
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruikte terminologie 
in artikel: ‘De crisis die leidde tot een kazerneruil’  
 
 
 
 
 
 
Allied Land Forces Centraal-Europa (LANDCENT) 1951-1966 
 
De installatie van het hoofdkwartier LANDCENT gaat terug tot de oprichting van de NAVO, die in 1949 met 
het Noord-Atlantisch Verdrag werd opgericht. Begin 1951 nam de Amerikaanse generaal Dwight D. Eisenho-
wer, die al tijdens de Tweede Wereldoorlog het geallieerde hoofdkwartier van de Geallieerde Expeditiemacht 
had geleid, zijn functie als eerste geallieerde opperbevelhebber Europa, Supreme Allied Commander Europe 
(SACEUR) op zich en werd hij belast met de planning van een commandostructuur voor de verdediging van 
West-Europa. Samen met de planningsgroep op zijn hoofdkantoor, Supreme Headquarters Allied Powers 
Europe (SHAPE), ontwierp hij een verdeling van verantwoordelijkheden met drie geografische regio's: Noord-
Europa met de Scandinavische landen en de Noord- en Oostzee, Midden-Europa met het westen van Midden-
Europa en Zuid-Europa met Italië en de Middellandse Zee.  
 
Terwijl de twee buitenste regio's elk werden geleid door een opperbevelhebber, Commander in Chief (CINC), 
namelijk de CINCNORTH en CINCSOUTH, had het middengebied, waar het grootste deel van de NAVO-
strijdkrachten was gestationeerd, drie opperbevelhebbers die, net als de CINCNORTH en CINCSOUTH, recht-
streeks ondergeschikt waren aan de SACEUR: CINCAIRCENT voor de luchtmacht, CINCLANDCENT voor de 
landmacht en FLAGCENT voor de marine. 
 
CINCLANDCENT zou verantwoordelijk zijn voor de Noordelijke Legergroep, Northern Army Group (NORTH-
AG) en de Centrale Legergroep (CENTAG). De twee legergroepen waren elk gebaseerd op het Britse leger 
van de Rijn (BAOR) en het Amerikaanse leger Europa (USAREUR), aangevuld met eenheden van andere 
bondgenoten. Het commando als CINCLANDCENT zou worden geleid door een Fransman, het hoofdkwartier 
werd gevestigd in Fontainebleau bij Parijs. 
 
Eisenhower's opvolger als SACEUR vanaf 1952, Matthew B. Ridgway, dwong in 1953 de aanstelling af van 
één Commander in Chief, CINCENT in plaats van de vorige driedelige divisie en daarmee de aanpassing aan 
de commandostructuren van AFNORTH en AFSOUTH. In plaats van een CINCLANDCENT werd een COM-
LANDCENT benoemd, dat ondergeschikt was aan het CINCENT. Oorspronkelijk werd deze functie ook bekleed 
door een Fransman (Marcel Carpentier, 1953-1957), en na de integratie van de Bundeswehr in de Alliantie 
van 1957 tot 1966 door een Duitser (de twee Duitse COMLANDCENT's waren Hans Speidel 1957-1963 en 
Johann Adolf Graf von Kielmansegg 1963-1966). 
 
Na de terugtrekking van Frankrijk uit de NAVO-commandostructuren in 1966 werden de posten van COM-
LANDCENT en COMAIRCENT opgeheven en werden hun taken overgedragen aan CINCENT (het NAVCENT-
commandogebied was al in 1962 vervangen door de geallieerde commando Baltic Approaches). Het hoofd-
kantoor van AFCENT verhuisde in 1967 naar Brunssum. 
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