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Curriculumm Vitae 

Marcell  de Haas is geboren op 4 mei 1961 te 's-Gravenhage. Hij heeft aan de Christelijke 
Scholengemeenschapp "'t Loo" in Voorburg het VWO gevolgd. In 1987 heeft hij het doctoraal examen 
Ruslandkundee afgelegd aan de Universiteit van Leiden, met een scriptie over 'Sovjet beleid ten 
aanzienn van Zuidelijk Afrika'. Hij heeft rond de 50 artikelen geschreven op het gebied van 
Ruslandkunde,, internationale betrekkingen en internationaal recht, onder meer in Militaire Spectator, 
AtlantischAtlantisch Perspectief, Internationale Spectator, Journal of Slavic Military Studies en Royal Air Force 
AirAir Power Review. Zijn Ruslandkundige publicaties behandelen vooral militaire ontwikkelingen in de 
USSR,, het GOS en de Russische Federatie, waaronder de conflicten in Tadzjikistan en Tsjetsjenië. 

Vann 1979 tot 1980 heeft hij zijn dienstplicht vervuld, onder meer bij het Nederlandse 
infanteriebataljonn van de VN vredesmacht UNIFIL in Libanon. Van 1988 tot 1998 heeft hij als officier 
gediendd bij de Koninklijke Landmacht als militair-politiek analist ten aanzien van de USSR, het GOS, 
dee Russische Federatie en voormalig Joegoslavië. Sinds 1998 is hij officier bij de Koninklijke 
Luchtmacht.. Van 1996 tot 2003 was hij verbonden aan de Koninklijke Militair e Academie in Breda, 
alss universitair docent internationale betrekkingen en internationaal recht. Sinds september 2003 is hij 
Headd Research Branch van de NATO School in Oberammergau (BRD). Als part time 
wapenbeheersingsinspecteurr voor de OVSE en het CSE verdrag heeft hij militaire eenheden bezocht in 
dee Russische Federatie en Wit-Rusland. Hij heeft regelmatig lezingen verzorgd over militair-politieke 
ontwikkelingenn in Rusland en over internationale veiligheid op internationale congressen, voor 
politiekee en maatschappelijke organisaties en bij militaire eenheden. 
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