Vechten voor Vrede en Vrijheid.
“Niet gesloten wegens verbouwing, maar geopend voor vernieuwing”

De Koninklijke Landmacht vecht voor vrede en veiligheid. Wij vechten omdat wij (met
de collega’s van de krijgsmacht) de enigen zijn die dat kunnen als het moet. Dit doen
we om Nederland, zijn mensen en zijn belangen te dienen en te beschermen. Wij zijn
schild en slagzwaard! Wij strijden voor vrijheid en rechtvaardigheid in de wereld. Wij
beschermen de zwakken, helpen waar mogelijk en bouwen waar anderen daar nog
niet klaar voor zijn. Dat doen wij overal in de wereld: in steden, bergen, bossen en
woestijnen. Samen met anderen, voor en met de mensen die we beschermen. Ook in
Nederland beschermen we dagelijks onze burgers met nationale inzet.
Onze mensen zijn de kracht van de landmacht. De basis voor ons succes is de wil
om te winnen. Wij gaan door waar anderen moeten stoppen. Wij dienen Nederland
en zijn integer, behulpzaam en moedig, maar als het moet ook hard en onstuitbaar.
Wij kunnen incasseren zonder ons uit het veld te laten slaan en stellen het team
boven ons zelf. Wij zijn professioneel en stralen dat naar buiten toe uit, ook buiten de
dienst. Wij putten kracht uit onze verbondenheid met de collega’s van Defensie en
met onze internationale partners. Wij eren onze gesneuvelden, zorgen voor onze
gewonden en steunen onze veteranen.
Conflicten worden beslist op het land, daar staan wij tussen de mensen en kijken ze
in de ogen. Wij kunnen iedere vijand aan, of hij nu gepantserd is en in formaties
optreedt of bijna onzichtbaar. Op afstand en dichtbij. Zo veilig mogelijk, maar
kwetsbaar als het moet. Wij verplaatsen door en opereren vanaf lucht, zee en land.
Te voet of met snelle, hoogwaardige, goed beschermde voertuigen met superieure
vuurkracht. Wij zijn goed getraind, wij hebben betrouwbare en inspirerende leiders en
inzetbaar materieel. Onze organisatie is daarop ingericht en wij kunnen dat: Vechten
voor Vrede en Vrijheid.
.

