór 1914 waren gelegd : De taak van de krijgsmacht was nog

steeds :
(1) het opvangen van de eerste stoot wanneer het land werd aangevallen in afwachting

van de steun van de verwachte bondgenoten, en
(2) gewapende handhaving van de neutraliteit. 24

24J.P.A.Frangois : De
militaire positie van
Nederland in verband
met den Volkenbond,
"Orgaan der Vereeni-
ging ter Beoefening
van de Krijgsweten¬
schap 1925-1926"
(' s-Gravenhage, 1926)
141. Voor een over¬
zicht van het militaire
denken in Nederland
tijdens het Interbel¬
lum zie J.W.M.Schui¬
ten : Nederland neu¬
traal ?, "Militaire
Spectator" 149 (1980)
195-202, en G.Teitler :
De krijgsmacht als
Cassandra. Toekomst¬
verwachtingen van Ne¬
derlandse militairen,
in G.Teitler (ed.) ,
"Tussen crisis en oor¬
log - Maatschappij en
Krijgsmacht in de jaren
' 30" (Dieren, 1984)
70-87.
In Frankrijk zag men
in 1929 de situatie
aldus ' Toute 1' orga¬
nisation militaire de
la Hollande est basée
sur la conception stra-
tégique suivante : Ré-
sister par les armes
assez longtemps pour
attendre 1' arrivée
des Puissances dont
les intéréts se trouvent
liés aux siens.
La Hollande, en dehors
d' un système fortifié
destiné è couvrir le
coeur du Pays a pré-
vu, pour permettre
è 1' Armée de jouer
son róle, une mobili¬
sation extrêmement
rapide' (ChSteau de
Vincennes, Service
historique de 1' Armée
de Terre (SHAT) nr.
7N 2971.

*

Onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog viel van de Duitse militaire kracht natuurlijk wei¬

nig te vrezen, maar het was voorspelbaar dat een dergelijke situatie niet altijd zou blij¬
ven bestaan. Anders was het met Frankrijk en België gesteld die op het einde van de

oorlog over zeer sterke legers beschikten. Nederland had de geallieerden nogal geïrri¬
teerd door zijn neutrale houding, vooral toen het in 1918 de Duitse keizer een veilig en

gastvrij onderkomen bezorgde. België had bovendien een aantal eisen betreffende Ne¬

derlands grondgebied langs de Belgische grens en de vrije toegang tot de haven van

Antwerpen. 25

Op papier bleef België nog een decennium lang een potentiële tegenstander, zodat tot

in 1931 plannen werden gemaakt met het oog op een Belgische-Nederlands gewapend con¬
flict. De commandant Veldleger had overigens in 1925 al opdracht gegeven aan die oor¬
logsvoorbereiding niet al te veel aandacht te besteden, omdat een dergelijk conflict

hoogst onwaarschijnlijk was. In 1925 waren vijf concentraties van het veldleger voor¬
zien :
(a) concentratie in de omgeving van het Wilhelminakanaal bij een conflict met de zuide¬

lijke mogendheid;
(b) concentratie in oostelijk Noord-Brabant ten einde op te treden bij een doortocht van

Zuid-Limburg;
(c) concentratie aan de IJssel bij een conflict met een oostelijke mogendheid;
(d) concentratie achter de Nieuwe Hollandse Waterlinie, en

(e) concentratie aan de kust en in Zeeland.26

25In 1923 achtte de com¬
mandant Veldleger,
luitenant-generaal
Th.F.J.Muller Massis,
een conflict met België
onwaarschijnlijk (CAD,
AHK GG42, Dossier
nr. 3272 (1925).

26ARA, Archief Hoofd¬
kwartier Veldleger
nr. 468. Op 3 juli 1925
schreef de commandant
Veldleger aan zijn divi-
siecommandanten :
Doordat in de toe¬
komst met het versto¬
ren van concentratie-
vervoeren door middel
van luchtstrijdkrachten
veel meer rekening
moet worden gehouden
dan voorheen het ge¬
val was, is het van
het grootste belang,
indien mogelijk, de mo¬
bilisatie te bespoedi¬
gen.

27CAD, AHK GG42, Dos¬
sier nr. 1067 (1928).

Sinds 1928 ging men de diverse concentratieplannen aangeven door middel van kleuren.

Het ontwerpen van dergelijke plannen floreerde goed zodat in 1932 het volgende kleu-

renpatroon aanwezig was : Oranje, Variant Oranje, Groen, Geel, Wit, Zwart, Blauw,

Rood, Rose en Variant Rose.27 Van belang is Geval Blauw, omdat zich daaruit de con¬
centratie zou ontwikkelen die het leger in 1939 innam.28 Geval Blauw veronderstelde

namelijk een bondgenootschappelijk optreden met België en Frankrijk nadat Duitsland
zich ontpopt had als agressor en ging uit van een hardnekkige verdediging van de 'Ves¬
ting Holland'. Terwijl de discussie over de landsverdediging werd gevoerd, veranderde

de positie van het veldleger. Had het in 1914 nog voldoende vrijheid gehad om buiten
de 'Vesting Holland' te opereren, langzamerhand kreeg het een steeds grotere taak bij
de verdediging van de 'Vesting Holland' en raakte de offensieve dreiging die dit leger
vóór 1914 uitoefende, verloren.

4

NEUTRALITEITSPOLITIEK EN MILITAIRE WERKELIJKHEID
De traditionele neutraliteitspolitiek werd met kracht voortgezet. 29 Naarmate de Duitse

dreiging groter werd, nam Nederland een steeds angstvalliger houding aan en sloofde
zich uit om de nazi's maar vooral niet tegen het hoofd te stoten. Iedere toespeling op
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een afkeer van nazi-DuitsIand poogde men te weren. Kenmerkend is het soldatenblad 'De
Wacht' dat, onder toezicht van de militaire autoriteiten tijdens de mobilisatie 1939-1940
verscheen. Uit vrijwel niets blijkt dat er een Europese Oorlog aan de gang is. De sol¬
daten worden daarentegen onthaald op artikelen over voetbal en atletiek en af en toe op
een mooi gedicht.

23In 1928 tekende de
commandant Veldleger
bij C de Concentratie
Blauw aan : Het geval
Blauw veronderstelt
een bondgenootschap¬
pelijk optreden o.a.
met België, waarbij
dan zeker mede aan
een gezamenlijk optre¬
den met Frankrijk
mag worden gedacht
(CAD, AHK GG42,
Dossier nr. 4500
(1928) . Later, in
1937, zal de toenmalige
commandant Veldleger,
luitenant-generaal
J.J.G. Baron van
Voorst tot Voorst met
betrekking tot de
Concentratie Blauw
het volgende schrijven :
De opstelling van
nagenoeg het geheele
Veldleger in een van
N naar Z loopende
strook, maakt feitelijk
slechts verdediging
mogelijk in een stelling
ter plaatse, front
Oost, met het
zwaartepunt ten N
van de grootste
rivieren, en beant¬
woordt dus aan één
denkbaar oorlogs-
geval, nl. een op-
marsch van sterke
krachten van den Oos-
telijken nabuur over
den IJssel en de Ve-
luwe, (Sectie Militaire
Geschiedenis, DOC
nr. 440, De Parlemen¬
taire Enquêtecommis¬
sie duidt echter Blauw
aan als een 1 neutrali¬
teitsopstelling' (PEC,
1 s-Gravenhage, 1947,
2B bijlage 15 : Rap¬
port van de Generale
Staf inzake de opstel¬
ling van de Neder¬
landse troepen in de
periode 1939-1940) .

Door de Duitse inval was de regering ten diepste geschokt. Had men niet een absoluut
neutrale houding aangenomen en iedere militaire voorbereiding voor een bondgenoot¬
schap angstvallig vermeden ? Werkelijk, Nederland viel niets te verwijten.

#

In zijn dagboek noteerde dr G.H.C.Hart, die door de regering onmiddellijk na de Duitse

inval naar Engeland was gestuurd "Toch ligt er een zekere voldoening in, ook uit ei¬

gen ervaring te kunnen getuigen, dat onze regeering, de Nederlandsche neutraliteit

heeft hoog gehouden tot het laatst toe, in een mate, die vermoedelijk sterk heeft bijge¬

dragen tot de overmeestering van ons goede land. M3 0

Tijdens de jaren dertig was de legerleiding ervan overtuigd dat bij een komend Euro¬
pees conflict Nederland in de oorlog zou worden meegesleurd. Duitsland, en dat was de

verwachte agressor, zou het Nederlandse grondgebied niet kunnen missen voor zijn mi¬
litaire operatiën die een wijdere omvang dan in 1914 hadden gekregen. De Franse en
Belgische verdedigingslinies zouden het Duitse leger dwingen tot een omtrekkende bewe¬

ging in noordelijke richting. De snelle opkomst van de militaire luchtvaart had een
nieuwe dimensie aan de krijgskunde toegevoegd.
Op 10 december 1934 schreef de chef van de Generale Staf, generaal-majoor I.H.Reyn-
ders, aan de minister van Defensie, mr dr L.N. Deckers, dat de Franse Generale Staf
zich grote zorgen maakte over de Duitse herbewapening. 'Terwijl tot voor korten tijd

- aldus Reynders in zijn brief - de mogelijkheid van het uitbreken van een conflict als

voren bedoeld in het jaar 1935 als vrijwel uitgesloten werd beschouwd, zoo is de Gene¬
rale Staf te Parijs thans van meening, dat met die mogelijkheid wel degelijk ernstig reke-

Minister Deckers verzocht hierop generaal Reynders de
nodige voorstellen te doen, hetgeen resulteerde in de bekende brief van Reynders dd.
21 februari 1935. 32 Kenmerkend is de zin 'de kans, dat in een toekomstig West-Euro-
pèesch gewapend conflict de neutraliteit van Nederland zal worden ontzien, is uiterst

gering'.
Deze opvattingen bleven niet binnenkamers. In diverse publikaties kon het grote publiek
ervan kennis nemen. De moeilijkheid was dat zeer velen de waarheid eenvoudigweg niet
konden onderkennen en bleven vasthouden aan een mogelijke herhaling van 1914. Heel
opmerkelijk is bijvoorbeeld de brief die de commandant Veldleger, luitenant-generaal
J.J.G.Baron van Voorst tot Voorst meende op 25 november 1939 te moeten verzenden

aan zijn ondercommandanten en regimentscommandanten. "Het komt voor - schreef van
Voorst tot Voorst - dat er zelfs nu nog officieren zijn, die uiting geven aan de overtui¬
ging, dat ons land onder geen enkele omstandigheid in den huidigen oorlog zal worden

Hij nam krachtig stelling tegen deze opvatting, waaruit wel blijkt hoe

hoog hij de kans op een oorlog aansloeg. Ondanks deze oorlogsverwachtingen werd geen
enkele voorbereiding getroffen voor de oorlogsvoering in bondgenootschappelijk ver¬
band. De neutraliteitspolitiek was een even dode als loden last geworden.

ning moet worden gehouden'.31 29Over de jaren ' 30
zie G.Teitler (ed.)f
"Tussen crisis en oor¬
log - Maatschappij en
Krijgsmacht in de ja¬
ren 1 30" (Dieren ,
1984) en G.van Roon,
"Kleine landen in cri¬
sistijd. Van Oslo-
staten tot Benelux
1930-1940" (Amster¬
dam - Brussel, 1985).4

30A.E.Kersten (ed.),
"Het dagboek van
dr. G.H.C.Hart, Lon¬
den mei 1940 - mei
1941" (' s-Gravenhage,
1976)1.

31CAD, AHK Kabinet
ZG ZG 6, Dossier nr.
149 (1934) .

32CAD, AHK Kabinet
ZG ZG 6, Dossier nr.
1 (1935) . Zie L.de
Jong, "Het Konink¬
rijk der Nederlanden
in de Tweede Wereld¬
oorlog" ('s-Gravenha¬
ge, 1960)1, 632-642.

33Sectie Militaire Geschie¬
denis, Doe. nr. 420-2c.

II 3 3betrokken.
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Na de Eerste Wereldoorlog was de Nederlandse Generale Staf doorgegaan met de mobili-
satievoorbereiding, net zoals voorheen. Een taakverzwaring was wellicht een verander¬

ing van uitgangspunt. Vóór 1914 werd immers het oorlogsleger gevormd uit bestaande
vredeskernen, na 1922 zouden die oorlogseenheden op het moment zelf van de mobilisa¬
tie ontstaan. Door de ontwikkeling van de krijgskunde was de beweeglijkheid van het
leger toegenomen, terwijl de organisatie met zijn vele specialisten ingewikkelder was ge¬
worden.

3l*Kabinet der Koningin,
Archief, ingekomen
dd. 10 februari 1928.

35CAD, AHK Kabinet
ZG ZG 6,
22 (1936) .Dossier nr.

Een nieuw aspect vormde de economische voorbereiding. Op 19 mei 1927 schreef de mi¬
nister van Oorlog J.M.J.H.Lambooy aan de minister-president :

"Vóór 1914 had men in alle landen bij de oorlogsvoorbereiding zich vrijwel bepaald tot

de oefening en de uitrusting der militaire weermacht, tot welke beperking vooral bij¬
droeg de overtuiging, dat een nieuwe oorlog alleen reeds om redenen van geldelijken
aard slechts van korten duur zou kunnen zijn. Niet zoodra bleek einde 1914 die over¬

tuiging een dwaling te zijn, of men stond aan beide zijden voor groote moeilijkheden bij
de aanvulling van de behoeften der strijdmacht, bij welke moeilijkheden zich al spoedig
kwamen voegen die met betrekking tot het onderhoud der burgerbevolking en het in
gang houden van het maatschappelijk leven. 34

Hoewel tal van maatregelen werden getroffen en het bedrijfsleven werd ingeschakeld bij
de aanmaak van militaire uitrustingsstukken en materieel, kwam het niet tot de opbouw
van een echte wapenindustrie. Juist wanneer men een beleid van gewapende neutrali¬
teit wil voeren moet de aanschaf van de noodzakelijke wapens toch geregeld zijn. De in¬
druk bestaat dat deze problematiek in de jaren twintig en dertig te weinig aandacht
heeft gekregen.

CONCENTRAT IEOPSTELLINC EN STRATEGISCHE VERRASSING
De ontwikkelingen van de concentratieplannen had een levendige correspondentie tussen
de chef Generale Staf en de commandant Veldleger tot gevolg, met als bijverschijnsel af
en toe een generaalsruzie die klonk als een klok. In 1931 legde de chef van de Generale
Staf luitenant-generaal H .A .Seyffardt een tiental plannen voor aan de commandant Veld¬
leger, luitenant-generaal E.F.Insinger die, naar het oordeel van de chef Generale Staf
nogal bot reageerde. Seyffard luchtte zijn gemoed met de volgende kanttekeningen "Ik
heb dit uit hoffelijkheid en in de hoop het tafellaken niet door te snijden aldus geredi¬
geerd en niet opgemerkt hoe onhoffelijk en apodictisch de brief CV is". Luitenant-gene¬
raal jhr W.Róell, commandant Veldleger in 1936 bepleitte bij koningin Wilhelmina de be¬
noeming van de commandant Veldleger tot opperbevelhebber in tijd van oorlog. De Con¬
centratie Blauw kon in 1937 niet de goedkeuring wegdragen van de toenmalige comman¬
dant Veldleger, luitenant-generaal J.J.G.Baron van Voorst tot Voorst. Bij dit geharre¬
war dient men te bedenken dat in vredestijd de chef van de Generale Staf en de comman¬
dant Veldleger nevengeschikt waren. Pas in geval van oorlogsdreiging zou een opperbe¬
velhebber worden benoemd. Wie dit zou worden stond nog niet vast.
Voor wat betreft het algemene krijgsbeleid en de concentratie van het veldleger gaf de
minister van Defensie op 19 maart aan de chef van de Generale Staf de volgende aanwij¬
zingen :
(a) de hardnekkige verdediging van de 'Vesting Holland';
(b) een voldoende militair machtsvertoon in de zuidelijke provincie om aan te tonen dat

het de Nederlandse regering ernst was met het gewapend tegengaan van een grens-
schending aldaar, en

(c) het intact houden van het veldleger met oog op de bondgenootschappelijke oorlog¬
voering die na de agressie tegen Nederland zou volgen. 35
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In feite betekende dit dat de minister van Defensie een aanval van Duitsland verwachtte,

hetgeen zou leiden tot een bondgenootschap met België, Frankrijk en Groot-Britannië.
Hiervoor was voorbereid de Concentratie Blauw. Met oog op een Duitse aanval waren nog
andere plannen voorbereid : namelijk de Concentratie Bruin en de Concentratie Oranje.

De eerste Concentratie hield in de opstelling van het grootste gedeelte van het veldleger

langs de IJssel en een kleiner gedeelte in de Peel, de tweede Concentratie plaatste het

veldleger ook langs de IJssel maar legde het accent op de hardnekkige verdediging in
de Peel. De zwakte van deze Concentratie was dat, ingeval van een strategisch overval
of een penetratie het veldleger groot gevaar liep onder de voet te worden gelopen.

ï6ARA, Archief Hoofd-
kwartier Veldleger
nr. 468.

”CAD, AHK ZG ZG
6, Dossier nr. 14 (1935)

De latere discussie tussen de minister van Defensie, de chef van de Generale Staf en

de commandant Veldleger gingen over de nadere uitwerking van de Concentratie Blauw,
die een tegen Duitsland gerichte opstelling was. Men kan dus aannemen dat de minister
van Defensie en de legerautoriteiten in 1936 overeenstemming hadden bereikt voor wat

betreft de hoofdlijnen van het krijgsbeleid.

DE STRATEGISCHE VOORZORGEN
In de jaren twintig bleef de vrees bestaan dat een overmachtige nabuur vanuit de vre-
desopstelling Nederland kon binnenvallen met het doel om de mobilisatie en de concen¬
tratie van het leger te verstoren. De snelle opkomst van het luchtwapen had een nieuwe
dimensie toegevoegd aan de strategische overval, omdat bruggen, spoorweg emplacemen¬
ten en andere verkeersknooppunten doelwitten voor luchtaanvallen zouden zijn. Geen
wonder derhalve dat in 1921 de inzet van strategische detachementen (kustwacht,
grenswacht, dekkings-detachementen) werd voorbereid.
In 1929 kregen de grenswacht-detachementen, naast hun taak om vijandelijke bewegin¬
gen te signaleren, tevens de opdracht om weerstand te bieden. Twee jaar later, ten¬
slotte, werd het systeem van de strategische voorzorgen opnieuw geregeld.
Te constateren valt dat onder invloed van de krijgskundige ontwikkelingen de snelheid
van het nemen van de voorzorgsmaatregelen diende te worden opgevoerd. Hierbij mag
niet worden vergeten dat in Nederland nauwelijks parate troepen aanwezig waren en dat
deze pas bij de mobilisatie zouden worden gevormd, het nemen van strategische voorzor¬
gen ter dekking van de mobilisatie behoorde tot de mobilisatie zelf en kreeg de naam van
voormobilisatie. Dat was echter een ongelukkige aanduiding, omdat het gebruik van de
term inhield dat Nederland in feite mobiliseerde, reeds in 1926 werd overwogen uitslui¬
tend het woord 'strategische voorzorgen' te gebruiken.36

Hierboven gebruikten wij het begrip 'strategische overval' in de betekenis van versto¬

ring der mobilisatie. Onderkend werd ook het gevaar van een strategische overval te

land als inleiding van de daarop volgende hoofdoperatie. Gemotoriseerde eenheden, al

of niet ondersteund door vliegtuigen, zouden onverwachts naar het hart van het land
kunnen doorstoten, zich daar nestelen en hardnekkig verdedigen tot dat de hoofdmacht
zou zijn gearriveerd.

De directeur van de Hogere Krijgsschool, kolonel jhr J.Th.Alting von Ceusau verrichtte
in 1934 een studie die de toenmalige verwachtingen goed weerspiegelt. 3 7 Hij stelde voor
dat het uitstekend geoefende Duitse leger twintig tot vijfentwintigduizend man over de
IJssel naar Amsterdam, Rotterdam en 's-Cravenhage kon sturen, waardoor de mobilisatie
van het Nederlandse leger onmogelijk was gemaakt en tevens nog een leger door Noord-
Brabant naar Antwerpen kon laten oprukken.
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Natuurlijk was deze gedachtengang geen ontdekking van Alting von Ceusau, maar hij
was de logische voortzetting van het Nederlandse militaire denken sedert de laatste de¬
cennia van de negentiende eeuw. Dat neemt niet weg dat de studie van Alting von Ceu¬
sau een belangrijke bijdrage heeft gevormd voor het verdere krijgsbeleid. Nodig waren
parate troepen die lang vóór het afkondigen van de mobilisatie strategische punten bezet

hielden en waarvan de oproeping, uit politiek- taktische overwegingen, los gekoppeld
zou zijn van de algemene mobilisatie.

In 1936 werd begonnen met de aanleg van betonnen kazematten langs de IJssel, de Maas,

terwijl men tevens de werkzaamheden begon met betrekking tot de aanleg van de Peel-
Raamstelling. Ook kregen de beveiliging en eventuele versperring en vernieling van stra¬

tegisch belangrijke bruggen alle aandacht. Voor het onmiddellijk bezetten van de diverse
punten had men slechts de beschikking over het kleine Korps Politietroepen. Ter bevei¬
liging van de grensgebieden werd gerekend op mobilisatie van grensbataljons die door
hun localisering zeer snel ter beschikking konden komen. Tenslotte nam de regering het
besluit om het jaarlijks contingent te verhogen en de diensttijd te verlengen. Daardoor
ontstond de mogelijkheid een infanterie-bataljon eerst gedurende vijf maanden op te lei¬
den en vervolgens gedurende zes maanden als zogenaamd tweede bataljon paraat te doen
zijn. Het gehele complexe van strategische voorzorgmaatregelen kreeg de naam van Bij¬
zondere Oproeping Uitwendige Veiligheid (BOUV). De eerste maal dat deze oproeping
werd gedaan was in september 1938 toen ten tijde van München de strategische eenheden
hun posities betrokken. Na een week werd het alarm weer ingetrokken. Anders was dit
in april 1939. Dit maal bracht de oproeping meer militairen onder de wapenen dan in
1938. Achtentwintig bataljons infanterie, twee eskadrons pantserwagens, een regiment
huzaren-motorrijders, eenheden van de luchtstrijdkrachten, luchtdoelartillerie, kust-
artillerie en het Korps Politietroepen stonden paraat. Hoewel de opgekomen sterkte na
verloop van tijd, afnam door het verlenen van diverse soorten verlof (zakenverlof, stu¬
dieverlof) zouden de opgeroepen eenheden onder de wapenen blijven.

NEUTRALITEIT EN BONDGENOOTSCHAP
In het denken over de Nederlandse defensie zijn altijd twee kernpunten aanwezig ge¬
weest : de gewapende verdediging van het land met eigen middelen en de steun van
bondgenoten, wanneer men zou worden aangevallen.

De meerderheid van de politieke partijen was voorstander van het behoud van de

krijgsmacht. De dienstplicht mocht echter niet te zwaar drukken, hetgeen resulteerde

in 1922 in een dienstplicht van vijf en een halve maand. De mogelijkheden tot oefeningen

op grote schaal verdwenen vrijwel. Bovendien gingen de bezuinigingen verder en ver¬

der. De afweerkracht van de krijgsmacht nam dan ook zienderogen af. Zo er gemarchan¬

deerd werd met de kwaliteit; de legitimiteit van de krijgsmacht was voor de meerderheid

geen probleem.

Dat was geheel anders met betrekking tot een eventueel bondgenootschap. Hoewel op¬
treden in geallieerd verband een hoeksteen was van het defensiebeleid, rustte er 'in po-
liticis' een taboe op en werd het dood gezwegen.
De Franse militaire attaché in Den Haag verwoordde in 1935 een en ander aldus :

"Les Pays-Bas ont, sans aucun doute, conscience du danger allemand qui se traduirait
pour eux, par l'invasion du pays en cas de conflit européen. La nécessité de se faire
appuyer par une force étrangère ne leur échappe pas et leur choix se porterait vrais-
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emblablement sur la Grande-Bretagne. Mais la neutralité est une tradition trés ancrée

dans Ie pays et a pour Ie moins, l'avantage d'éviter toute complication immédiate avec
38ChSteau de Vincennes,

Service historique
de 1' Armée de Terre,
Archives nr. 7N 2671.l'Allemagne. Tiraillée entre ces deux tendances opposées, il ne semble pas que la

II 3 8Hollande ait pris nettement position.

Waar het hierom gaat is de politieke benadering van het dilemma 'neutraliteit of bond¬

genootschap'. In de Nederlandse publieke opinie was de neutraliteit het verlossende
woord en een herhaling van 1914 was de vader der gedachten. De consequentie van de

strak doorgevoerde neutraliteitspolitiek was dan ook dat geen voorbereidingen mochten
worden getroffen met de Fransen, Britten en Belgen voor een eventueel gezamenlijk mi¬
litair optreden. Zeker, kort voor de Duitse aanval in mei 1940 hadden de Nederlandse

militaire attachés in Brussel, Parijs en Londen bepaalde instructies ontvangen, dat alles

was zonder enige waarde voor een goede 'interoperability*.

MEI 1940. HET DOEK GAAT OP

De internationale situatie noodzaakte de Nederlandse regering om op 28 augustus 1939

de Algemene Mobilisatie af te kondigen. Deze operatie verliep geheel naar wens, waar¬

mee de Concentratie Blauw werd uitgevoerd. Deze was als volgt :
(a) vier divisies hadden hun posities in de Grebbelinie ingenomen;
(b) tussen Rijn en Maas lagen twee brigades;
(c) de Peel- en Raamstelling en het achterliggend gebied was bezet door twee divisies,

en een aantal kleinere eenheden, de helft van de Lichte Divisie bevond zich in de
buurt van Eindhoven;

(d) twee divisies lagen in reserve in de provincies Noord- en Zuid-Holland, en
(f) de Afsluitdijk, de Stelling Den Helder, Zeeland en uiteraard de Vesting Holland wa¬

ren met troepen belegd.

De opperbevelhebber van Land- en Zeemacht stond voor twee kernproblemen ; de duur
van de verdediging van de Grebbelinie en die van de Peel- Raamstelling. Gelet op de
verwachte luchtoorlog leek de Grebbelinie met oog op de camouflage meer mogelijkheden
te bieden dan het open polderland van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De wil om de
Peel- Raamstelling te verdedigen zou in overeenstemming zijn met de vastbeslotenheid
tot het uitvoeren van de politiek der gewapende neutraliteit.

Ongetwijfeld was het een opluchting dat de gevreesde strategische overvalling tijdens
de mobilisatie en concentratie zich niet had voor gedaan. Maar hoe nu verder ? Generaal
Reynders wilde de Grebbelinie verder versterken, de minister van Defensie was meer
geporteerd voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en wilde minder aandacht besteden aan
de verdediging van de Peel- Raamstelling. Dit verschil in opvatting over het krijgsbe¬
leid, alsmede over een aantal andere zaken, leidde er toe dat het tot een breuk kwam
tussen de minister van Defensie en generaal Reynders, waarna deze laatste zijn ontslag
nam. Diens opvolger, generaal Winkelman, kreeg richtlijnen die overeenkwamen met die
uit 1936.

Winkelman zette enerzijds de uitbouw van de Grebbelinie voort, maar was niet van plan
de Peel- Raamstelling met zulk een hardnekkigheid te verdedigen ais Reynders voor ogen
had gehad. Toen het Duitse leger op 10 mei 1940 Nederland binnenviel, werd het reeds

lang voorbereide plan ten uitvoer gebracht. Tijdens vertragende gevechten trok het ge¬
hele veldleger zich terug op de Vesting Holland. Ondertussen kwam het bondgenootschap
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met Frankrijk, België en Groot-Britannië tot stand. Een Frans leger stootte door naar
Nederland, maar zoals te verwachtten viel, het leidde tot niets. Op 14 mei 1940 beëin¬
digde generaal Winkelman de strijd. Slechts in Zeeland werd deze nog tot 19 mei voort¬

gezet.

CONCLUSIES
Het Nederlandse defensiebeleid tijdens het interbellum berustte op twee peilers : een
buitenlands beleid dat er op gericht was Nederland buiten iedere internationale militaire
verplichting te houden, en het ter beschikking hebben van een krachtig militair appa¬
raat om, zo nodig, de Nederlandse neutraliteit gewapenderhand te verdedigen.
Toen de basis voor dit veiligheidsbeleid in de negentiende eeuw werd gelegd, was dit
beleid uitvoerbaar. Als kleine natie bezat Nederland voldoende afweerkracht. De kern
van het land kon goed worden verdedigd en het veldleger beschikte over voldoende tijd
en ruimte voor eventuele operaties. Het afschrikkingsvermogen was dan ook aanwezig.
Bovendien zou het voor oorlogvoerenden, waarbij te denken is aan Duitsland en Frank¬
rijk, niet absoluut noodzakelijk zijn om Nederlands grondgebied te betreden.

Na 1918 was de militaire situatie totaal veranderd. Het toekomstig operatiegebied had,
mede door de militaire luchtvaart, een dusdanige uitgebreidheid gekregen, dat het land
binnen de gevarenzone was komen te liggen. De kans dat Nederland buiten een toekom¬
stig conflict zou blijven werd kleiner, terwijl daardoor de zekerheid toenam dat het land
een bondgenootschappelijke oorlog zou krijgen te voeren. De neutraliteitspolitiek ver¬
hinderde echter de noodzakelijke voorbereidingen te treffen. In vergelijking met 1870

de militaire werkelijkheid drastisch veranderd, hetgeen door de legerleiding duidelijk
werd onderkend. Toch was het onmogelijk de stap te zetten naar het aangaan van een

bondgenootschap. Slechts de Duitse inval in mei 1940 deed het traditionele beleid van
zelfstandigheid, afzijdigheid, of neutraliteit - welke term men ook kiest - voor goed ver¬
dwijnen. Nederland was een illusie armer geworden.

was
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HET VERMOGEN TOT MOBILISEREN ANNO 1985
door kolonel J.J.J.M.M.Vos

ALGEMEEN
De Afdeling Mobilisatievoorbereiding van de staf van het Nationaal Territoriaal Comman¬

do verzorgt de mobilisatievoorbereiding voor de gehele landmacht en voor het korps mo¬

biele colonnes en voor een deel van de marine en luchtmacht. Het navolgende zal duide¬
lijk maken in hoeverre wij in Nederland, anno 1985, het vermogen hebben om te mobili¬
seren. Daarbij ga ik uit van de situatie bij mijn eigen krijgsmachtdeel : de Koninklijke
Landmacht. Waar nodig wordt dit betoog aangevuld met gegevens en opmerkingen over

de Koninklijke Marine en de Koninklijke Luchtmacht.

Om te beginnen enkele korte opmerkingen die nodig zijn om de rest van dit betoog te

kunnen volgen. Vervolgens geef ik een inzicht in de omvang van de mobilisabele compo¬
nent van de Koninklijke Landmacht. Ik ga dan dieper in op het mobilisatieplan '79, de
civiele verdedigingsvoorbereiding, de besluitvorming op regeringsniveau en de samen¬

hang met het NAVO-alarmeringssysteem. Het gedachte verloop van de mobilisatie is het
volgende subonderwerp. Mijn uiteenzetting eindigt met een korte samenvatting.

INLEIDENDE OPMERKINGEN
Struktuur Koninklijke Landmacht
Meermalen is onderzocht - het laatste nog in 1977 - of een krijgsmacht volledig bestaande
uit beroepsmilitairen, voor Nederland wenselijk en uitvoerbaar zou zijn. De conclusie
was even zovele malen dat voorkeur gegeven dient te worden aan voortzetting van het
bestaande systeem, waarbij eenheden gevormd worden uit dienstplichtigen, gegroepeerd
om een kern van beroepspersoneel; een kader-militieleger derhalve. Dit basisstelsel is
ons uitgangspunt.

Verplichtingen op grond van de Dienstplichtwet
Ook na de wijziging van 1983 bevat de grondwet nog steeds de bepaling dat alle Neder¬
landers, mits daartoe in staat, verplicht zijn mee te werken aan de onafhankelijkheid van
het rijk en aan de verdediging van hun grondgebied. De grondwet verwijst naar de wet
waarin de verplichte krijgsdienst wordt geregeld. Die wet is de dienstplichtwet. Kern
daarvan is dat de dienstplichtige verplicht is tot het vervullen van werkelijke dienst
voor eerste oefening en voor herhalingsoefeningen en in geval van oorlog, oorlogsge¬
vaar of andere buitengewone omstandigheden. Ik merk hierbij op dat de dienstplichtwet
slechts mannelijke Nederlanders als dienstplichtige toelaat. De wettelijke duur van de
eerste oefening bedraagt 24 maanden. Sedert 1977 is voor de KL echter de duur van de
eerste oefening voor officieren en onderofficieren bepaald op 16 maanden en voor de ove¬
rige dienstplichtigen op 14 maanden.
Deze periode kan, indien nodig, worden verlengd met 8 resp. 10 maanden. Feitelijk
echter is de dienstplichtige slechts 14 of 16 maanden van huis voor eerste oefening. Een
jaarlichting dienstplichtigen wordt verdeeld in zes lichtingsploegen. Derhalve wordt elke
twee maanden één lichtingsploeg "onder de wapenen geroepen".
Na de periode van eerste oefening is de dienstplichtige met "grootverlof" en is dan mobi¬
lisabel. Hij blijft dan oproepbaar voor een mobilisabele functie en wel : voor soldaten
tot hun 35e jaar, voor dienstplichtige onderofficieren tot hun 40e jaar en voor reserve-
officieren tot hun 45e jaar.
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Organisatie Koninklijke Landmacht
Onder de minister zijn drie krijgsmachtdelen gegroepeerd, nl. : de Koninklijke Marine,
de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Landmacht. De leiding van de Koninklijke
Landmacht berust bij de bevelhebber der landstrijdkrachten. Voor zijn taakuitvoering
beschikt hij over middelen die in een aantal commando's zijn gegroepeerd.
Wij noemen er daarvan slechts twee :
. het eerste legerkorps

Voor de verdediging van het in bondgenootschappelijk verband overeengekomen ge¬
bied in de Noordduitse laagvlakte zijn strijdkrachten nodig ter sterkte van een leger¬
korps. Dit legerkorps bestaat uit tien brigades en de noodzakelijke ondersteunende

eenheden. Het vormt de Nederlandse landmachtbijdrage aan de NAVO.
. het Nationaal Territoriaal Commando

De nationaal territoriaal commandant is onder andere belast met de beveiliging van het
Nederlandse grondgebied. Voor zijn taakuitvoering beschikt hij over personele en ma¬

teriële middelen. Onder hem vallen ook de provinciale militaire commandanten. In

vredestijd is hij bovendien belast met de mobilisatievoorbereiding.

OMVANG VAN DE MOBILISABELE COMPONENT VAN DE KONINKLIJKE LANDMACHT

Sedert de oprichting van de NAVO geschiedt de bijdrage aan de verdediging van het

Koninkrijk (= grondwettelijke taak van de KL) mede in bondgenootschappelijk verband.
Tussen de bondgenoten zijn een strategie en een verdeling van taken overeengekomen.
De strategie omvat afschrikking, crisisbeheersing en verdediging. Voor de verdediging
in NAVO-verband is, zoals in de inleiding reeds gesteld, een legerkorps nodig; voor

de territoriale beveiliging, welke buiten NAVO-verband is gehouden, is daarenboven

nog extra gevechtskracht vereist.

Voor de elementen afschrikking en crisisbeheersing hoeft slechts een deel, zij het een

belangrijk deel, van dat militair potentieel paraat aanwezig te zijn. De rest, het extra

deel benodigd om met succes de verdediging te kunnen voeren, kan dan mobilisabel zijn.

In operationele zin kunnen we ons dus een mobilisabele component permitteren. De vraag
blijft dan hoe groot kan die component zijn ? Het antwoord op die vraag wordt door één
cruciale factor beïnvloed nl. tijd. Nader gesteld komt dit neer op :

. Hoeveel reactietijd staat ons ter beschikking en hoe lang duurt het voordat de voor

de verdediging benodigde extra, mobilisabele gevechtskracht ter plaatse ter beschik¬

king komt ?

. De waarschuwingstijd welke aan regering en legerleiding ter beschikking staat om een¬

heden te mobiliseren en in te zetten, is steeds korter geworden.
. Een en ander is onder meer het gevolg van de grote parate aanwezigheid van Sowjet-

strijdkrachten in de DDR en Tsjecho Slowakije en van de modernisering van die strijd¬

krachten, welke tot grote strategische en tactische mobiliteit heeft geleid.

Conclusie is dat de waarschuwingstijd en daardoor de ter beschikking staande reactie¬

tijd in operationele zin naar verwachting beperkt zullen zijn een snelle en efficiënte in¬

vulling van die beperkte tijd vereist, zowel in personele als in materiële zin; een speciale
vullingsmethodiek van onze mobilisabele eenheden en een eenvoudig doch gedetailleerd

voorbereid mobilisatiesysteem is derhalve nodig.
De juiste afbakening van welk deel van de KL paraat moet worden gehouden, en welk

deel mobilisabel kan zijn, hangt derhalve mede af van de toe te passen personele en ma¬

teriële vullingssystematiek.
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Bij de personele vulling van parate eenheden maken wij naast het individueel vullings-
systeem maximaal gebruik van een systeem waarbij organieke gevechtseenheden compleet

worden opgeroepen, opgeleid, geoefend en vervolgens weer met groot-verlof gaan. Met

onmiddellijke ingang van de datum van groot-verlof wordt dan zo'n eenheid in haar ge¬
heel mobilisabel gesteld. Eenmaal opgeroepen, gemobiliseerd, is zo'n eenheid snel weer

operationeel inzetbaar. Immers, het personeel kent elkaar vanuit zijn parate diensttijd :

het teamverband wordt maximaal bewaard en benut. Een dergelijk systeem is echter al¬

leen mogelijk indien de personele organisatie gelijk is aan die van de parate eenheden

en de mobilisabele eenheid over een volmaakt gelijke materiële uitrusting kan beschikken
als de parate eenheden. Vooral dit laatste heeft enorme financiële consequenties voor
wat betreft aanschaf, opleg en onderhoud. Toch maakt de KL maximaal gebruik van deze

vullingsmethode. Het resultaat is, dat de mobilisabele eenheden die volgens deze metho¬
de worden gevuld, zonder al te veel aanpassingsproblemen snel gereed zijn om hun oor-
logstaak uit te voeren.
Het mobiliseren van de landmacht is niet alleen een vitale, maar tevens een zeer omvang¬
rijke en gecompliceerde operatie. Dit vereist minutieuze planning, voorbereiding tot in

de kleinste details, het regelmatig beoefenen en een niet aflatende aandacht van de ver¬
antwoordelijke leiding. Bij de afdeling Mobilisatievoorbereiding van de staf NTC komen
alle draden van de MOB-voorbereiding in één hand samen. Dat wil onder meer zeggen :
die afdeling heeft de zorg voor de personele vulling van de MOB-eenheden maar houdt

ook toezicht op de aanwezigheid en de inzetbaarheid van het opgeslagen materieel. Zij
draagt bovendien zorg voor de geoefendheid van het individu alsook voor de eenheid.
Via talloze cursussen en herhalingsoefeningen wordt dit doel nagestreefd.

Een andere factor die van invloed is bij het bepalen van de omvang van de mobilisabele
component van de Koninklijke Landmacht is het feit dat wij maximaal gebruik maken van
de specifieke mogelijkheden van een klein en hoogontwikkeld land. Nederland bezit een
uitgebreid en dicht wegennet, vele en zeer goede openbare middelen van vervoer, een
buitengewoon goed civiel verbindingssysteem (PTT) en een hoge luister- en kijkdicht¬
heid op de radio, respectievelijk de t.v. Dit alles garandeert zeer goede bereikbaar¬
heid en korte reistijden van het personeel; twee elementen die essentieel zijn voor de
snelle werking van het Nederlandse mobilisatiesysteem. Daarnaast zijn er nog andere fac¬
toren van invloed, o.a. economische-financiële-politieke. Al die factoren tesamen leiden

er toe dat i van de KL mobilisabel kan zijn en ook is.

KORTE BESCHOUWING OVER DE PERSONELE EN DE MATERIELE MOB-COMPONENTEN
Omvang personele MOB-component
De totale sterkte van alle mobilisabele eenheden en aanvullingsdetachementen bij elkaar
bedraagt bij de KL ruim 150.000 man (75%). Naast de mobilisabele component van de
landmacht treffen we nog ca 9.000 mobilisanten van de marine en ca 12.000 groot-ver-
lofgangers van de luchtmacht aan. Dit zijn verhoudingsgewijs maar kleine aantallen. Dit
is een gevolg van het feit dat deze beide krijgsmachtdelen overwegend paraat en boven¬
dien veel kleiner zijn dan de Koninklijke Landmacht. Wij volstaan hier met op te merken,

dat zowel bij de marine als bij de luchtmacht de betekenis van de mobilisabele component
geheel anders, dat wil zeggen van een lagere orde is dan bij de landmacht.
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Voor de gehele krijgsmacht 170.000 man mobiliseren is natuurlijk geen geringe opgave.
Maar bij een bevolking van ruim 14 miljoen hoeft dat nog niet te betekenen dat het to¬
tale maatschappelijke en economische leven wordt ontwricht.
Het streven van het NTC is er op gericht de civiele samenleving zo weinig mogelijk te

frustreren. Dat is nl. ook in het militaire belang. Zo zal het burgerbestuur zoveel moge¬
lijk normaal moeten kunnen blijven functioneren, moet de energievoorziening worden vei¬
liggesteld, havenfaciliteiten dienen in gebruik te kunnen blijven, openbaar vervoer moet
blijven functioneren, de rampenbestrijding zijn zeker gesteld, om maar enkele sectoren
te noemen. Om deze civiele functies te kunnen blijven uitoefenen zijn bepaalde sleutel-
functionarissen nodig. Een deel van deze sleutelfunctionarissen heeft geen mobilisatie-
bestemming, dat levert dus geen problemen op. Frictie zal pas ontstaan als van deze
functionarissen een deel bij mobilisatie wel onder de wapenen wordt geroepen. Op deze
samenloop wordt voortdurend gelet.

1

Omvang materiële MOB-component

Aan alleen personeel heb je niet veel. Een mobilisatie-eenheid moet ook materieel hebben
en dat kan van drie kanten komen. Het materieel kan in opleg (opslag) zijn, het kan zijn
uitgeleend aan een opleidingseenheid en een derde mogelijkheid is, dat het bij mobilisatie
moet worden gevorderd.
(1) Opleg in een mobilisatiecomplex is voor de krijgsmacht het meest aantrekkelijk. De

nationaal territoriaal commandant, onder wiens verantwoordelijkheid de mobilisatie-
voorbereiding plaatsvindt, beschikt daartoe over een 60 tal complexen die ver¬
spreid liggen over het gehele land. In die complexen zijn grote aantallen militaire
uitrustingsstukken opgeslagen. In totaal zo’n 200.000 stuks. (Tanks, wielvoertui¬
gen, kanonnen, etc.). Al deze uitrustingsstukken worden in een gebruiksgerede
staat gehouden. Voorts zijn er voorraden : levensmiddelen, brandstof, munitie, maar
ook genees- en verbandmiddelen. Al deze voorraden moeten regelmatig doorstromen
om bederf te voorkomen. In de meeste gevallen is het materieel in het mobcomplex
per functionaris gegroepeerd. Bij de uitgifte van het materieel ziet elke afhaalfunc-
tionaris in één oogopslag welk voertuig voor hem is; de mee te voeren goederen lig¬
gen of in het voertuig dan wel er direct naast of achter opgeslagen, een snelle ma-
terieeluitgifte is hierdoor verzekerd. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit "func¬
tioneel" stapelen, zoals wij dat noemen, meer opslagruimte vereist en de organisatie
van het vereiste onderhoud bemoeilijkt. Het is derhalve duurder dan opleg en opslag
per artikel. Maar ook hier betalen we de prijs voor snelheid.

(2) Er is ook materieel van mobilisabele eenheden in gebruik bij opleidingscentra. Van
al het materieel in gebruik bij die centra is een deel bestemd voor mobilisabele een¬
heden, in de meeste gevallen behoort dit materieel echter tot de reserves voor oor¬
logstijd. Er is een regeling om bij mobilisatie al dat materieel zijn oorlogsbestemming
te laten volgen. Die regeling wordt één maal per drie jaar in de praktijk getest.

*
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(3) De derde mogelijkheid om aan materieel te komen is : vorderen. De algemene vorde¬

ring van motorvoertuigen is centraal voor alle drie de krijgsmachtdelen en voor het
Korps Mobiele Colonnes voorbereid door de eerdergenoemde Afdeling Mobilisatievoor-
bereiding van de nationaal territoriaal commandant.
Voor de drie krijgsmachtdelen, inbegrepen het Korps Mobiele Colonnes betreft het
ca 15.000 voertuigen. Dit getal omvat een noodzakelijk surplus van ongeveer 25% om



21
enerzijds het "natuurlijk verloop" op te vangen maar ook om verblijf in het buiten¬
land van deze voertuigen op moment van mobilisatie, te compenseren. De personen¬
auto's worden bij mobilisatie niet van particulieren gevorderd, maar bij dealers te¬

gen de dan geldende prijs gekocht. Dit betreft 2500 voertuigen die reeds in het ge¬
tal van de 15.000 zijn opgenomen. Op een landelijk bestand van 300.000 bedrijfswa¬
gens zijn genoemde aantallen niet desastreus. Indien we al die te vorderen voertui¬

gen alsnog zouden aanschaffen zou dat de krijgsmacht ca ƒ 700 miljoen kosten, nog
afgezien van de kosten aan investeringen ten behoeve van de infrastructuur en het
onderhoud.
In vredestijd is deze vordering volledig voorbereid. Dat wil zeggen zij omvat regis¬
tratie, keuring en indeling per eenheid. De betreffende eigenaren hebben ieder een

afzonderlijke lastgeving en per voertuig. De gemeenten spelen hierbij een belang¬
rijke rol, nl. in vredestijd door ze op te roepen, ze te laten verzamelen en naar het
vastgestelde overdrachtspunt te dirigeren.

r
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De vordering heeft slechts betrekking op de voertuigen voor een deel der territo¬
riale eenheden. Om onderhoudstechnische redenen moet met name het legerkorps
kunnen beschikken over standaardtypen voertuigen. De voor het gehele legerkorps
ook voor het mobilisabele deel benodigde voertuigen zijn dan ook in vredestijd reeds
binnen de landmacht aanwezig. Voor mobilisabele legerkorpseenheden bestaat derhal¬
ve geen behoefte tot het vorderen van voertuigen.

HET MOBILISATIEPLAN 1979

In het kader van de crisisbeheersing is de nationale beslissing om te mobiliseren niet
als eerste maatregel te verwachten.
Men beschikt nl. nog over een scala aan diplomatieke, politieke en economische maatre¬

gelen alsook over politieke/militaire instrumenten en over militair /civiele maatregelen.
Onder die laatste categorie vallen de besluiten om tot gedeeltelijke of gehele mobilisatie
over te gaan.
Als de reeds genomen maatregelen niet het beoogde crisisbeheersingseffect sorteren en/
of de dreiging van oorlogsgevaar acuter wordt, dan mobiliseert ons land en wel volgens
het mobilisatieplan '79. We bevinden ons dan al vrij hoog in het crisisspectrum. Het plan
voorziet voor de KL in drie stappen, drie achtereenvolgende fasen.
In elke fase is ongeveer éénderde van de totale mobilisabele gevechtskracht van de KL
ondergebracht. Deze is zo evenwichting mogelijk opgebouwd; het resultaat is drie "hap¬
klare" brokken van elk circa 50.000 man. De indeling in fasen heeft ook een crisisbeheer¬
singsaspect. Het in één keer alles mobiliseren zou wellicht als provocerend kunnen wor¬
den uitgelegd en derhalve een escalerend effect kunnen veroorzaken. Door de fase- inde¬
ling is naar verwachting de kans op zulke reacties geringer. De tijdsruimte tussen de

respectievelijke fasen kan derhalve relatief groot zijn, bijvoorbeeld enige dagen. Ook

is het mogelijk na een bepaalde fase de mobilisatie volledig stop te zetten of - heel ex¬

treem - terug te keren naar de vredessituatie.
Ook om praktische redenen moet er een zekere wachttijd worden ingebouwd tussen de

opeenvolgende fasen. En wel om te voorkomen dat de na elkaar opkomende eenheden el¬

kaar in of nabij de mobilisatiecomplexen letterlijk in de wielen gaan rijden.

1
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In geval van versnelde mobilisatie, waarbij de drie fasen zo snel mogelijk op elkaar vol¬
gen en elkaar ten dele overlappen, kost mobilisatie van de landmacht in totaal enkele
dagen gerekend vanaf het moment dat de beslissing om te mobiliseren wordt genomen.
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Dat lijkt lang, maar is het niet wanneer men zich realiseert, dat de eenheden waarom de

Koninklijke Landmacht in geval van nood het meest verlegen zit, als eerste worden ge¬

formeerd en dus reeds zeer vroeg gereed zijn voor inzet.

DE CIVIELE VERDEDICINCSVOORBEREIDING
De maatregelen die genomen moeten worden in het kader van beheersing van crises en

conflicten maken mede voorbereidingen op het gebied van de civiele verdediging nood¬
zakelijk. Teneinde een samenhangend civiel verdedigingsbeleid mogelijk te maken is op
regeringsniveau een coördinerend bewindsman, i.c. de minister van Binnenlandse Zaken
(tevens) belast met de coördinatie van dat beleid. Ambtelijke ondersteuning ontvangt
deze bewindsman van de staf voor de civiele verdediging.
De in 1984 verschenen nota civiele verdediging heeft meer duidelijkheid gebracht over
de inhoud van het begrip civiele verdediging. In deze jongste opvatting moet de maat¬
schappij bij oplopende spanningen tegen een stootje kunnen en moeten de organisaties,
die in vredestijd voor instandhouding van de maatschappij zorg dragen ook dan kunnen
blijven functioneren. De civiele verdediging moet deel uitmaken van het dagelijks denken
van dezé organisatie.
De nota geeft in een overzicht aan welke aandachtgebieden de civiele verdediging omvat.
(Bovendien wordt er in aangegeven in welke deelgebieden en in voorkomend geval in wel¬
ke subdeelgebieden de respectieve aandachtgebieden zijn onder te verdelen).
De aandachtsgebieden uit de nota zijn :

. Voortzetting bestuur; (bestaande uit negen deelgebieden waarvan er één is onderver¬

deeld in vijf subdeelgebieden).
. Instandhouding maatschappelijk leven; (bestaande uit 17 deelgebieden waarvan er drie

nog eens 13 subdeelgebieden omvatten).

. Rampenbestrijding en hulpverlening; (zeven deelgebieden waarvan vier zijn onderver¬
deeld in 17 subdeelgebieden) en tenslotte

. civiele ondersteuning defensie-inspanning in bondgenootschappelijk verband; (vijf
deelgebieden waarvan één met zes subdeelgebieden).

Zoals het laatstgenoemde aandachtgebied reeds aangeeft wordt er ook op het gebied van
civiele verdediging internationaal, te weten in NAVO-verband, samengewerkt.

Het dagelijkse en voorbereidende werk t.b.v. de Noord-Atlantische Raad, wordt gedaan

door "committees". Naast het militaire comité zijn er comités voor politieke zaken, infra¬

structuur, economie, wetenschap, logistiek etc. Zo is er ook een "Civil Emergency Plan¬

ning Committee" dat de Raad adviseert en informeert betreffende de voorbereidingen in

het kader van de civiele verdediging.

In vredestijd accepteren we dat er in internationaal verband wordt gecoördineerd m.b.t.

onderwerpen die tot de nationale verantwoordelijkheid behoren, b.v. het gebruik van

radio-frequenties en spoorwegvervoer, etc. In tijd van crises of oorlog is die behoefte

coördinatie vele malen groter en strekt zich uit tot onderwerpen waarvoor in vredes¬

tijd geen of nauwelijks behoefte tot internationale coördinatie bestaat. In zo'n situatie

moeten de NAVO-lidstaten in staat zijn elkaar te helpen in plaats van onafhankelijk of

in onderlinge concurrentie op te treden. Die samenwerkingsverbanden moeten in vre¬

destijd worden voorbereid, zodat ze in tijd van crisis of oorlog van meet af aan snel en

aan
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efficiënt kunnen reageren. Dit zijn gebieden zoals transport in de meest ruime zin, zee¬

lucht- en wegtransport, bevoorrading met en verdeling van essentiële en schaarse goe¬
deren variërend van olie en andere grondstoffen tot levensmiddelen, alsook de bescher¬
ming bevolking inclusief de regelingen betreffende doorvoer, opvang en verzorging van
vluchtelingen en evacuees, maar ook telecommunicatie.
Het onderwerp civiel-militaire samenwerking en speciaal het onderdeel civiele verdedi¬
ging is zo omvangrijk dat het niet mogelijk is dit onderwerp uitputtend en diepgaand te
behandelen.

BESLUITVORMING
Vervolgens de besluitvorming met betrekking tot mobilisatie. Het kabinet wordt terzake

geadviseerd door het adviesorgaan in crisissituaties. Dit adviesorgaan bestaat onder an¬

deren uit :
chef Defensiestaf (militair adviseur van de minister van Defensie), de bevelhebbers van
de drie krijgsmachtdelen, de voorzitter Verenigde Inlichtingendiensten, chef-staf Civiele

Verdediging (BiZa), Directeur Generaal Politieke Zaken (BuZa), vertegenwoordiger van

de Minister-President (AZ), zonodig kan het orgaan worden aangevuld met ad hoc-

leden. Het adviesorgaan komt periodiek bijeen, bespreekt de ontwikkelingen en advi¬
seert het kabinet over eventueel te nemen maatregelen. Zo'n speciale kabinetsbeslissing
is bijvoorbeeld noodzakelijk terzake het voor mobilisatie vereiste koninklijk besluit "oor¬
logsgevaar". Ook het afkondigen van de eerste mobilisatiefase vereist een kabinets¬
beslissing.

Alle noodzakelijke gegevens over de internationale situatie, troepensterkten, reactie¬
tijden, financiële consequenties, en dergelijke zijn beschikbaar en op een gemakkelijke
wijze toegankelijk. De besluitvorming kan daardoor snel en efficiënt verlopen. De uit
te vaardigen koninklijke besluiten liggen in concept gereed. Zodra dan ook een besluit
genomen is, kan dit onmiddellijk formeel worden vastgelegd.

De regering heeft inzake mobilisatie de keuze uit drie beslissingen :
. Toestemming geven tot versnelde mobilisatie zonder meer, dat wil zeggen dat alle drie

de mobilisatiefasen zo snel mogelijk na elkaar worden uitgevoerd, of
. alleen maar toestemming geven voor de eerste mobilisatiefase, of
. een tussenoplossing accepteren, dat wil zeggen in principe toestemming geven tot ver¬

snelde mobilisatie maar opdracht geven om bij aanvang van respectievelijk de tweede
en de derde fase toch nog op het kabinet terug te koppelen; met andere woorden het
voorwaardelijk instemmen met de tweede en derde fase.

RELATIE TUSSEN NAVO-ALARMER INC EN NEDERLANDSE MOBILISATIE
Dan nu de relatie tussen het Nederlandse mobilisatieplan en het NAVO-alarmeringssys-
teem. Het mobiliseren van de krijgsmacht is gebaseerd op Nederlandse wetten, met name
de dienstplichtwet en de inkwartieringswet. De uitvoering van de mobilisatie geschiedt
met behulp van een aantal af te kondigen alarmmaatregelen. In de civiele samenleving
geschiedt iets soortgelijks, nl. alarmering aan de hand van het synchronisatieschema
civiele paraatheidsmaatregelen. Beide activiteiten worden in nationaal verband gereali¬
seerd omdat onze wetten territoriale werking hebben.

Naast ons eigen alarmeringssysteem hebben we in bondgenootschappelijk verband ook
het "formal NATO alert system" geaccepteerd. In het verleden is van NAVO-zijde vele
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malen getracht een synchronisatie te bewerkstelligen tussen het afkondigen van de

NAVO-fasen en de nationale alarmerings- en mobilisatiefasen.
Alle voorgaande regeringen hebben op deze voorstellen afwijzend gereageerd en dat zul¬

len naar verwachting ook de huidige en toekomstige regeringen doen. Zulks is ook

terecht. In ons rechtsstelsel kunnen immers burger-bindende maatregelen slechts wor¬

den genomen door in wetten genoemde autoriteiten. Synchronisatie met het NAVO-alar-
meringssysteem zou betekenen het prijsgeven van een stuk ministeriële verantwoorde¬
lijkheid. Nederland is een soevereine staat en beslist derhalve zelf. Er kan dan ook geen
automatische noch een vaste koppeling bestaan tussen het NAVO-alarmeringssysteem en

de uitvoering van het Nederlandse mobilisatiesysteem.

DE UITVOERING VAN DE MOBILISATIE
Het mobilisabele personeel beschikt in vredestijd over een zogenaamde lastgeving. Deze

vermeldt bij welke eenheid iemand is ingedeeld, in welke mobfase die eenheid zal wor¬
den opgeroepen en op welk station van bestemming het personeel zich bij oproep moet

melden.

Zodra de regering besluit tot mobiliseren komt onmiddellijk aansluitend, de volgende

procedure op gang.
De afkondiging van een mobilisatiefase wordt door de burgemeester door middel van een
openbare kennisgeving met behulp van voorbewerkte en reeds nu aanwezige aanplakbil¬
jetten, bekend gesteld. Bovendien draagt de rijksvoorlichtingsdienst zorg voor de be¬
kendmaking via de radio en t.v.

Personeel met een lastgeving voor de desbetreffende mobilisatiefase weet dan dat het

moet opkomen. Men weet ook het wanneer en het hoe. Het wanneer staat op de openbare
kennisgeving en het hoe staat op de lastgeving. Houders van motorrijtuigen met een last¬

geving weten eveneens wat ze moeten doen.

Het opgeroepen personeel verplaatst zich vervolgens per openbaar vervoer naar het op

de lastgeving aangegeven station van bestemming. Van het station van bestemming wordt

het opgekomen personeel door zorg van de respectieve provinciaal militair commandant

vervoerd naar het mobilisatiecentrum. Het vervoer gebeurt met bussen. Deze bussen
worden gehuurd, c.q. in transport gevorderd.

Het genoemde mobilisatiecentrum kan van alles zijn : een gemeenschapscentrum, een za¬

lencomplex, een leegstaande fabriekshal, een wegrestaurant, een school of iets dergelijks.
Tegenwoordig is het aantal parkeerplaatsen daarbij van belang. Het gebruik van het mob-
centrum is nl. maar heel kort en de meeste eenheden beschikken over zeer veel voertui¬

gen. Deze centra worden door tussenkomst van de gemeenten in gebruik gevorderd. Ook

deze vorderingen zijn volledig voorbereid. De eenheden moeten vervolgens zelf hun ma¬
terieel uit de mobilisatiecomplexen ophalen. Deze complexen liggen als regel niet al te

ver van het mobilisatiecentrum. De uitrusting staat in de meeste gevallen volledig in mo¬
bilisatiecomplexen gereed; het uitgeleende materieel is daarheen tijdig teruggebracht.
Wat betreft de benodigde te vorderen voertuigen het volgende : eigenaren brengen deze
naar gemeentelijke verzamelplaatsen en vandaar verzorgen de gemeenten de aflevering
bij de opgegeven afleveringsadressen hetgeen meestal het mobilisatiecentrum zal zijn.
In het mobilisatiecentrum zorgen de mobiliserende eenheden zelf voor de registratie van
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het opgekomen personeel, de verdeling van de persoonlijke wapens met bijbehorende mu¬

nitie, het beladen van de voertuigen en voor ai die andere dingen, nodig om een mili¬
taire eenheid oorlogsinzetbaar te maken.

Indien alles maar voldoende is voorbereid, is het heel eenvoudig om de Koninklijke Land¬
macht te mobiliseren. Toch toont de "praktijk", met name de jaarlijkse oefeningen ter

controle van de mob-voorbereiding, onder de naam "donderslag", weliswaar aan dat het
allemaal kan, maar ook iedere keer weer dat de voorbereidingen niet nauwkeurig en niet
gedetailleerd genoeg kunnen zijn. Een niet aflatende aandacht van hoog tot laag is dan
ook een vereiste. Immers, met wat wij als voorbereiders laten liggen, niet onderkennen
of veronachtzamen, worden de uitvoerders geconfronteerd en wel op een voor hen on¬

verwacht moment en dus veelal "te laat".
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VEILIGHEIDSPOLITIEKE ASPECTEN VAN
DE MODERNE MOBILISATIE
door prof mr P.J.Teunissen

Het thema "Veiligheidspolitieke aspecten van de moderne mobilisatie" is zeer breed. Ik

wil in deze inleiding een tour d'horizon maken langs de grote verscheidenheid van as¬

pecten die zich aandient. Alles bij elkaar levert dit een nauwkeuriger beeld op van de

veiligheidsvraagstukken waarmee Nederland, West-Europa en de NAVO in de jaren '80
worden geconfronteerd.

MOBILISATIE EN OORLOCSVOORKOMINC
Wat de betekenis van het thema mobilisatie betreft zijn er tegengestelde tendensen. Ener¬

zijds is er het feit dat we al veertig jaar in het tijdperk van de kernwapens leven. Een
oorlog tussen de grote mogendheden, tussen Oost en West, moet vermeden worden. Tot
op heden is dat ook gebeurd. Wèl hebben de VS in 1962 een deel van hun strijdkrachten
gemobiliseerd, in verband met de Cuba-crisis. Maar de NAVO-landen hebben nog nooit

als bondgenootschap tot een gemeenschappelijke mobilisatie van hun strijdkrachten hoe¬

ven te besluiten en zij hopen dat zij dit ook nooit zuilen behoeven te doen. In zoverre

is het onderwerp mobilisatie minder belangrijk geworden.
Doen zich spanningen tussen Oost en West voor, dan wordt in eerste aanleg getracht
op te treden met middelen van politieke, economische, of culturele aard. Zo nodig worden

maatregelen van militaire paraatheid genomen, waarbij diverse graden van waakzaamheid

mogelijk zijn. Er wordt echter op gerekend, althans naar gestreefd, dat de dreiging van

de kernoorlog tijdig een overeenstemming, althans een beperking van conflicten mogelijk
zal maken. Mobilisatie wordt zo lang mogelijk vermeden, omdat dit te zeer de indruk zou

kunnen wekken.dat toch met het uitbreken van gewapend geweld wordt gerekend. Dat

zou de spanningen kunnen verhogen. Aldus, kort samengevat, het Westelijk denken over

crisisbeheersing.
Hier staat echter een aantal factoren tegenover. De betekenis van de conventionele bewa¬

pening is weer toegenomen als gevolg van het ontstaan van een globaal evenwicht in de

kernwapens tussen de VS en de Sowjet Unie. In 1967 heeft de NAVO de strategie van

flexible response aanvaard. Sindsdien heeft het bondgenootschap zijn conventionele ge¬
vechtskracht voortdurend versterkt. De Sowjet Unie heeft haar bewapening en die van
het Warschau-pact echter veel meer versterkt. Zij heeft zich verzekerd van een regio-
naal-strategisch overwicht over alle sectoren van het Europees-Aziatische continent. Zij
kan offensieven in de diepte uitvoeren, met niet-nucleaire middelen en in het uiterste
geval met nucleaire. De Russische vloot is nu in alle wereldzeeën aanwezig en zij kan

afbreuk doen aan Westelijke militaire en economische aanvoerlijnen.
Deze ontwikkelingen, en de toegenomen bezorgdheid in West-Europa over de gevolgen
van een kernoorlog, hebben er toe geleid, dat de NAVO sinds eind 1982 werkt aan een
nieuwe invulling van de strategie van flexible response. Het gaat om een meer beweeg¬
lijke en voorwaarts gerichte verdediging, met meer conventionele middelen en met hoog¬
waardige precisiewapens, die de rol van de kernwapens kunnen beperken. Mede in ver¬
band hiermee heeft het Defence Planning Committee van de NAVO in zijn vergadering
van mei jl. een pakket maatregelen aanvaard, ter verhoging van de mobilisatiecapaciteit
en de vuurkracht van het bondgenootschap.
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Tegelijkertijd is de vraag meer aktueel geworden, of de NAVO-poiitiek nog wel in staat

zou zijn om te mobiliseren, gezien de vele controversen in West-Europa rond defensie
en de bezorgdheid over de gevolgen van de moderne oorlog.

Een geheel andere reden voor de verhoogde aandacht voor mobilisatie is, dat met de

overgang naar de jaren '80 een veelzijdige crisis in de internationale verhoudingen is
uitgebroken, die zich alom in de wereld doet gevoelen en die de positie van het Westen
beïnvloedt. Lang voorbij is het koloniale tijdperk, waarin de landen van West-Europa
heer en meester waren op het zuidelijk halfrond en in een strategisch zo belangrijk ge¬
bied als het Midden-Oosten. Voorbij is ook de tijd waarin de VS zonder meer de belang¬
rijkste wereldmacht waren, die overal crisishaarden kon beslechten. Thans is het de crisis
van de jaren '80. Die is in belangrijke mate ontstaan doordat de VS en de Sowjet Unie
na een periode van ontspanning niet tot duurzame overeenstemming konden komen over

het gezamenlijk handhaven van de internationale veiligheid en vrede.

CRISISSCENARIO'S
Bezien wij eerst de verhoudingen buiten Europa. Na een periode van terugtrekking van

het wereldtoneel zijn de VS, Engeland en Frankrijk strijdkrachten voor snelle interven¬
tie gaan vormen. Deze zijn bestemd om crises buiten Europa te bestrijden en een tegen¬
wicht te bieden tegen de wereldwijde invloed van de Sowjet Unie en haar bondgenoten.
Het belangrijkst is de Amerikaanse Rapid Deployment Force, ter bescherming van de

Amerikaanse en Westelijke belangen in Zuidwest Azië, beter bekend als het gebied van
de Perzische Golf. Hiervoor is een nieuw commando in het leven geroepen, USCENTCOM,
het eerste nieuwe Amerikaanse regionale commando sinds 35 jaar. De totale sterkte van
de strijdkrachten van dit commando zal rond 440.000 man gaan bedragen. Volgens de
huidige doelstellingen moeten in geval van crisis binnen tien dagen 60 luchtmachtsqua-
drons, één amphibische brigade en zes legerdivisies naar het betrokken gebied overge¬
bracht kunnen worden.
Voor de NAVO heeft dit onder meer twee gevolgen. In de eerste plaats is er een reële
kans dat de VS hun conventionele bijdrage aan de NAVO gaan beperken. De voormalige
veiligheidsadviseur van president Carter, Zbigniew Brzezinski, heeft hierop gewezen
tijdens het symposium van de Atlantische Commissie te Den Haag; eind mei jl. Amerika

is met zijn defensie-uitgaven over de rand van het economisch mogelijke gegaan.
In de tweede plaats moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat crises of

gewapende conflicten van het instabiele zuidelijk halfrond naar Europa overslaan. In ge¬
val van conflicten in het Midden-Oosten zijn daarvoor de volgende meer specifieke re¬
denen te geven.
Het is denkbaar dat de Sowjet Unie militair intervenieert in een gewapend conflict in het
Midden-Oosten, waarbij haar luchtstrijdkrachten inbreuk maken op de onschendbaarheid
van het Turkse of Griekse luchtruim. Een andere mogelijkheid is, dat Russische strijd¬
krachten in of boven de Middellandse Zee in gewapend conflict komen met Westelijke
strijdkrachten. Ook dan is de bijstandsverplichting van artikel 5 van het NAVO-verdrag
van toepassing. Voorts zou het kunnen gebeuren dat Amerikaanse en Russische strijd¬
krachten slaags raken in het Midden-Oosten en dit gewapend treffen overslaat naar Eu¬
ropa, omdat de Sowjets daar tegendruk willen uitoefenen, of aanvoerlijnen vanuit het
NAVO-gebied naar dat van het US Central Command willen afsnijden. Vervolgens is er
de mogelijkheid van escalatie van een buiten-Europees conflict naar Europa als gevolg
van een rechtstreeks Westeuropese militaire betrokkenheid.
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Dit alles maakt ook duidelijk, waarom de NAVO zo bezorgd is over de slepende terri¬
toriale conflicten en rivaliteiten tussen Griekenland en Turkije. Deze vormen in Grieken¬
land een voedingsbodem voor een zeer kritische stemming tegenover de VS, terwijl zij
in Turkije neutralistische stromingen hebben versterkt. De crisisbeheersing zou er niet
gemakkelijker op worden als een van deze landen aan Russische strijdkrachten actiemo¬
gelijkheden zou laten, die de meerderheid van de Westelijke landen juist zou willen wei¬
geren. Niet zonder reden hebben de minister van Defensie van de NAVO zich tijdens de
jongste bijeenkomst van het Defence Planning Committee uitgesproken voor een ver¬
sterkte steun aan de zuidelijke flank van de alliantie.
Sinds de jaren '70 is vooral de betekenis van het Midden-Oosten en de zuidelijke flank
van de NAVO als mogelijke crisishaard toegenomen. Daarentegen is de kans op een cri¬
sis of gewapend conflict in Europa kleiner geworden, als gevolg van de samenwerking
tussen Oost en West in Europa. In het bijzonder zijn hier de verdragen over Duitsland
en Berlijn van belang, en alles wat daarop is voortgebouwd. Dit betekent echter niet,
dat elke kans op een crisis of gewapend conflict in Europa is uitgesloten. Het blijft van
belang na te gaan wat voor scenario's zich zouden kunnen voordoen. Enkele mogelijk¬
heden worden hier aangegeven.

Eén scenario is, dat de spanningen tussen Oost en West toenemen als gevolg van een
scherpe politieke crisis in Oost-Europa. Het Warschau-pact mobiliseert. De NAVO rea¬

geert met beperkte maatregelen van waakzaamheid. Omdat de Russische leiders twijfelen
of zij de toestand in de hand kunnen houden gaan zij snel tot militaire actie tegen het
Westen, dat wil zeggen tegen West-Europa over. Een variant van dit scenario is, dat zich
bij een nieuwe crisis rond Polen gewapende incidenten op de Oostzee voordoen, omdat
de Sowjet Unie de zeeverbindingen tussen Polen en het Westen wil afsnijden, terwijl het
Westen weigert deze inbreuk op het zeerecht te aanvaarden. Dit zou kunnen leiden tot
een meer algemeen conflict in Europa.
Een andere mogelijkheid is dat gewapend geweld uitbreekt tussen Zweden en de Sowjet
Unie, vanwege hiernieuwde schendingen van de Zweedse territoriale wateren door de
Sowjet Unie. Als Zweden hulp zou zoeken bij het Westen en deze zou verkrijgen, zou dit
tot gewapend geweld tussen Oost en West rechtstreeks kunnen leiden.
Vervolgens kan het gebeuren dat tijdens oplopende spanningen tussen Oost en West door
één der partijen een voldongen feit wordt geschapen, zonder direct gebruik van oorlogs¬
geweld. Van Oostelijke zijde zou dit kunnen gebeuren door het afsluiten van de toegangs¬
wegen naar West-Berlijn. Inzet van Oostduitse politie en het stopzetten van de luchtver¬
keersgeleiding zijn daartoe toereikend. De NAVO zou hierop kunnen reageren met een
afsluiting van de Bosporus en de Oostzee voor Oostelijke schepen en sancties tegen Ooste¬
lijk luchtverkeer. Dit zou het begin kunnen worden van een groter conflict.
Op de noordelijke flank van de NAVO kan een gewapend conflict ontstaan in verband
met spanningen tussen Noorwegen en de Sovjet Unie rond de afbakening van hun rechten
in de Noordelijke Ijszee, de Russische aanwezigheid op Spitsbergen en de nabijheid van
de grote Russische vlootbasis Moermansk.

Nu zou men kunnen opmerken dat het niet duidelijk is waarom de NAVO-landen bij een

crisis in of buiten Europa, of bij een gewapend conflict buiten Europa moeten mobilise¬
ren, of moeten künnen mobiliseren. Moet niet getracht worden met meer beperkte maat¬

regelen van crisisbeheersing op te treden ? Het antwoord is ja en nee. Ja, omdat de
NAVO ongetwijfeld eerst met beperktere middelen zal willen optreden; nee, omdat men
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alleen effectief met beperkte middelen kan optreden, als men ook in staat is doeltreffend

op te treden wanneer de tegenpartij tot hardere maatregelen overgaat.
Crisisbeheersing en beheersing van het gebruik van militair geweld vereisen dat men
in staat is om op elk niveau van dreiging en gewapend geweld toereikend te reageren.
Zou de NAVO in onvoldoende mate met conventionele middelen kunnen optreden, dan zou
een gat in het spectrum van middelen van de NAVO ontstaan dat de tegenpartij meer
vrijheid van optreden zou geven.
In dit verband is het nodig iets nader in te gaan op de gevolgen van de moderne mili¬
taire verhoudingen voor de strategie. De partij die bij de moderne militaire verhoudin¬
gen nog enig resultaat wil bereiken met gewapend geweld, moet twee uitersten vermijden.

Hij moet vermijden door ondoordacht optreden in een totale oorlog te geraken, dan wel

zo voorzichtig op te treden dat de tegenpartij direct alle mogelijkheden tot tegenweer
krijgt. Hij moet daarom trachten snel een beperkt resultaat te forceren, waartegen de

tegenpartij geen gewapend verzet meer wil voeren, uit vrees voor de gevolgen. Dit be¬

perkte resultaat kan b.v. zijn de bezetting van een bepaald gebied, of de afsluiting van
een zeestraat.
Uiteraard zijn er risico's aan dergelijke vormen van militair optreden verbonden. Daarom
wordt normaliter de voorkeur gegeven aan die vormen van gebruik van militair geweld,
waartegen om politieke redenen het moeilijkst weerstand kan worden geboden. Daartoe
behoren de gewapende interventie op verzoek, de steun aan revolutionaire bewegingen,
het intimideren van de tegenpartij door militaire incidenten of door terrorisme. De meest
subtiele vorm van hantering van militaire macht is die, waarbij weinig of geen concrete
militaire actie wordt ondernomen, maar wel het dreigement van oorlogsgevaar gehanteerd,
om de tegenpartij onder druk te zetten en de eigen politieke wil te realiseren. Dit is met
name gebruikelijk geworden ter beïnvloeding van het openbare debat rond de wapenbe¬
heersing. Al deze vormen van aanwending van militaire macht zijn bekend uit de geschie¬

denis van de betrekkingen tussen Oost en West.

1 Zie o.m. Berkhof en
P.M.E.Volten : Het
militair-strategisch
denken in de Verenig¬
de Staten en de Sow-
jet Unie . Koninklijke
Nederlandse Vereni¬
ging "Ons Leger",
Den Haag.

Het kan zijn dat een conflict zo hoog oploopt, of dat de militaire situatie zo moeilijk te

beheersen is, dat een der partijen toch tot een meer direct en open gebruik van
gewapend geweld wil overgaan. Indien de Sowjet Unie en het Warschau-pact dit zouden
doen, moet er rekening mee gehouden worden dat van die zijde getracht zal worden snel

een resultaat te forceren. Dat is ook de strekking van de Russische strategische litera¬
tuur die sinds de jaren '70 in het Westen bekend geworden is.1

Ter afronding kunnen we nu enkele gegevens bijeenzetten :
. Bezien vanuit de relaties tussen Oost en West omvat het begrip crisis alle vormen van

ernstig conflict waarbij beide zijden direct of indirect betrokken zijn en waarbij ten

hoogste een beperkt gewapend geweld wordt gebruikt. Onder "beperkt" moet daarbij
worden verstaan : beperkt in verhouding tot de voor Oost en West beschikbare mili¬
taire middelen.

. In de Oost-Westverhouding is het crisisspectrum breder geworden, gezien de veelheid
en verscheidenheid van de conflictmiddelen en de toegenomen verbondenheid van de
diverse regio's van onze wereld; vanwege de veranderde machtsverhouding tussen
Oost en West.

. De NAVO moet niet alleen letten op de ontwikkelingen in Europa, maar ook op die in
andere gebieden, met name in een aangrenzende regio als het Midden-Oosten.
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. De grensoverschrijding van de crisis, inclusief het kleinere gewapend geweld, naar

het grotere gewapend geweld, en van buiten Europa naar Europa, kan zich in vrij kor¬
te tijd voltrekken.

. Om op alle eventualiteiten voorbereid te zijn moet de NAVO beschikken over een aan¬
eensluitend scala van militaire middelen voor afschrikking en tegenweer.

VOORWAARDEN VOOR EFFECTIEF OPTREDEN NAVO
De NAVO gaat er vanuit, dat voor een effectieve Westelijke afschrikking en tegenweer
voldaan moet zijn aan een aantal voorwaarden :
(1) Er moeten voldoende middelen zijn om een strategische verrassing, dat wil zeggen

een overrompeling, te voorkomen, zodat een algemene mobilisatie van strijdkrachten
mogelijk en zinvol blijft. Het gaat daarbij om middelen van waarneming, van directe
verdediging tegen een gewapend optreden van de tegenpartij en om middelen ter af¬
schrikking van een diepte-offensief van het Warschau-pact;

(2) de NAVO-landen moeten de mobilisatie van hun strijdkrachten voldoende snel ten

uitvoer kunnen brengen;
(3) deze strijdkrachten moeten voldoende sterk zijn;
(4) het bondgenootschap moet een geloofwaardige strategie hebben;
(5) er moet een behoorlijke civiele verdediging zijn;
(6) het bondgenootschap moet voldoende eensgezind en besluitvaardig zijn.

Dit alles stelt hoge eisen aan de alliantie. Perfecte oplossingen zijn er niet. Defensie en

mobilisatie blijven problemen oproepen, juist ook van veiligheidspolitieke aard. De pro¬
blemen betreffende de strategie van het bondgenootschap blijven hier overigens verder
buiten beschouwing.

WAARNEMING
Bij de waarnemingsmiddelen gaat het zowel om politieke middelen als om technische. De

NAVO-landen beschikken over politieke waarnemingsmiddelen via hun diplomatieke en

militaire missies in de landen van het Warschau-pact, en voorts tot op zekere hoogte ook
door de zogenaamde vertrouwenwekkende maatregelen die zijn overeengekomen bij de

slotakte van Helsinki. Het betreft de aankondiging, drie weken van tevoren, van ma¬
noeuvres en troepenbewegingen van 25.000 man of meer, en het uitnodigen van buiten¬
landse waarnemers bij militaire oefeningen. De uitvoering van deze maatregelen door de

Oostelijke zijde heeft wel enigszins geleden onder de crisis van de jaren '80. Over een

verbetering en uitbreiding van de vertrouwenwekkende maatregelen wordt momenteel
onderhandeld op de Europese Ontwapeningsconferentie te Stockholm, maar de kansen

op resultaat zijn vooralsnog beperkt.
Naast deze officiële politieke waarnemingsmiddelen zijn er de mogelijkheden tot waarne¬

ming door middel van andere relaties in en met de Oostelijke landen. Hieronder vallen
o.m. de aanwezigheid van Westelijke journalisten, de commerciële en industriële contac¬

ten, wetenschappelijke uitwisselingen en de contacten van andere particulieren.
Bij al deze categorieën inbegrepen zijn de leden van de Westelijke inlichtingendiensten
die in landen van het Warschau-pact informatie verzamelen.
Tot de technische waarnemingsmiddelen behoren met name de sterk ontwikkelde waar¬

neming via satellieten, het geïntegreerde luchtwaarnemingssysteem met zijn AWACS-
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vliegtuigen en het afluisteren van de radiocontacten van de strijdkrachten van het War-

schau-pact.
Hoewel de capaciteiten van ai deze middelen niet in detail publiek bekend zijn, is het wel

duidelijk dat zij gezamenlijk een aanzienlijke hoeveelheid informatie opleveren. Daarom
is de veronderstelling gewettigd dat de NAVO de bewegingen van het Warschau-pact vrij
nauwkeurig kan volgen en niet voor verrassingen hoeft te komen staan.

2 Philip Karber : In
Defense of Forward
Defense. "Armed For¬
ces Journal" , May
1984, 27-50, 40.

Toch zijn er nog wel problemen voor de NAVO. In de jaren '60 kon er van worden uitge¬

gaan dat het Warschau-pact voor een militair optreden tegen de NAVO een waarneem¬
bare voorbereidingstijd van enkele weken nodig zou hebben. Sindsdien heeft de Sowjet

Unie de offensieve capaciteiten van het pact zodanig versterkt, dat het binnen een in
dagen te tellen termijn militaire actie zou kunnen ondernemen tegen een onvoldoende
voorbereide NAVO. De Amerikaanse strategische deskundige Philip Karber spreekt in
dit verband van "de nieuwe Sowjet-dreiging" 2 Het Warschau-pact zou een dergelijke ac¬
tie kunnen ondernemen met zijn raket- en luchtstrijdkrachten en door zijn landstrijd¬
krachten vooral op die punten in te zetten waar die van de NAVO het zwakst zijn. Het
zou een doorbraak kunnen forceren en deze benutten voor een omsingeling van de NAVO-
strijdkrachten en een verdere opmars. Tot de zwakkere sectoren van de frontlijn van
de NAVO behoren met name die welke door de Nederlandse en Belgische strijdkrachten
zouden moeten worden verdedigd. Beide landen hebben slechts beperkte parate eenhe¬
den in de Bondsrepubliek gelegerd. Het overgrote deel van hun strijdkrachten moet in
geval van crisis alsnog vanuit het nationale territoir worden aangevoerd.
De Sowjet Unie heeft in de DDR en Tsjecho-Slowakije een half miljoen eigen cate-
gorie-1 strijdkrachten liggen. Dit zijn strijdkrachten van de hoogste paraatheidsgraad
die binnen enkele dagen gevechtsgereed kunnen zijn.
Het valt niet te zeggen hoe groot de kans is dat de NAVO onvoldoende voorbereid zou
zijn. Bij de beoordeling van het militaire gebeuren aan de zijde van het Warschau-pact
gaat het in de kern om een politieke evaluatie. Daarbij spelen tal van factoren een rol
die niet in objectieve indicatoren te vatten zijn. De belangrijksten daarvan betreffen de
intensiteit van een conflict en de bedoelingen en twijfels van de leiders van het War¬
schau-pact.
Enkele jaren geleden, tijdens de Poolse crisis, drong de Amerikaanse regering aan op
paraatheidsmaatregelen van de NAVO, terwijl de Westduitse regering daar tegen was.
De Westduitse regering was van oordeel dat de NAVO met paraatheidsmaatregelen de in¬
druk zou wekken pressie uit te willen oefenen op de Sowjet Unie. Dat zou de toestand
in Europa kunnen verscherpen. De opvatting van minister Weinberger, dat de NAVO ook
in staat moet zijn tijdig te reageren op niet-eenduidige situaties, is echter in principe
wel reëel. Het Warschau-pact zal bij een voorbereiding van militaire actie gaarne ge¬
bruik maken van politieke camouflage. Juist bij niet-eenduidige situaties is er een risico
dat de ontwikkelingen uit de hand lopen.
Een speciaal probleem houdt verband met de relaties tussen de Bondsrepubliek en de
DDR. De oostelijke zijde zou deze kunnen benutten om de Bondsrepubliek af te houden

van instemming met paraatheidsmaatregelen van de NAVO. Dit in het kader van de door

bondskanselier Kohl en partijleider Honecker uitgesproken gedachte dat "van Duitse bo¬
dem geen oorlog meer moet uitgaan".
De politieke problemen die zich hier binnen het bondgenootschap voor kunnen doen, wor¬
den verscherpt door de omstandigheid dat de NAVO de voor mobilisatie noodzakelijke
beslissingen binnen het zeer korte tijdsbestek van enkele dagen zou moeten kunnen ne¬
men.
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DIRECTE VERDEDIGING EN MOBILISATIE
De middelen voor een eerste opvang van een poging van het Warschau-pact om de NAVO
strategisch te verrassen omvatten om te beginnen het parate deel van de luchtstrijd¬
krachten en de luchtafweer. De NAVO moet bij voorkeur een luchtoverwicht boven eigen
grondgebied behouden, althans voorkomen dat het Warschau-pact het luchtoverwicht bo¬

ven West-Europa krijgt. Hier doen zich momenteel nog problemen voor in verband met
de kwetsbaarheid van de Westelijke vliegvelden en van vliegtuigen op de grond, alsmede
vanwege het nog ontbreken van toereikende middelen voor de luchtafweer om bondgenoot¬
schappelijke en vijandelijke vliegtuigen van elkaar te onderscheiden.
Parate maritieme eenheden moeten zo snel en voorwaarts mogelijk optreden tegen de Rus¬
sische vloot. Daarom moeten zij in geval van crisis onder meer optreden op de flanken
van de NAVO en bij de ingang van de Oostzee. Voor dit doel zijn o.m. de multinationale
eenheden Stanavforlant en Stanavformed gevormd. De Nederlandse marine neemt deel
aan Stanavforlant. Ook maakt zij deel uit van Stanavforchan, dat de urgente taak van
mijnenbestrijding heeft.
Eenheden van het Nederlandse Korps Mariniers nemen als onderdeel van de 3e Britse
Commando Brigade deel aan taken van crisisbeheersing op de beide flanken, met name
op de noordelijke flank. Optredend ter zee staan zij onder bevel van SACLANT, optre¬
dend te land onder bevel van Saceur en diens ondercommando’s. In het laatste geval ma¬
ken zij deel uit van de ACE Mobile Force. Deze crisisstrijdmacht van land- en luchtstrijd¬
krachten is bestemd voor onmiddellijke inzet op elke bedreigde plaats, in het bijzonder
op de flanken.
De eigenlijke taak van het opvangen van de eerste stoot bij de frontlijn in Centraal-
Europa komt toe aan 71 brigades die de NAVO ter beschikking behoort te krijgen.
Deze zijn reeds in de centrale sector gelegerd. Zij zijn echter niet geheel op de vereiste

sterkte en bevinden zich op een soms aanmerkelijke afstand van hun oorlogsopstelling.

De ene parate brigade welke Nederland sinds de Berlijn-crisis van 1961 in de Bondsre¬

publiek gelegerd heeft, heeft nog klein-verlofgangers. Bovendien moet, zoals vermeld,

het grootste deel van ons Eerste Legerkorps uit Nederland worden aangevoerd. Een ge¬
detailleerde analyse in het Amerikaanse tijdschrift Armed Forces Journal, van mei 1984,

wijst overigens uit dat ook bij de strijdkrachten van andere NAVO-landen in de centrale
sector tekorten zijn aan te wijzen.3

3 Diego A.Ruiz Palmer :
National Contributions.
"Armed Forces Jour¬
nal", May 1984, 52-77.

5K
Volgens richtlijnen van de NAVO moeten de eerste-lijnsstrijdkrachten binnen 96 uur op
hun oorlogsbestemming aankomen. Vervolgens moeten zij hun opstellingen voor de ver¬
dediging gereed maken. De algehele voorbereiding van deze strijdkrachten duurt dus

gemakkelijk bijna een week.
Achter deze eerste-lijnsstrijdkrachten moeten binnen tien dagen na het begin van de mo¬
bilisatie tien Amerikaanse divisies, in totaal een 200.000 man, als strategische reserve
opkomen. In 1977 is hierover overeenstemming bereikt tussen de bondgenoten. In 1982

zijn de procedures voor de overbrenging van deze strijdkrachten naar West-Europa ver¬
beterd, in het kader van de zgn. Rapid Reinforcement. Het materieel voor deze strijd¬
krachten ligt reeds in depots in West-Europa opgeslagen. In ons land ligt materieel voor
1 1/3 divisie.
In totaal vergen de hier geschetste operaties, indien ineens uitgevoerd, ongeveer ander¬

halve week. In die periode moeten in de centrale sector een paar miljoen manschappen
in volledige paraatheid en oorlogsopstelling opkomen, territoriale eenheden inbegrepen.
Het zal duidelijk zijn, dat dit een zeer beslissende fase voor het bondgenootschap is.
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Enerzijds, omdat een verdere aanvoer van versterkingen, met name van overzee, voor¬
eerst zeer onzeker wordt als het toch tot gewapend geweld op grotere schaal komt; an¬
derzijds, omdat het, rationeel bezien, voor het Warschau-pact weinig zin meer heeft om
tot gewapende actie over te gaan als de strijdkrachten van de NAVO eenmaal hun ge-
vechtsposities hebben ingenomen.

4 Vanwege het afgenomen
penetratievermogen
van deze bommenwer¬
pers tegenover de
luchtafweer van het
Warschaupact berust
de regionaal-strate¬
gische afschrikking
van de NAVO nu vooral
bij de kruisraketten
en de Pershing II.

5 David M.Abshire : SDI- De weg naar een
meer volwassen afschrik¬
king. "NAVO-kroniek" ,
april 1985, 8-16.

Daarom zou het Warschau-pact op zichzelf er alles aan gelegen zijn, als het juist in deze

fase, waarin de NAVO zeer kwetsbaar is, pre-emptief zou kunnen optreden met een of¬

fensief in de diepte; als commandocentra, kernwapens, vliegvelden, opslagplaatsen, ver¬
bindingslijnen, enz., zou kunnen uitschakelen met zijn conventionele en chemische ra¬
ketten, waarvoor de NAVO geen gelijkwaardige tegenweer heeft, of desnoods met zijn
nucleaire raketten. De enige mogelijkheid die dan nog aan de Amerikaanse president

over zou blijven zou de inzet van intercontinentaal-strategische kernwapens zijn, of het

dreigen daarmee. Maar zou de Amerikaanse president daartoe in een zo vroegtijdig sta¬
dium bereid zijn, gezien de gevolgen voor de VS en de internationale veiligheid ?

Hier blijkt een zeer belangrijke functie van regionaal-strategische kernwapens van de

NAVO ; de kruisraketten en de Pershing II en de oudere bommenwerpers op Quick

reaction alert. 4 Juist deze wapens moeten het Warschau-pact afhouden van een dergelijk

pre-emptief optreden in de diepte en daardoor de bevelvoering van het bondgenootschap

en de mobilisatie van de strijdkrachten veilig stellen. Zo moeten zij bij mobilisatie de af¬
schrikking en het militaire evenwicht tussen Oost en West handhaven. Hier ligt één van
de kernpunten van de problematiek die bondskanselier Schmidt in zijn bekende rede van
oktober 1977 voor het Londense International Institute for Strategie Studies aan de orde

stelde.
De INF-wapens kunnen overigens alleen aan deze functie voldoen als zij tijdig in bewe¬
ging mogen komen en voldoende mobiel zijn. Het Warschau-pact heeft veel raketten en
vliegtuigen in de DDR en Tsjecho-Slowakije opgesteld staan en het kan West-Europa met
deze middelen in korte tijd treffen.
Ook dit aspect van de mobilisatieproblematiek brengt met zich, dat de noodzakelijke be¬
slissingen in korte tijd genomen moeten worden en onder aanzienlijke politieke druk kun¬
nen staan. De NAVO kan het zich overigens wel iets gemakkelijker maken door in het
algemeen tijdig op de politieke situatie en de militaire bewegingen van de tegenpartij te
reageren.

CIVIELE VERDEDIGING
De civiele verdediging is in ons land lang een omstreden zaak geweest. Aanvankelijk
werd er vooral de organisatie Bescherming Bevolking onder verstaan. Deze zou bescher¬
ming en hulp moeten bieden, vooral in geval van een kernoorlog. Tegen deze organisatie
werd als kritiek aangevoerd, dat een effectieve bescherming tegen de gevolgen van een
kernoorlog niet mogelijk is en dat de illusie van een dergelijke bescherming de regerin¬
gen zou kunnen verleiden tot het nemen van meer risico's in de buitenlandse politiek.
Dit argument wordt tegenwoordig minder gehoord. De regeringen en de politieke par¬
tijen maken zich weinig illusies over de gevolgen van de moderne oorlog. Ook de opbouw
van een strategische verdediging kan de samenleving niet behoeden voor ernstige schade.
Zij kan alleen in het optimale geval de afschrikking stabieler maken. 5

»

Daar staat tegenover dat het doel van crisisbeheersing een belangrijker plaats heeft ge¬
kregen in het veiligheidsbeleid. Crisisbeheersing vereist dat de samenleving de defensie-
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inspanning materieel en moreel steunt, juist ook in tijden van spanning. Die steun be¬
treft om te beginnen de militaire produktie, de levering van olie en voedsel, de verzor¬
ging van transport, huisvesting en communicatie, en medische verzorging; voorts de
handhaving van de openbare orde op zodanige wijze dat de samenleving kan blijven func-

6 Nota Civiele Verdedi¬
ging dd. 8 oktober
1984, aangeboden aan
de Tweede Kamer der
Staten-Generaal door
de minister van Binnen- ... ...... .
landse Zaken, j.G.Riet- tioneren en de NAVO-strijdkrachten zich kunnen concentreren op hun eigenlijke taak
kerk.

van het bieden van afschrikking en tegenweer tegen het Warschau-pact, alsmede de op¬
vang en doorvoer van vluchtelingen.
De meeste van deze doelstellingen vallen ook onder de zgn. host nation support waartoe

de Benelux-landen zich als gebied van lines of communication, dat wil zeggen als ver¬
bindingsgebied, in bilaterale overeenkomsten hebben verplicht tegenover de bondgeno¬
ten van overzee.
Dit alles veronderstelt dat de samenleving ook in buitengewone omstandigheden kan blij¬
ven functioneren; dat het bestuur van het land wordt voortgezet, met de noodzakelijke
extra bevoegdheden om snel in te grijpen in het maatschappelijk leven. Het veronder¬
stelt dat voor zover mógelijk schade als gevolg van crisisomstandigheden of van gewa¬
pend geweld wordt beperkt en bestreden.
Deze doelstellingen zijn neergelegd in de nota Civiele Verdediging van 1984. 6 De civiele
verdediging is vooral sinds het eind van de jaren '70 weer in de aandacht van de rege¬
ringen gekomen. De inspanningen op dit terrein geschieden in nationaal en in bondge¬
nootschappelijk verband. De NAVO kent een Senior Civil Emergency Planning Committee,
dat algemene maatregelen en richtlijnen heeft uitgewerkt. In geval van crisis kan de
NAVO-raad een aantal zgn. civiele oorlogsagentschappen activeren, die een coördineren¬
de rol hebben. Het gaat hierbij om agentschappen voor de zeescheepvaart, voor het bin¬
nenlands transport, voor de luchtvaart, voor de agrarische en industriële produktie,
voor de olievoorziening en de opvang en doorvoer van vluchtelingen. Deze maatregelen
zijn noodzakelijk geworden in een tijd, waarin voor het Westen het begrip economische
veiligheid zijn intrede heeft gedaan; waarin het niet meer vanzelf spreekt dat de NAVO
in geval van crisis of gewapend geweld over alle gewenste aanvoerlijnen kan beschikken;
waarin anderzijds gebleken is, dat crisisbeheersing een effectieve manier van oorlogs-
voorkoming is. De oliecrisis van 1973, de oprichting van het International Energie Bu¬
reau te Parijs in 1974 en de ontwikkelingen in het Midden-Oosten nadien, zijn hier van
grote invloed geweest. Daarnaast hebben binnen de NAVO diepgaande beraadslagingen
plaats gevonden over de noodzakelijke politieke en maatschappelijke ondersteuning van
een strategie van crisibeheersing en flexible response.

Een goed uitgangspunt van de nota Civiele Verdediging is, dat de verantwoordelijkhe¬

den voor de diverse taken op het gebied van de burgerlijke verdediging zo veel moge¬

lijk blijven liggen bij die instellingen en autoriteiten die in vredestijd terzake verant¬

woordelijk zijn; de civiele verdediging sluit aan bij de aanpak van noodsituaties in vre¬
destijd. Dit bevordert een efficiënte gang van zaken en voorkomt dat onnodig bestuur¬

lijke verantwoordelijkheden in handen van het militaire apparaat worden gelegd.
De moderne wetten op het gebied van het staatsnoodrecht gaan uit van het begrip "bui¬
tengewone omstandigheden" als rechtsgrond voor noodmaatregelen. Het beroep op der¬

gelijke omstandigheden kan door de regering of een afzonderlijke minister worden ge¬
daan. Uiteraard bestaat daarbij wel een verantwoordingsplicht tegenover het parlement.
Dit maakt een flexibele aanpak mogelijk. Met name daar waar het gaat om de handhaving
van de openbare orde is het systeem van de wet echter meer rigide.
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De Wet Buitengewone Bevoegdheden Burgerlijk Gezag kent twee buitengewone rechts¬

toestanden, te weten de Toestand van Verhoogde Waakzaamheid (TVW) en de Burger¬
lijke Uitzonderings Toestand (BUT). Deze geven echter niet meer dan beperkte extra

bevoegdheden tot handhaving van de openbare orde aan de burgerlijke autoriteiten, in

overeenstemming met de republiekeins-monarchale tradities van ons land. De TVW geeft
de burgerlijke autoriteiten o.m. het recht inlichtingen over personen in te winnen, films
te verbieden en een uitgaansverbod in te stellen. Bij de BUT mogen o.m. vergaderin¬
gen verboden worden, gevaarlijk geachte personen geïnterneerd en censuur ingesteld.
De Oorlogswet voor Nederland maakt een afkondiging mogelijk van de staat van oorlog
en de staat van beleg. Dan worden vérstrekkende bevoegdheden gegeven aan burger¬
lijke èn militaire autoriteiten. De militaire autoriteiten krijgen de bevoegdheid eigen¬

dommen te vorderen, de toegang tot bepaalde gebieden te verbieden, over alle instel¬

lingen van telecommunicatie te beschikken, militairen in te zetten voor de handhaving

van de openbare orde, regels te stellen voor de produktie en het transport. De staat

van beleg geeft de meeste bevoegdheden, hoewel zijn naam het meest onschuldig klinkt.
Zij geeft de militaire autoriteiten het recht bindende aanwijzingen te geven aan het bur¬

gerlijk gezag. 7

De stap van BUT naar de staat van oorlog en de staat van beleg is groot. Dit weinig
flexibele systeem heeft echter als voordeel, dat het de regering noopt tijdig de staat van
oorlog of van beleg af te kondigen. Deze kwestie komt nog nader aan de orde. Men kan
zich afvragen waar het zeer omvangrijke staatsnoodrecht in tijd van oorlog nog voor kan
dienen. De betekenis ervan is echter wel duidelijk als bedacht wordt dat het in feite gaat
om crisisbeheersing, om maatregelen tot instandhouding van onze samenleving in situa¬

ties waarin voor Europa ten hoogste sprake is van beperkt gewapend geweld. Het is

staatsnoodrecht onder de paradox van de nucleaire afschrikking. De terminologie van

het staatsnoodrecht moge enigszins achterhaald aandoen, waar het gaat om de begrip¬
pen staat van oorlog en staat van beleg, de inhoud is van actuele betekenis.

7 Een uitvoerige behan-
deling van het staats¬
noodrecht geeft mr.
D.A.Graatsma : Nood¬
wetgeving, in het bij¬
zonder van belang
voor de krijgsmacht.
"Mars in Cathedra",
15 juni 1983, 2038-
2050.

SOEVEREINITEIT VERSUS VERDRAGSVERPLICHTINGEN
Het is een veelbesproken vraag, of Nederland zich met een beroep op zijn soevereini¬
teit afzijdig kan houden bij een mobilisatie van NAVO-strijdkrachten welke verband

houdt met een bedreiging van de centrale sector door het Warschau-pact. Hier moet een

afweging gemaakt worden tussen het soevereiniteitsvoorbehoud dat Nederland en ande¬

re lid-staten van de NAVO gemaakt hebben, en een aantal juridische en feitelijke bin¬

dingen aan bondgenoten, welke zijn ontstaan in het kader van het functioneren van de
NAVO als geïntegreerde defensieorganisatie en ten gevolge van de militaire verhoudin¬

gen tussen Oost en West.

Strikt feitelijk beschouwd is het onder de moderne omstandigheden nauwelijks voorstel¬

baar, dat Nederland niet betrokken zou raken bij een ernstige crisis rond de centrale
sector, laat staan bij gewapend geweld aldaar. Men behoeft slechts te denken aan de di¬

mensies van de moderne luchtoorlog en de beperkte diepte van de Bondsrepubliek om
een feitelijke afzijdigheid van ons land voor praktisch uitgesloten te houden.
Wat de juridische kant van de zaak betreft, er zijn in het kader van de NAVO tal van

afspraken gemaakt over de wijze waarop gemeenschappelijk zal worden opgetreden. Daar¬
door zijn reeds in vredestijd bindingen ontstaan. Deze zijn van bilaterale en van multi¬
laterale aard.
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Bindingen van multilaterale aard vloeien vooruit uit onze deelneming aan de militaire or¬
ganisatie van de NAVO. Wij hebben in dit kader permanent strijdkrachten gelegerd in
de Bondsrepubliek. Wij nemen deel aan de geïntegreerde luchtverdediging. Een deel van
onze marine is opgenomen in de crisisstrijdmachten van de NAVO. Dat wij deze middelen
desondanks op het beslissende ogenblik zouden terugtrekken is weinig waarschijnlijk.
Maar als wij ze aan manoeuvres van crisisbeheersing of aan gevechtshandelingen laten
deelnemen, is het minder goed voorstelbaar dat wij niet de verdere strijdkrachten mo¬
biliseren die nodig zijn voor een effectieve crisisbeheersing, of voor een ondersteuning
van gevechtshandelingen.
Daarnaast moet rekening gehouden worden met overeenkomsten van bilaterale aard met

onze bondgenoten. Er bevinden zich in Nederland Amerikaanse kernwapens en een Ame¬
rikaans luchtmachtsquadron. Hoe groot kan het Russische vertrouwen zijn dat deze mid¬

delen niet in actie zullen komen vanwege een soevereiniteitsvoorbehoud onzerzijds ? Of

zijn de Russen ons dankbaar dat wij deze middelen door ons soevereiniteitsvoorbehoud
in feite aan vernietiging blootstellen ? En willen de Amerikanen afwachten wat de Rus¬
sen doen ?

Andere bilaterale overeenkomsten betreffen het functioneren van ons land als lines of
communication en het verstrekken van host nation support. Het gaat hier in het bijzon¬
der om de afspraken met de VS. De Amerikaanse strijdkrachten mogen hiervan gebruik
maken, hetzij na een paraatheidsafkondiging door de NAVO, hetzij krachtens overeen¬
stemming tussen de Amerikaanse en de Nederlandse regering. Kan Nederland die toe¬

stemming weigeren, indien ook andere bondgenoten op onze medewerking aandringen ?

Of indien inmiddels via Engeland, België en de Bondsrepubliek al een doorvoer van

Amerikaanse strijdkrachten plaatsvindt ? Het lijkt niet goed denkbaar.
Theoretisch kan men zich indenken dat de Nederlandse regering wel wil medewerken aan

de hier besproken regelingen, maar toch weigert zelf te mobiliseren. Zij zou dan moeten

weigeren het besluit oorlogsgevaar af te kondigen en zich moeten beperken tot afkondi¬

ging van b.v. de burgerlijke uitzonderingstoestand. Plaatselijke autoriteiten en de com¬

missarissen der koningin zouden dan de taak en bevoegdheid hebben de noodzakelijke
beveiligingsmaatregelen te nemen, ten behoeve van de bondgenootschappelijke strijd¬
krachten. Volgens de artikelen 47 en 48 van de Politiewet kunnen de genoemde autori¬
teiten dan, zo nodig, bijstand van de marechaussee en van territoriale strijdkrachten
vorderen. Daarbij wordt er echter van uitgegaan, dat het gaat om optreden tegen orde¬
verstoringen van plaatselijke en dus van beperkte aard. Zodra de ordeverstoringen en

sabotage-activiteiten een landelijk karakter krijgen, is een algemene inzet van territo¬
riale strijdkrachten nodig. Daartoe is een afkondiging van de staat van oorlog of van
de staat van beleg vereist. Als de regering daartoe eenmaal is overgegaan, en andere

bondgenoten mobiliseren, zou een Nederlandse weigering om te mobiliseren een volkomen
onbegrijpelijk beleid zijn. Zo zouden de bondgenoten, de binnenlandse oppositie en het
Warschau-pact ons land in een niet-beoogd samenspel tot mobilisatie kunnen brengen.

Een ander argument levert het verdrag van de Westeuropese Unie (WEU). Volgens arti¬

kel 5 van dat Verdrag zijn de lid-staten verplicht elkaar alle beschikbare militaire bij¬
stand te geven in geval van een gewapende aanval in Europa op één van hen.
De WEU heeft geen militaire organisatie en geen voorzieningen voor crisisbeheersing.

Dat is destijds welbewust aan de NAVO gelaten. De lid-staten van de WEU mogen dan

Nederland wel verwachten dat het meewerkt aan de maatregelen die een loyale uit¬

voering van de bijstandsverplichtingen van het WEU-verdrag mogelijk maken.
van
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Tenslotte is er het argument dat Nederland streeft naar een taakverdeling tussen de
bondgenoten inzake de opbouw van het defensie-apparaat. Dit in verband met de steeds

moeilijker op te brengen defensielasten. Dit streven naar taakverdeling is niet verenig¬
baar met het soevereiniteitsvoorbehoud, omdat er dan op het beslissende ogenblik geen
compleet defensie-apparaat ter beschikking zou staan. Een overweging van niet-militaire
aard is, dat Nederland in tijd van crisis en oorlog aangewezen is op de geallieerde sa¬

menwerking inzake de civiele verdediging. Dit geeft de bondgenoten mogelijkheden om
druk op ons land uit te oefenen, om tot mobilisatie over te gaan.

Het is denkbaar dat Nederland bij een ernstige bedreiging van de flanken niet zijn
Eerste Legerkorps zou behoeven te mobiliseren, het is dan echter wel rechtstreeks bij
de bescherming van de bedreigde flanken betrokken, via zijn deelneming aan de crisis¬
strijdkrachten van de NAVO. Bovendien lijkt het waarschijnlijk dat de NAVO in een der¬
gelijk geval op zijn minst een beperkte mobilisatie zal willen uitvoeren. Ook daaraan kan
Nederland zich niet gemakkelijk onttrekken, omdat dan de kans op een verscherping van
de toestand slechts toeneemt.

Het soevereiniteitsvoorbehoud van Nederland en de andere NAVO-landen maakt wel dui¬
delijk, dat de NAVO geen supranationale organisatie is. Het betekent ook, dat de Ne¬
derlandse strijdkrachten niet naar believen kunnen worden ingezet door SACEUR of de
Amerikaanse president. Maar de wijze waarop de NAVO-landen hun gemeenschappelijke
verdediging hebben georganiseerd, brengt met zich, dat Nederland niet naar believen
medewerking kan blijven weigeren.
Wellicht is een zeker faseverschil denkbaar bij de afkondiging van paraatheidsmaatrege-
len. Maar ook hier zijn er grenzen. De uitvoering van de mobilisatie van de NAVO-strijd-
krachten verloopt volgens in NAVO-verband opgestelde plannen en tijdschema's. Juist
omdat in de centrale sector zoveel militairen in oorlogsopstelling moeten komen, zijn de
mogelijkheden om van deze schema's af te wijken beperkt.

MILITAIRE OEFENINGEN
Zolang de mobilisatie op zichzelf beschouwd wordt, en in een formeel juridisch kader,
heeft zij veel weg van de kwadratuur van de cirkel.
. Het is de bedoeling van het veiligheidsbeleid dat een mobilisatie van onze strijd¬

krachten nooit nodig is, maar de afschrikking vereist wel dat zij zorgvuldig wordt
voorbereid.

. De mobilisatie moet snel en tijdig worden uitgevoerd, maar toch zo laat mogelijk. Zij
kan immers de laatste stap zijn voor het gebruik van gewapend geweld.

. Hoewel de mobilisatie snel moet worden uitgevoerd, moet zij niet provocerend en span-
ningsverhogend zijn. Daarom moet zij ook in stappen kunnen worden uitgevoerd.

. De mobilisatie heeft alleen zin als zij samen met de bondgenoten wordt uitgevoerd en

de alliantie eensgezind is. Maar toch hebben alle bondgenoten een soevereiniteits¬
voorbehoud gemaakt.

In theorie kan het lijken of de hier geschetste problemen moeilijk of niet oplosbaar zijn;
in de praktijk zijn zij in aanzienlijke mate oplosbaar. Zelfs is het zo dat de NAVO voort¬

durend mobiliseert, zij het op beperkte schaal. Hetzelfde geldt voor het Warschau-pact.
Deze mobilisaties heten militaire oefeningen. Zij vormen een telkens terugkerende test
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voor de effectiviteit van het bondgenootschap. Zij bieden aanzienlijke mogelijkheden om
bij spanningen een politiek signaal aan de tegenpartij te geven. Zij kunnen ook een aan¬

loop voor mobilisatie vormen.
Oefeningen en troepenverplaatsingen van 25.000 man of meer moeten volgens de slotakte

van Helsinki tenminste drie weken van tevoren worden aangekondigd en buitenlandse
waarnemers moeten daarbij worden uitgenodigd. Van deze bepalingen kan echter in nood¬
gevallen worden afgeweken. De slotakte van Helsinki is geen verdrag, maar een inten¬
tieverklaring.
Militaire oefeningen bieden ook uitkomst voor een probleem dat speciaal Nederland be¬
treft. Nederland wil graag een leidende rol spelen op het gebied van wapenbeheersing
en ontspanning. Niettemin moet het in geval van crisis als eerste tot een mobilisatie over¬
gaan, omdat het zijn klein-verlofgangers van de parate brigade in de Bondrepubliek moet

oproepen. Wanneer deze oproep der klein-verlofgangers tegelijk verloopt met een oefe¬
ning van één of meer bondgenoten, behoeven er weinig problemen te rijzen.
Militaire oefeningen kunnen echter niet geheel in de plaats van de mobilisatie treden.
In de eerste plaats zijn er bij een militaire oefening van de NAVO op zijn hoogst enkele
honderdduizenden militairen betrokken. In de tweede plaats zijn in geval van een op¬
roep van de NAVO-raad tot mobilisatie de bondgenootschappelijke solidariteitsverplich-
tingen veel zwaarder.

SLOTOPMERKINGEN
Aan het slot van dit betoog wil ik nog gaarne twee opmerkingen maken. De eerste is,

dat uit de geschetste analyse blijkt, dat de gehele territoriale sector en de civiele ver¬

dediging sinds de jaren '70 veel belangrijker zijn geworden. De slag om de effectieve

crisisbeheersing en dus ook om het beperken van de kans op oorlog, wordt in eerste in¬
stantie déér gewonnen.
Een tweede opmerking betreft de moderne relatie tussen politieke- en militaire macht.
Ons land heeft de afgelopen jaren steeds meegedaan aan de instandhouding van de af¬

schrikking. Onze militairen hebben trouw geoefend. Op grond daarvan mag verwacht

worden dat een mobilisatie zal slagen als de regeringen van het bondgenootschap vol¬
doende eensgezind zijn.
Maar de militairen, ook de dienstplichtige, vormen slechts een deel van de samenleving.
West-Europa, en met name ons land, is onder invloed geraakt van scherpe controverses

rond het veiligheidsbeleid en de bondgenootschappelijke solidariteit. Dit heeft ons

kwetsbaar gemaakt voor het verschijnsel van de Russische machtsprojectie; voor de

invloed die de Sowjet Unie kan uitoefenen door het pure feit dat zij een nucleaire

supermacht is, een militaire wereldmacht. Zij is in staat met louter politieke middelen en

door haar beleid inzake wapenbeheersing en ontwapening een wig in het bondgenoot¬
schap te drijven, die de alliantie op beslissende ogenblikken kan verlammen. De politieke
steun van het Warschau-pact aan de acties tegen de modernisering van de kernwapens
van de NAVO heeft duidelijk gemaakt, onder welke druk de alliantie kan komen te staan.

De afschrikking functioneert alleen naar behoren als de NAVO-landen vasthouden aan
de idealen van democratie, vrijheid en rechtvaardigheid. Het is een kwestie van inzicht
en wilskracht om op politiek terrein niet datgene prijs te geven wat men met militaire
middelen heeft weten te behouden en ook in de toekomst kén behouden.
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SAMENVATTING DISCUSSIE

VEILIGHEIDSPOLITIEK IN DE JAREN VOOR DE TWEEDE WERELDOORLOG

In de jaren '30 bestonden er in Nederland in militaire kringen uiteenlopende denkbeelden

het treffen van mobilisatie-maatregelen. Blijkens geschriften hielden sommige mili¬

tairen rekening met de mogelijkheid van terreurbombardementen.

De heersende mening was echter dat Duitsland onze neutraliteit zou respecteren en als

beschaafd Westeuropees land geen burgerdoelen zou bombarderen.
Het feit dat Nederland een neutraliteitspolitiek voerde en dat de mobilisatiemaatregelen

in ons land derhalve nooit offensief opgevat zouden moeten worden, telde niet voor de

Duitsers. In hun ogen was Nederland een land dat om militaire redenen niet buiten het

operatiegebied kon vallen.
Schuiten verduidelijkt hierbij zijn stelling dat "de maatschappij het niet aan kon", m.a.w.

in Nederland zag men de oorlog aankomen, maar de dreiging bleef onbespreekbaar. In

Nederland paste een Duitse inval niet in het beeld dat de Nederlandse opinieleiders van

de situatie hadden.

over

VEILIGHEIDSPOLITIEK NU

De beoordeling van de huidige strategische verhouding tussen Warschau Pakt en NAVO
leidt volgens Teunissen tot de conclusie dat de NAVO niet op alle terreinen een techno¬
logisch overwicht heeft. Overwicht hangt overigens niet alleen van kwaliteit of aantallen
af. Ook de wijze waarop strijdkrachten zijn opgesteld kan van belang zijn. Na afweging
van alle factoren zou de Sovjet Unie technisch in staat moeten worden geacht in het
uiterste geval een eerste vernietigende nucleaire klap tegen West-Europa uit te delen.
Dat wil niet zeggen dat West-Europa niet méér is dan het mogelijke slachtoffer van de
Sovjet Unie. Daarvoor is het te sterk.
Overigens meent Teunissen dat het handelen van staten in de eerste plaats wordt beïn¬
vloed door de actuele politieke situatie. De leiding van de Sovjet Unie is er niet op uit

permanent toe te slaan op zwakke plekken van de tegenstander. Zo was de Russische
inval in Afghanistan, eind 1979, niet jaren van te voren gepland. Zij werd door de Rus¬
sische leiders eerst nodig geacht nadat het revolutionaire regime in dat land in gevaar
was gekomen. Het feit van deze inval moet voor ons echter wel een waarschuwing zijn.

Teunissen stelt dat de denkbeelden van maarschalk Sokolowsky, volgens wie de Rus¬
sische strijdkrachten, mits voldoende paraat, een nucleaire wereldoorlog zouden kunnen
winnen, ook in de Sovjet Unie zelf verouderd geacht worden. Over de uitvoerbaarheid
van offensieve strategieën wordt momenteel in de Sovjet Unie verschillend gedacht. Al¬
gemeen is het verzet van de Russische politieke en militaire leiders tegen de plaatsing
van kruis- en Pershing-ll raketten. Het doel van deze wapens is onder meer een even¬

tueel Russisch offensief tegen West-Europa af te schrikken, opdat de NAVO-landen kun¬
nen mobiliseren en hun conventionele kracht kunnen versterken.

In theorie kan men volhouden dat de Amerikaanse ICBM's (Intercontinental ballistic mis¬
siles) deze afschrikking moeten garanderen. In de praktijk was echter twijfel gerezen
dat de Amerikaanse president met een inzet van intercontinentale kernwapens kan drei¬

gen als na twee è drie dagen mobilisatie de zaak aan de kant van de NAVO fout dreigt
te lopen. Vandaar het besluit kruisraketten en Pershing-II's in West-Europa op te stel¬

len. Men kén zeggen dat die opstelling een psychologisch gebaar is, omdat de doelen
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waartegen deze raketten gericht staan ook door ICBM's worden bestreken, of kunnen
worden bestreken. Maar als men bedenkt hoe afhankelijk de NAVO van mobilisatie is en

dat de nieuwe wapens de koppeling tussen de veiligheid van West-Europa en die van de
VS in stand houden, is het méér dan dat.

Een vergelijking van de situatie in de Tweede Wereldoorlog, met enerzijds de Duitse pro¬
paganda en anderzijds de informatie vanuit Londen, met de strijd om de publieke opinie
nu, vindt Teunissen moeilijk te maken. We leven nu in andere omstandigheden. Wel
vindt hij dat door informatie zoveel mogelijk blinde vlekken in het oordeel van het pu¬
bliek moeten worden voorkomen, opdat de verhouding tussen de beleidsmakers en de pu¬
blieke opinie niet wordt verstoord. Wat dat betreft is de huidige informatie van over¬
heidswege en van de zijde van de NAVO onvoldoende.

VERZET DOOR BURGERS
Schuiten meent dat het niet eenvoudig is bij de bevolking een verzetsmentaliteit aan te

kweken. Opmerkelijk was hoe in de meidagen van 1940 de Nederlandse soldaten zich tot

het uiterste hebben verdedigd. Het verzet als zodanig ontstond echter pas op het moment

dat men zich door de Duitsers onderdrukt voelde. Schuiten betwijfelt of het verstandig
is burgers een verzetsmentaliteit op te leggen ; volgens hem schept een adequate dienst¬
plichtvervulling betere mogelijkheden om op de juiste wijze op de omstandighedem te kun¬
nen reageren.

In deze discussie moet duidelijk verschil gemaakt worden tussen sociale verdediging en

civiele verdediging.
Sociale verdediging is een principieel geweldloze vorm van burgerlijk verzet tegen vijand
of onderdrukker. Vos memoreert dat de voorstanders van deze vorm van verzet verdeeld
zijn over de vraag of sociale verdediging in de plaats van of als aanvulling op militaire
verdediging moet komen.
Over de doeltreffendheid van deze vorm van verdediging - als een door het volk gedra¬
gen en lijdelijk gepleegd verzet - is geen oordeel mogelijk wegens het ontbreken van
harde onderzoeksuitkomsten.

Volgens Teunissen heeft sociale verdediging alleen kans van slagen daar waar een zekere
mate van democratie en mogelijkheid tot discussie bestaat, of in een situatie waarin op
substantiële steun van buitenaf mag worden gerekend. Men zou mogelijk kunnen denken
aan het geval dat de wereld tot in detail kan kennisnemen van de situatie in Zuid-Afrika,
en het binnenlands verzet tegen de apartheid, gesteund door politieke en economische
maatregelen van buitenaf, successen zou boeken.
Er bestaat echter, aldus Teunissen, geen min of meer effectief concept van een sociale
verdediging die op eigen kracht dictatoriale systemen zou kunnen wijzigen.

MOBILISATIE ALS MAATREGEL
Teunissen kan het in het algemeen eens zijn met de stelling dat de beslissing tot mobili¬
satie in een vroeg stadium moet worden genomen, omdat het anders kan blijken te laat
te zijn. Er kan echter om andere redenen dan oplopende spanning worden gemobiliseerd
en ook behoeven niet alle mobilisatiefasen te worden uitgevoerd.
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In het kader van oefeningen kan - gedeeltelijk - worden gemobiliseerd. Zo vormen de

periodieke Reforger (Return Forces to Germany ) -oefeningen van de Amerikanen samen
met andere NAVO-landen, naast oefening, tevens een signaal naar het Warschau Pakt

dat de NAVO paraat blijft. Ook kunnen de Amerikanen afzonderlijk eigen versterkingen
naar Europa zenden in het kader van een algehele versterking van de Amerikaanse aan¬

wezigheid in de gehele wereld, in verband met spanningen, die ook buiten Europa kun¬

nen liggen. Vos wijst op het symbolische effect van een gedeeltelijke mobilisatie. Het is

het laten zien, dat men bereid is tot actie over te gaan. Dit kan worden getoond zonder

dat een totale mobilisatie nodig is.
In dit verband bevestigt Vos, dat ten behoeve van het voorbereidende werk van een mo¬
bilisatie reeds vóóraf reservisten worden opgeroepen. Dit geschiedt in het kader van
de zg. paraatheidsverhogende maatregelen, waarbij de regering toestemming geeft maxi¬
maal 15.000 man uit de eerste mobilisatiefase vooruit op te roepen. Deze mensen gaan
dan zorgen voor het goede verloop van de verschillende mobilisatiefasen.

(*)Deze wet geeft de Mi¬
nister de bevoegdheid
in buitengewone om¬
standigheden artsen,
tandheelkundigen, ver¬
loskundigen en farma¬
ceuten doelmatig in te
zetten , waar en wanneer
hij zulks nodig oordeelt.

Schuiten acht het - op grond van feiten uit de geschiedenis - zeer waarschijnlijk dat het

oproepen van reservisten bij een toekomstige mobilisatie geen moeilijkheden zal geven.
Kennelijk schrikt het onvoorstelbare menselijke leed uit de vorige oorlogen niet af, al¬
dus Schuiten. Vos wijst op de hoge opkomstpercentages bij de oefeningen gedurende de
laatste 15 jaar en is er van overtuigd, dat als het er op aankomt, de Nederlandse bevol¬
king loyaal zal meewerken aan een mobilisatie. Dit, ondanks de door de (kern)wapen-
wedloop gekenmerkte situatie.

VOORBEREIDING EN PLANNING MOBILISATIE
In de mobilisatiesterkte van de Koninklijke landmacht van 150.000 man zijn ook de in¬
dividuele aanvullingen voor het opvangen van de initiële gevechtsverliezen opgenomen,
totaal 130.000 man, op te roepen in de verschillende mobilisatiefasen. Buiten deze aanvul¬
ling kunnen nog 14.000 man individueel als reserve worden opgeroepen. Complete aan-
vullingseenheden worden niet geformeerd.
Vormt het "gewone" personeel geen probleem blijkens het hoge opkomstpercentage bij
oefeningen, ook het opkomstpercentage van geneeskundige eenheden geeft geen enkele
reden tot zorg, aldus Vos. Dit ondanks de stelling, dat van de groep geneeskundigen
ca 30% zou weigeren de bepalingen van de Noodwet Geneeskundigen (*) te aanvaarden,

en bij het Rode Kruiscorps slechts 17% van de vrouwen en 39% van de mannen bereid zou
zijn op te komen. Daarnaast is er nog de kritische houding van de groep "Artsen in
Dienstverband".
Blijkens cijfers van Vos, hebben ongeveer 1300 (ca. 5%) van de ca. 26.000 Nederlandse
artsen, tandartsen en specialisten een mobilisatiebestemming. Dit percentage blijkt over¬
een te stemmen met de in discussie gebrachte prognose dat in geval van oorlog de slacht¬
offers voor 95% onder de burgerbevolking zullen vallen en voor 5% onder de militairen.
Vos meldt, dat de indeling van de artsen in overleg met het Ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur (WVC) geschiedt om te voorkomen dat uit bepaalde regio's
naar verhouding te veel artsen zouden worden opgeroepen. Vos heeft de stellige over¬
tuiging, dat medici die geen gehoor geven aan een oproep tot opkomst, zich in geval
van nood wel beschikbaar zullen stellen.
Ter aanvulling van het eigen materieel vordert Defensie bij mobilisatie vrachtauto's
(bij bedrijfsleven en particulieren) en personenauto's bij dealers. Gezien de goede ver¬
standhouding met het bedrijfsleven worden weinig problemen verwacht bij werkelijke vor¬
dering.
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Dit vorderen wordt niet geoefend, maar is geheel op papier voorbereid. In slechts zeer
incidentele gevallen weigeren mensen om hun voertuig ter beschikking te stellen wegens
gewetensbezwaren, aldus Vos. Dit weigeren wordt geaccepteerd. Treedt evenwel de
Wet Buitengewone omstandigheden in werking dan worden dergelijke eigenaren verplicht
medewerking te verlenen, omdat in deze noodwetgeving niet in gewetensbezwaren is
voorzien, aldus Vos.

Bij een algehele mobilisatie-inééns zou de samenkomst van personeel en materieel bij de
zg. MOB-complexen volgens Vos, problemen geven, omdat men elkaar letterlijk in de
wielen zou gaan rijden. Dit, nog los van het nadelige escalerende effect op de algemene
politieke situatie.

HET ONVOORSTELBARE
In bondgenootschappelijk verband zijn bij de NAVO nooit plannen opgesteld om de ge¬
volgen van een kernwapencatastrofe te bestrijden. Vos bevestigt dat op dit gebied bij¬
zonder weinig aan planning wordt gedaan. De voorstanders van dergelijke planning
worden verketterd als onverantwoordelijke ijzervreters. Men spreekt liever in algemene
en abstracte termen over kernwapens en afschrikking.
Vos acht een dergelijke planning evenwel noodzakelijk. De praktische uitwerking zal
echter zeer gecompliceerd zijn, omdat de wereld een dergelijk geweld nog nimmer erva¬
ren heeft.
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