M e de d e l i n g e n
De Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap en de Atlantische Commissie nodigen
leden en belangstellenden uit voor een bijeenkomst op 14 maart 2005 over:

'POLITIEKE PRIORITEITEN IN HET NEDERLANDSE VEILIGHEIDSBELEID'
Onder leiding van generaal-majoor der Mariniers b.d. Cees Homan (Instituut Clingendael) zullen de sprekers
met elkaar en met het publiek in debat treden over het Nederlandse Veiligheidsbeleid.
Naar aanleiding van het rapport 'NATO and the Use of Force' dat B. Koenders (Tweede-Kamerlid PVDA) opstelde voor de
NAVO Parlementaire Assemblee, wordt gesproken over drie actuele, met elkaar samenhangende veiligheidsonderwerpen:
• Het voorstel van de secretaris-generaal van de NAVO, J. de Hoop Scheffer om de Noord-Atlantische Raad, het hoogste
besluitvormingsorgaan van de NAVO, nieuw leven in te blazen als het belangrijkste forum voor het transatlantische
politieke debat.
« De mogelijke concurrentie die kan ontstaan tussen de Nato Response Force (NRF) en de EU Battle Groups bij het
plannen van een vredesmissie; leggen zij teveel beslag op de parate eenheden van de deelnemende landen?
• Het gevaar van te trage nationale besluitvorming in geval van een internationale crisis: effectieve deelname van de
Nederlandse krijgsmacht aan de NRF en de EU Batlle Groups vereist effectieve en snelle politieke besluitvorming.
Nadat de onderwerpen zijn ingeleid, zullen H. van Baaien (VVD), T. Brinkel (CDA), B. Koenders (PVDA) en generaal b.d.
A. van der Vlis (namens de KBVK) met elkaar en met het publiek in debat treden.
De bijeenkomst wordt gehouden in:

SOCIËTEIT 'DE WITTE'
PLEIN 24 - DEN HAAG

De bijeenkomst begint om 17.00 uur en zal tot ± 19.00 uur duren.
Gaarne aanmelden bij de Atlantische Commissie, tijdens kantooruren (070-3639495) of via atlcom@xs4all.nl

De Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap nodigt leden en belangstellenden
uit voor een bijeenkomst op 17 maart 2005 over:

'AN AFFECTIONATE LOOK AT THE GENERAL, THE OPERATION
MARKET GARDEN 1944 AND THE POLISH BRIGADE'
De KVBK is bijzonder verheugd dat

DR. HAL SOSABOWSKI

kleinzoon van de Poolse Brigade Commandant, generaal-majoor Stanislaw Sosabowski CBE,
zich bereid heeft verklaard een lezing te geven over de bijdrage van de Poolse Brigade aan
operatie Market Garden.
Dr. Hal Sosabowski zal onder meer ingaan op de initiële doelstelling van de brigade, de
formatie ervan in het Verenigd Koninkrijk met als specifiek doel ingezet te worden op Pools
grondgebied bij de bevrijding van Polen, de inzet bij Market Garden 1944 en het lot van de
brigade na afloop.
Er zal speciale aandacht worden geschonken aan de persoon van generaal-majoor Sosabowski.
De bijeenkomst wordt gehouden in:

DEFENSIEVOORLICHTINGSCENTRUM
KALVERMARKT 38 - DEN HAAG

De zaal is vanaf 19.00 uur open. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.
Vanwege een beperkt aantal plaatsen gaarne aanmelden tijdens kantooruren (070-3396197).
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