tWeEDe WEreldoORlog

Korea

1940 – 1945

1950 – 1953

De Tweede Wereldoorlog werd op het Europese
continent uitgevochten tussen de geallieerden en
de asmogendheden.

Dit conflict speelde tussen Noord-Korea en Zuid-Korea,
waarbij het Noorden werd gesteund door de Sovjet-Unie en
China en het Zuiden werd gesteund door de Verenigde Naties
onder leiding van de Verenigde Staten.

Zowel Canada als Groot-Brittannië hebben een
enorm belangrijke rol gespeeld bij de bevrijding
van Nederland.

De Nederlandse bijdrage aan de Verenigde Naties bestond
aanvankelijk alleen uit het leveren van marineschepen, later
volgde een infanteriebataljon.

Waar de Britten voornamelijk in
Zuid-Nederland hebben gevochten, waren
de Canadezen verantwoordelijk voor de bevrijding
van bijna geheel Nederland.

De taak van de marineschepen bestond onder andere uit het
beschermen van de aanvoerlijnen voor de VN-troepen en het
onder vuur nemen van de infrastructuur achter de frontlinie.

SEPTEMBER 194 4 - MEI 1945
6.700 OMGEKOMEN BRITSE MILITAIREN
4.100 OMGEKOMEN CANADESE MILITAIREN

Het Nederlandse infanteriebataljon, ingezet als onderdeel van
het Amerikaanse 38th Regiment, liep patrouilles en had de
taak om belangrijke locaties in te nemen en te beschermen.
1635 DAGEN
4748 INGEZETTE NEDERLANDSE MILITAIREN
12 2 OMGEKOMEN NEDERLANDSE MILITAIREN
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Afghanistan
2002 – 2021

1.050

9

Het koloniale verleden en de op dat moment recente conflicten in Nieuw-Guinea en Indonesië,
hebben ervoor gezorgd dat Nederland lange tijd niet door de Verenigde Naties werd
benaderd voor een bijdrage aan vredesmissies.

Als reactie op het uitroepen van de Indonesische
onafhankelijkheid stuurde Nederland ruim 200.000 militairen in
een periode van 4 jaar om het Nederlandse gezag te herstellen.

Nadat Indonesië in 1949 onafhankelijk was geworden
bleef het westelijke deel van Nieuw-Guinea onderdeel
van Nederland als ‘Nederlands-Nieuw-Guinea’.

In Libanon heerste een burgeroorlog, waarop de
Verenigde Naties besloot om de vredesmissie United
Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) te starten.

Tijdens de eerste periode (1945-1947) vonden confrontaties
plaats rondom kleine bruggenhoofden, wat uiteindelijk
resulteerde in het eerste militaire offensief waarbij Nederland
overwinningen boekte.

De Indonesische leider Soekarno was daarentegen van
mening dat het onderdeel was van Indonesië en begon in
de jaren vijftig infiltraties op het eiland uit te voeren.

Nederland nam van 1979 tot 1983 deel met een
infanteriebataljon genaamd Dutchbatt. Vanaf 1983
werd deze bijdrage gereduceerd tot de grootte van
een compagnie, waarna Dutchcoy tot 1985 actief
bleef in Libanon.

1593 DAGEN
200.000 INGEZETTE DIENSTPLICHTEN
EN VRIJWILLIGERS
± 6000 OMGEKOMEN NEDERLANDSE MILITAIREN

30.000 INGEZETTE NEDERLANDSE MILITAIREN
100 OMGEKOMEN NEDERLANDSE MILITAIREN
31 DAPPERHEIDSONDERSCHEIDINGEN

Ook aan de NAVO-missie Resolute Support (2015 - 2021) nam Nederland deel, waarbij ze het
Afghaanse leger en politie trainden, adviseerden en ondersteunden.
4505 DAGEN
± 2 9.000 INGEZETTE NEDERLANDSE MILITAIREN
2 5 OMGEKOMEN NEDERLANDSE MILITAIREN

1979 – 1985 (UNIFIL)

Dit in combinatie met een toenemende internationale druk leidde
tot de onafhankelijkheid van Indonesië op 27 december 1949.

Vanaf 2006 tot 2015 werd de Task Force Uruzgan (TFU) ingezet om twee kampen in Uruzgan
op te bouwen. Nederland leverde hiervoor verschillende grond- en luchttroepen.

MUZIEKKORPSEN

1950 – 1962

Na de inzet van 30.000 Nederlandse militairen droeg
Nederland Nieuw-Guinea in 1962 over aan Indonesië.

Tegelijkertijd nam Nederland ook deel aan de NAVO-vredesmacht International Security
Assistance Force (ISAF) voor de wederopbouw van Afghanistan. Hiervoor werden
verschillende luchtmachtonderdelen en mariniers ingezet.

VOERTUIGEN

’80

Vanaf 1958 intensiveerden de gewapende conflicten en
kreeg het conflict een sterk militair karakter.

Nederland droeg van 2002 tot 2006 aan deze missie bij met militair materieel, zoals F-16’s en
marineschepen, en manschappen van het Korps Commandotroepen en het Korps Mariniers.
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Nieuw-Guinea

De tweede periode (1947-1949) werd gekenmerkt door een
guerrillastrijd waarbij Nederland, ondanks een groot tweede
militair offensief, steeds grotere verliezen leed.

MEER INFO?

VETERANEN

Nederlands-Indië
1945 – 1949

Naar aanleiding van de aanslagen op de Twin Towers startten de Amerikanen operatie
Enduring Freedom, met als doel om het Taliban-regime in Afghanistan omver te werpen.

Libanon

Het doel van de vredesmissie was het herstellen van
de internationale vrede en veiligheid, het toezien op
de wapenstilstand en het herstellen van de Libanese
soevereiniteit.
9831 INGEZETTE NEDERLANDSE MILITAIREN
4 VERSCHILLENDE MISSIES
9 OMGEKOMEN NEDERLANDSE MILITAIREN
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Joegoslavië
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Irak

1992 – 1995 (UNPROFOR)
1998 – 2000 (KFOR)

2003 – 2005
2014 – 2020

Als gevolg van de burgeroorlog in Kroatië en Bosnië richtte de VNVeiligheidsraad de United Nations Protection Force (UNPROFOR) op.

Met de Irakoorlog (2003-2005) droeg Nederland
bij met een mariniersbataljon, gesterkt door een
geniecompagnie, een helikopterdetachement en een
veldhospitaal.

Deze vredesmacht had als taak om het staakt-het-vuren te handhaven,
de demilitarisering van Kroatische Serviërs te controleren en het
realiseren van een veilige terugkeer voor vluchtelingen.
De Nederlandse bijdrage bestond uit een transport- [1(NL/BE)
VN Tbat], verbindings- (1 (NL) UN SIGNAL) en infanteriebataljon
(Dutchtbatt), later aangevuld door een Rapid Reaction Force (RRF) om
de slagkracht te vergroten en uiteindelijk overgenomen door een NAVOimplementatiemacht (IFOR) tot 1995.
Na enkele jaren keerde een NAVO-vredesmacht (KFOR) terug richting
het gebied, ditmaal Kosovo vanwege een toenemende escalatie in het
gebied, met onder andere een artillerieafdeling en een geniehulpbataljon.

De taak bestond uit orde handhaving, herstellen
van openbare voorzieningen en ondersteunen bij de
opbouw van Irakese veiligheidsorganisaties (ATF ME).
Vanaf 2014 keerde Nederland terug om de strijd
tegen IS te ondersteunen met behulp van F-16’s
en het adviseren van Irakese en Koerdische
strijdkrachten (CBMI).
11 MISSIES
17.000 INGEZETTE NEDERLANDSE MILITAIREN
2 OMGEKOMEN NEDERLANDSE MILITAIREN

8. 242 DAGEN
± 50.000 UITGEZONDEN MILITAIREN
18 OMGEKOMEN NEDERLANDSE MILITAIREN
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