
Persverklaring die op 18 april 2008 om 1100 uur door de Plaatsvervangend 
Commandant der Strijdkrachten werd gegeven. 
 
Vanmorgen rond 07.30 uur lokale tijd (05.00 uur Nederlandse tijd) heeft er in 
Uruzgan een aanslag met een bermbom plaatsgevonden. Bij deze aanslag zijn de 
22-jarige soldaat der eerste klasse Schouwink en de 23 jarige eerste luitenant Van 
Uhm om het leven gekomen. Het betreft hier de zoon van onze Commandant der 
Strijdkrachten. Tevens zijn twee militairen zijn zwaar gewond geraakt. Het betreft 
een 20- jarige soldaat der eerste klasse en een 25- jarige korporaal der eerste 
klasse. De toestand van de 20-jarige soldaat der eerste klasse is kritiek. Hij wordt 
momenteel behandeld in het hospitaal van Tarin Kowt. De toestand van de 25-
jarige korporaal der eerste klasse is stabiel. De families zijn op de hoogte gesteld. 
Alle militairen maken deel uit van het 45e pantserinfanteriebataljon dat is gelegerd 
in Ermelo. 
 
Ik wil mijn medeleven betuigen met de nabestaanden van de omgekomen 
militairen en de families van de gewonden die zojuist dit vreselijke bericht hebben 
moeten ontvangen.  
 
De aanslag met de IED vond plaats op ongeveer twaalf kilometer ten Noordwesten 
van Kamp Holland in het Deh Reshan gebied. De eenheid waar de slachtoffers toe 
behoorden, maakte deel uit van een grotere gecoördineerde operatie die 
gisterenavond is beëindigd. Deze operatie had tot doel om de situatie rond dit 
gebied beter in kaart te brengen. De eenheden waren onderweg terug naar Kamp 
Holland. Op het moment van de aanslag zaten alle slachtoffers in hetzelfde 
voertuig. De nadere toedracht van deze aanslag wordt zoals gebruikelijk 
onderzocht. Er is op dit moment geen enkele aanleiding om aan te nemen dat 
deze aanslag specifiek gericht was tegen de eerste luitenant Van Uhm.  
 
In Uruzgan is de dreiging van IED’s vrijwel continu aanwezig. Twee weken geleden 
zijn elf militairen gewond geraakt, waarvan er één, zoals u weet, nog steeds in 



kritieke toestand verkeert. IED’s zijn een veelgebruikt wapen van de Taliban. Niet 
zelden zijn ook burgers het slachtoffer van deze zelfgemaakte explosieven. Wij 
zijn in staat om een groot gedeelte van de IED-dreiging weg te nemen, maar het 
gevaar is nooit helemaal uit te sluiten. De gebeurtenissen van vandaag zijn daar 
het trieste bewijs van. 
 


