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‘Landoptreden in een nieuwe wereld?!’ 

We leven in een onvoorspelbare wereld. Actoren op het wereldpodium komen en 
gaan en technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Mensen verhuizen 

massaal naar steden en klimaatverandering zorgt voor nieuwe 
veiligheidsvraagstukken. Digitaal zijn we meer verbonden dan ooit, maar 
maatschappelijk staan we vaker lijnrecht tegenover elkaar. Deze ontwikkelingen 
hebben direct en indirecte consequenties voor onze veiligheid. In deze 
veranderende omgeving moet de Koninklijke Landmacht, samen met de andere 
defensieonderdelen, ervoor zorgen dat we veilig blijven. Maar veilig blijven in de 

toekomst, hoe moeten we dat eigenlijk aanpakken? 

Ter gelegenheid van het Mars & Mercurius Symposium op 23 oktober 2019 schrijft 
de organisatie een essaywedstrijd uit over het thema van het symposium: 
‘Landoptreden in een nieuwe wereld?!’. Heeft dit jouw interesse? Grijp dan je kans 
en denk mee over het landoptreden van de toekomst!  

 

Wat is de bedoeling? 

Je schrijft een essay over de grootste bedreiging en/of de grootste kans voor het 
landoptreden in 2030. Je kunt ervoor kiezen om ofwel de grootste bedreiging 
ofwel de grootste kans te belichten, maar je mag ook beide bespreken. Een kans 
kan immers een antwoord zijn op een bedreiging. Maak bijvoorbeeld een analyse 
van een technologische ontwikkeling of een opkomende niet-statelijke actor. Of 
schrijf over een mogelijkheid die de Landmacht gigantisch over het hoofd ziet. Of 

iets compleet anders. Alles mag, think big!  

Het essay is maximaal 750 woorden en moet in het Nederlands geschreven 
worden. Je mailt jouw inzending uiterlijk zondag 22 september 2019 naar 
clas.algost@mindef.nl onder vermelding van ‘inzending essaywedstrijd Mars & 
Mercurius’. Begin oktober nemen we contact op met de winnaar.  

 

Is er ook wat te winnen? 

Jazeker! Als jouw essay de beste is, dan win je een geldbedrag van €300 en een 

persoonlijk gesprek met de Commandant Landstrijdkrachten om jouw ideeën toe 
te lichten. Bovendien dragen we jouw essay aan voor publicatie in de Militaire 
Spectator.  

 

Aanmelden voor het symposium? 

Je bent uiteraard van harte welkom om het symposium ‘Landoptreden in een 

nieuwe wereld?!’ bij te wonen op 23 oktober 2019 in Stroe. Daarvoor meld je je 
aan zoals beschreven op de volgende pagina.  
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Programma van het symposium 

• Veranderingen in het veiligheidslandschap  

Mr. Joep Wijnands – Directeur-Generaal Beleid op het Ministerie van Defensie 

 

• Veranderend Landoptreden 

Luitenant-generaal Martin Wijnen – Commandant Landstrijdkrachten (vanaf 28-
08-2019) 

 

• Veranderende aard van conflicten 

Luitenant-kolonel Gwenda Nielen – Beleidsmedewerker op het Ministerie van 
Defensie 

 

• Klimaatverandering en veiligheid  

Generaal b.d. Tom Middendorp – Voormalig Commandant der Strijdkrachten  

 

Praktische zaken 

Het symposium vindt plaats op 23 oktober 2019 op de Generaal-majoor 

Kootkazerne, Wolweg 100, 3776 LR in Stroe. 

Inloop en ontvangst is om 14:30 uur; de aanvang van het programma om 15:00 
uur.  

Na afloop van het symposium wordt een nasi-maaltijd geserveerd. Deze kost €10 
per persoon. Voor deelname aan deze maaltijd graag €10 overmaken op NL73 
ABNA 0500 3854 83 t.n.v. Mars en Mercurius, onder vermelding van ‘symposium’. 

Deelname aan het symposium is gratis. Je kunt je opgeven voor het symposium 
via een email aan: secretaris@mars-mercurius.nl. Vermeld hierbij je naam en 
adres, ‘deelname symposium 23 oktober’ en ‘deelname aan maaltijd ja/nee’. 
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