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In het belang van Hennis?
kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

 
Het zal u misschien zijn ontgaan, maar de afgelopen twee maanden heeft minister Hennis een drietal bijzondere brieven aan
de Tweede Kamer gestuurd. Als eerste verscheen op 8 maart jl. een brief waarin zij onder meer aan de Kamer meldde dat
wat betreft de verbetering van de basisgereedheid van de krijgsmacht stappen zijn gezet, maar dat we er nog niet zijn, dat
de komende jaren investeringsbehoefte het beschikbare budget overstijgt en dat de krijgsmacht blijft kampen met tekorten
wat betreft combat (service) support. Iets meer dan twee weken daarna berichtte de minister de Kamer opnieuw. Nu
meldde zij de dikke onvoldoende die de NAVO ons land komende zomer gaat geven met de woorden "De Navo concludeert
dat Nederland zich onvoldoende inzet om de krijgsmacht aan de veranderde veiligheidsomgeving aan te passen." Tot nu toe
werden dergelijke NAVO-oordelen vertrouwelijk behandeld, maar nu is het concept van het oordeel voor de minister al reden
de Kamer in het openbaar te informeren. Ten slotte verscheen op 22 april opnieuw een brief over de beoordeling van Ne
derland door de NAVO. Nu meldt de minister dat de NAVO "concludeert dat een hogere en meer voorspelbare begroting
noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de Nederlandse krijgsmacht kan voldoen aan de hogere eisen die de Navo stelt in
de nieuwe veiligheidsomgeving." Ook maakt zij van de gelegenheid gebruik om erop te wijzen dat de Nederlandse Defen
sie-uitgaven met 1,14% van het BBP ver onder het gemiddelde liggen van die van de Europese NAVO-landen (1,43%) en

dat een jaarlijkse verhoging van meet dan 2 miljard euro nodig is om de uitgaven op het Europese gemiddelde te brengen.
 
Minister Hennis heeft zich de afgelopen maanden echter niet beperkt tot het informeren van de Kamer over de abominabele toestand waarin onze
krijgsmacht verkeert. In de media vernemen we keer op keer van haar dat er flink wat geld bij moet. Naar verluidt vecht zij in het kabinet voor een hoger
defensiebudget en als zij een speech houdt in het buitenland, wijst zij er elke keer op dat een verhoging van de gezamenlijke defensie-inspanningen hard
nodig is.
 
Ik vind het een goede zaak dat de minister zo hard vecht voor een verhoging van het defensiebudget om met dat extra geld de toestand van de krijgsmacht
(op termijn) op een acceptabel peil te brengen en ik steun haar hierin van harte. Toch heb ik vragen bij het voorjaarsoffensief dat onze minister van Defen
sie heeft ingezet. De reden daarvoor is haar staat van dienst tot eind 2015. Nadat zij in november 2012 was aangetreden, deed zij op Prinsjesdag 2013 de
defensienota 'In het Belang van Nederland' het licht zien, een ware bezuinigingsnota waarmee zij het beleid van haar voorgangers voortzette en diep sneed
in onze krijgsmacht. In de ruim twee jaar na het verschijnen van deze nota verslechterde de veiligheidssituatie in en rondom Europa in snel tempo met de
burgeroorlog in Syrië en de vluchtelingenstromen als gevolg daarvan, de opkomst van IS en de aanslagen door deze groepering in Europa en het Midden-
Oosten en last but not least door het conflict in Oekraïne en de agressieve opstelling van Rusland. Desondanks hield Hennis al die tijd vast aan het beleid
dat in haar defensienota was uitgestippeld en kreeg de krijgsmacht er mondjesmaat geld 'bij', in de zin dat er iets minder bezuinigd werd dan oorspronke
lijk gepland.
 
Daarom vraag ik mij af waarom Hennis plotseling alle alarmbellen laat afgaan en de nood van de krijgsmacht van de daken schreeuwt. Zou het er mee te
maken hebben dat zij een van de bewindslieden is die publiekelijk heeft verklaard verder te willen als minister? Haar kansen om dit te realiseren worden
natuurlijk groter naarmate zij meer successen kan claimen tijdens haar huidige ministerschap. Daarover schrijven is natuurlijk speculatief, maar mogelijk is
een hoger defensiebudget in het belang van Hennis. 
Maar hoe interessant zulke vragen op zich ook zijn, de redenen waarom zij nu zo hard voor de krijgsmacht vecht zijn uiteindelijk van minder belang dan
het feit dát ze vecht. Een beter uitgeruste en voor haar taak berekende krijgsmacht is immers in het belang van elke Nederlander, dus in dat van Hennis,
van u en van mij.

Op de korrel

Verder in dit nummer
Op 15 maart van dit jaar ontving het Korps Commandotroepen uit handen van de koning de Militaire Willemsorde. Onze medewerker Sandor van Leeuwen
doet op de pagina's 3-5 hiervan verslag onder de titel 'Velen zijn geroepen; weinigen uitverkoren'. Van onze medewerker Kees Homan zijn
in deze Armex twee artikelen opgenomen. Op de pagina's 6-8 kijkt hij naar het Verre Oosten onder de titel China richt de blik zeewaarts en op
de pagina's 15 en 16 staat zijn column over Obama. Ook van Jan van den Berg zijn deze keer twee artikelen opgenomen. Op de pagina's 9 en 10 vervolgt
hij zijn serie over kernwapens met een artikel over de Kernwapens van Israël, India, Pakistan en Noord-Korea en op de pagina's 17 en 18
bericht hij over onze Kustwacht in het artikel Kustwacht staat voor grote veranderingen. In deze Armex treft u verder op de pagina's 11 en
12 een artikel aan van de politiek en militair analist, luitenant-kolonel b.d. Victor A.C. Remouchamps, over Poetins Praetoriaanse garde en op de
pagina's 13 en 14 de column van László Marácz. Hij acht een Aanslag met ‘dirty bomb’ na Brussel ineens niet meer denkbeeldig. Ten
slotte vind u op de pagina's 19 en 20 het Defensienieuws.
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 weinigen uitverkoren'
Koning hecht Militaire Willemsorde aan vaandel commando’s
Sandor van Leeuwen

Bijna zeventig jaar geleden kreeg een Nederlandse eenheid voor het laatst de Militaire Willemsorde toegekend. Zo’n
tien jaar na de operaties in Afghanistan kreeg het Korps Commandotroepen (KCT) op 15 maart 2016 de onderscheiding
voor 'moed, beleid en trouw'.

Onder de klanken van de ‘Mars van de jonge Prins van Friesland’ betraden
Koning en Koningin met de minister van Defensie en kolonel Groen, Com
mandant van het KCT, het plein voor de Ridderzaal. Links van de Koning
stond de vaandelgroep aangetreden: tussen de goudkleurige Nederlandse
vaandels wappert het blauw-rood van een Amerikaans vaandel en het rood-
wit van een Pools vaandel.
 
Na de begroeting inspecteerde de Koning de aangetreden troepen. Terwijl
de ‘Mars van de Heer van der Duyn’ als inspectiemars werd gespeeld, inspec
teerde de Koning de vaandelwacht van het KCT en acht eenheden die in het
verleden de Willemsorde ontvingen. Na het Regiment van Heutsz zijn dat de
Koninklijke Luchtmacht, de Marine Luchtvaartdienst, het Garderegiment
Fuseliers ‘Prinses Irene’, de Amerikaanse 82nd Airborne Divisie, het Korps
Mariniers, de Onderzeedienst en de 6e Poolse Air Assault Brigade. De eerste
eenheid ontving de Willemsorde vóór de Tweede Wereldoorlog, de andere
zeven werden onderscheiden voor hun inzet tijdens deze oorlog. Naast deze
eenheden stonden delegaties van de vier krijgsmachtdelen, direct naast de
Commandant der Strijdkrachten.

Excelleren
Minister van Defensie Hennis onderstreepte de inzet van de commando’s in
haar toespraak: “Een commando gaat door, ook als hij zich letterlijk een weg
vooruit moeten vechten in vijandelijk gebied. Een commando gaat door, ook
als hij zich begeeft in onherbergzaam gebied onder dreiging van hinderlagen,
snipers en bermbommen. Een commando gaat door, ook als alle omstan
digheden tegen zitten én de uitputting nabij is. Een commando gaat door,
omdat hij, juist dan, blindelings kan vertrouwen op zijn kameraden. Wat voor
velen ondenkbaar én onhaalbaar is, is voor de commando dagelijkse inzet.”
De minister refereerde ook aan de samenwerking tussen het KCT en de
speciale eenheden van de mariniers, die in Afghanistan nauw samenwerkten.
“En natuurlijk, naast hen stonden én staan, vele andere mannen en vrouwen,
van alle krijgsmachtdelen, wapens en dienstvakken. Zij zorgen ervoor dat
onze special forces kunnen excelleren. En ook zij opereren niet zelden onder
moeilijke omstandigheden.”
Volgens Hennis vraagt de huidige veiligheidssituatie om “militairen die

De vaandels van de acht eenheden die in het verleden de Willemsorde hebben
ontvangen. Foto van de auteur

Verscheurd land
Na de woorden van de minister deed Koning Willem-Alexander “mededee-
ling van de uitstekende daden”, zoals het Reglement op de Militaire Willems
orde de toespraak omschrijft.
“Registan, land van het zand, een gebied in het zuiden van Afghanistan,
tegen de grens met Pakistan. Kale, bruine bergen, rode rotsen, woestijn met
slechts hier en daar een stoffige struik. Het wilde zuiden van een verscheurd
land,” zo schetste de Koning het gebied waar het KCT in de periode maart
2005 tot september 2010 actief was. “‘Windmill’ was de codenaam van Uw
operatiegebied. Een naam die een frisse Hollandse bries suggereert in een
brandende atmosfeer van meer dan 40 graden.” De Koning sprak uit eigen
ervaring: “In een land als Afghanistan is de werkelijkheid niet zwart-wit. Grijs,
geel en bruin zijn de heersende kleuren. Tijdens een reeks bezoeken aan
onze troepen in 2004, 2007 en 2009 heb ik dat zelf ervaren.” Vechten tegen
de Taliban, zo stelde de Koning, is gecompliceerd. “U had te maken met
Talibanstrijders, buitenlandse infiltranten, krijgsheren, corrupte bestuurders
en drugscriminelen. Maar ook met boeren die alleen het hoofd boven water
kunnen houden dankzij de papaverteelt,” zo sprak de Koning de leden van
het Korps aan. Hij vervolgde: “Te midden van die complexe wereld deed U
Uw plicht.”

'Velen zijn geroepen;
.

flexibel, snel en chirurgisch kunnen optreden” en “militairen die het overzicht
kunnen bewaren, een stap vooruit kunnen denken én in een split second 
beslissingen kunnen nemen”. De conclusie is niet verbazingwekkend: “De
leden van het Korps Commandotroepen zijn hiertoe bij uitstek geschikt.”

De Koning inspecteert de troepen. Foto: MinDef

Vrije val
Die plicht bestond uit meer dan 170 operaties, waarbij commando’s meer
dan 110 keer in gevecht zijn geweest. “Een aantal van die gevechten
duurde vele uren. Sommige duurden dagen. Er waren perioden dat een
hevige operatie nog moest worden verwerkt en gedocumenteerd terwijl de
volgende al bezig was en de daaropvolgende acuut moest worden voorbe
reid. Wie de verslagen leest en de verhalen hoort, heeft diep ontzag,” aldus
de vorst.
 
Drie van zulke operaties werden door de Koning als indrukwekkende voor
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Eerbetoon
Behalve 'vechtend verkennen' leverden de commando’s ook op een andere
manier een bijdrage aan de veiligheid, namelijk door mee te werken aan
wederopbouw en persoonlijk contact te zoeken met de plaatselijke bevolking.
Niet onbelangrijk, zo onderstreepte de Koning. Integendeel, het “samen
drinken van een kop thee en een persoonlijk gesprek kunnen even belangrijk
zijn als een patrouille met pantservoertuigen.” Zwaar werk in een complexe
situatie vraagt om speciale eenheden. “Het Korps kan zich meten met de
beste special forces in de wereld. Die positie is in vele jaren opgebouwd met
inzet van velen,” sprak de Koning, die zijn uitspraak met een Bijbeltekst
onderstreepte: “Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.” En
daarom: “Allen die de groene baret dragen of gedragen hebben, kunnen
trots zijn op het eerbetoon dat het Korps vandaag ontvangt.”
 
Trots, gemengd met weemoed en verdriet, want de prijs die betaald werd,
was hoog. In september 2009 sneuvelde korporaal Kevin van de Rijdt tijdens

Versiersel
Dat de commando’s een hoge prijs betaalden, was ook al duidelijk uit de
onderscheidingen die eerder werden uitgereikt. Niet voor niets werden 23
commando’s gedecoreerd. Twee commando’s ontvingen de Willemsorde
voor hun persoonlijke inzet: kapitein Kroon in 2009, majoor Tuinman in 2014.
De Koning concludeerde: “De militairen van het Korps Commandotroepen
hebben zich in Afghanistan onderscheiden door uitstekende daden van
moed, beleid en trouw. U bent door het vuur gegaan voor vrede en veiligheid.
Vandaag eren wij dat excellente teamwork met de Militaire Willemsorde.”
 
Na de toespraak hechtte de Koning het versiersel van de Willemsorde aan
de vaandelstok van de commando’s. Anders dan bij de uitreiking van de
Willemsorde aan kapitein Kroon en majoor Tuinman bleef de accolade - de
‘ridderslag’ - bij deze plechtigheid achterwege.
 
“Heel erg mooi,” zo vatte luitenant-generaal De Kruif de uitreiking van de
Willemsorde na afloop van de plechtigheid samen, die slechts tien dagen
voor zijn afscheid als Commandant Landstrijdkrachten plaats had. De Kruif
was in het laatste jaar van de inzet van het KCT zelf ook actief in Afghanistan
als ISAF-commandant van het Regional Command South.
Sinds 1955 bewees het vaandel van het KCT de inzet van de commando’s
met acht plaatsnamen, waaronder Arnhem, Westkapelle en Djokjakarta. De
groen-witte medaille aan het oranje-blauwe lint bevestigde die inzet eens te
meer.

een vuurgevecht met vijandige troepen in de omgeving van Deh Rawod. Van
de Rijdt behoorde tot Task Force 55, de derde Nederlandse task force in
Afghanistan. De korporaal was de twintigste Nederlandse dode in Afghanis
tan, maar de enige commando die sneuvelde. Naast het dodelijke slachtoffer
vielen ook acht gewonden.
 

De Koning hecht de Militaire Willemsorde aan het vaandel. Foto: Mindef

beelden genoemd. “Zoals in oktober 2006, toen Nederlandse commando's
- samen met hun Afghaanse en Amerikaanse coalitiegenoten - werden
aangevallen door een grote groep opstandelingen na een actie tegen
bermbommen ten oosten van Tarin Kowt. Zij wisten in een felle strijd bij het
dorp Wanu aan een omsingeling te ontkomen.
 
Of in juni 2007, toen het districtscentrum van Chora in handen dreigde te
vallen van de Taliban. Om de tegenstander af te leiden en uit de tent te
lokken, trok een team commando's en mariniers de Baloechi-vallei in, terwijl
er hevig op hen werd geschoten. Mede dankzij dit moedige optreden, werd
de aanval op Chora afgeslagen.
 
Of in juli 2009, toen negen commando's zich 's nachts per parachute lieten
droppen bij Kajaki, diep in vijandelijk gebied. De eerste operationele vrije val
in 60 jaar. Een van hen sprong met een Afghaanse tolk hangend aan zijn
borst. Bovenop een berg kon de paraploeg de bewegingen van de opstan
delingen observeren en zo de collega's in het dal aansturen met cruciale
informatie.”

Een commando gaat door, ook
als hij zich letterlijk een weg
vooruit moeten vechten
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“Moed boven twijfel verheven”
Het KCT ontving de Willemsorde voor de inzet van het
Korps in Afghanistan. De commando’s waren daar in de
periode van 2005 tot en met 2010, met uitzondering van
2008, actief. Het was niet voor het eerst dat commando’s
in gevaarlijk gebied werden ingezet.
 
Het Korps heeft zijn wortels in de No. 2 (Dutch) Troop, een eenheid die
tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1942 werd opgericht en deel uitmaak
te van het Britse No. 10 Interallied Commando. De eenheid werd tijdens
de Tweede Wereldoorlog onder meer ingezet bij operatie Market Garden
en bij de bevrijding van Walcheren.
 
Naast de Europese wortels heeft het KCT ook Aziatische roots vanuit het
Korps Insulinde, dat eveneens in 1942 werd opgericht met het uitvoeren
van speciale operaties in bezet Sumatra als doel.
 
Vlak na de Tweede Wereldoorlog werden zowel de No. 2 (Dutch) Troop
als het Korps Insulinde opgeheven. De commando’s gingen deel uitmaken
van de Stormschool in Bloemendaal, het Depot Speciale Troepen en de
School Opleiding Parachutisten in voormalig Nederlands-Indië. Uiteinde
lijk werd Bloemendaal Roosendaal en in 1950 werden het Regiment
Speciale Troepen en de Stormschool samengevoegd tot het nieuwe Korps
Commando Troepen.
 
Nieuwe opdracht
Na het einde van de Koude Oorlog veranderde de taak van de comman
do. In de reeks vredesmissies die de Nederlandse krijgsmacht vanaf het
begin van de jaren negentig uitvoerden, leverde het KCT een bijdrage
aan onder meer operatie ‘Provide Comfort’ in Irak en IFOR en SFOR in
Bosnië-Herzegovina.
Vanaf 2005 leverde het Korps een bijdrage aan de strijd in Afghanistan
in de vorm van Task Force Orange. Anders dan in voorgaande operaties
staan de commando’s centraal tijdens deze missie. Commando’s maken
niet langer deel uit van een groter geheel, maar de groene baretten
worden ondersteund door onder andere heli’s en manschappen van de
Explosieven Opruimingsdienst.
 
Na de relatief rustige inzet van Task Force Orange in de provincie Kanda
har volgt in 2006 een nieuwe opdracht voor het Korps: Task Force Viper.
Locatie is dit keer de gevaarlijke provincie Uruzgan, die door de comman
do’s in kaart gebracht moet worden. 
 
‘God bless you’
Naast het verkennen van het gebied moeten de special forces ook waar
mogelijk de vijand proberen te ontwrichten. Die mogelijkheden doen zich
talloze keren voor in de gevechtscontacten met de Taliban. Tijdens ge
motoriseerde verkenningen stuiten de commando’s met regelmaat op
verzet dat moet worden uitgeschakeld voor de patrouille kan worden
voortgezet.
 
Maar niet alleen tijdens patrouilles worden gevechten geleverd. In juni
2006 vallen Taliban-troepen Afghaanse politie-eenheden aan en dreigt
gevaar. Nederlandse en Australische commando’s leveren samen gevech
ten, waarbij een Australische commando gewond raakt en zijn Neder
landse collega’s zijn medische evacuatie dekken.
 
Ook de toenmalige luitenant Kroon maakte deel uit van Task Force Viper.
In zijn boek 'Leiderschap onder vuur' vertelt hij over de omsingeling in de
Choravallei, waar hij uiteindelijk gedwongen werd air support te vragen
aan een Amerikaans AC-130 gunship. Niet zonder gevaar: 'Stay low boys,
God bless you.' Task Force Viper voerde tot eind 2007 117 operaties uit,
waarna het werk werd overgedragen aan Australische special forces van
Task Force 66.

Commando's op patrouille in Afghanistan. Foto: MinDef

Wat voor velen ondenkbaar én
onhaalbaar is, is voor de com
mando dagelijkse inzet

Gevaarlijk terrein
Een jaar later, vanaf het voorjaar van 2009, leverden de commando’s –
samen met manschappen van het Korps Mariniers – opnieuw een bijdra
ge aan de strijd in Afghanistan. Task Force 55 krijgt een ander, groter
operatiegebied aangewezen: het zuiden van Afghanistan. Ook de missie
is anders: de nadruk ligt op het verkrijgen van inlichtingen en dat heeft
gevolgen voor de samenstelling van de eenheid en het materiaal. Ook nu
wordt samengewerkt met buitenlandse eenheden, zoals tijdens een
operatie boven Kajaki, waarbij Nederlandse commando’s uit een Cana
dees vliegtuig springen. De groep moest ongezien de vijandelijke activi
teiten monitoren. “Iedereen dacht eigenlijk dat het toch nooit zou ge
beuren, maar in Afghanistan blijkt het valscherm op een bepaald moment
het beste middel om je mensen te vervoeren,” zo blikte een van de
manschappen terug.
 
Dat Afghanistan gevaarlijk terrein is, bewijst de dood van korporaal Van
de Rijdt, die sneuvelt nadat de commando’s in een hinderlaag van de
Taliban lopen. De zes manschappen, die proberen hun gewonde maat te
redden, worden voor hun dapperheid onderscheiden. Task Force 55 voert
47 operaties uit en eindigt in augustus 2010.
 
Zelfopoffering
Het Kapittel der Militaire Willemsorde oordeelde dat de moed van het
KCT boven alle twijfel verheven was. Dat gold ook voor het beleid,
waarbij strategische doelstellingen aan de ene kant en de noodzaak om
te improviseren om creativiteit vroegen. Volgens het Kapittel woog
daarbij ook zwaar dat de commando’s meerdere keren geen vuursteun
vroegen om het aantal burgerslachtoffers te beperken. En trouw toonden
de commando’s niet alleen bij hun pogingen een zwaargewonde kame
raad te redden, maar ook door in de bres te springen voor Amerikaanse
collega’s.
 
Die combinatie van moed, beleid en trouw leidde tot het besluit van de
Koning op 4 februari om de Willemsorde toe te kennen. “Door moedig,
initiatiefrijk en beleidvol optreden werden 170 operaties, waarbij meer
dan 110 keer intensief gevechtscontact met de vijand plaatsvond, suc
cesvol uitgevoerd. Door professioneel en zorgvuldig optreden in slecht
overzichtelijk terrein en tegen een slecht herkenbare vijand, waarbij vaak
een hoog risico van zelfopoffering werd genomen, werden eigen verlie
zen beperkt en werd nevenschade aan non-combattanten geminimali
seerd.”
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China richt de blik zeewaarts
Mr. drs. C. Homan

In de Nederlandse media trok het afgelopen voorjaar het Amerikaanse voornemen om meer defensiegeld uit te trekken
voor Europa vanwege de Russische dreiging (terecht) veel aandacht. Dit in tegenstelling tot de media in de Verenigde
Staten, waar de krantenkoppen vooral benadrukten, dat de Amerikaanse minister van Defensie, Ash Carter, in een
toespraak had gezegd weerwerk te gaan bieden aan de militaire opkomst van China.

Deze uitspraak moest vooral gezien worden tegen de achtergrond van de
oplopende spanningen in de Zuid-Chinese Zee tussen de Verenigde Staten
en China. Zoals bekend beschouwt China deze zee voor 90% als territoriaal
water en het heeft enige kunstmatige eilanden in deze zee opgespoten. Dit
op grond van de historische zogenoemde Chinese ‘9-puntenkaart’. Alle reden
een artikel aan de opkomst van China als maritieme mogendheid te wijden.
 
Het Chinese Volksleger
Allereerst is het echter zinvol de belangrijkste veranderingen bij het Chinese
Volksleger te belichten. Zo heeft het afgelopen jaar de Chinese communis
tische partij haar politieke controle op het 2,3 miljoen personen tellende
Volksleger versterkt. Het belangrijkste instrument hiervoor is de Centrale
Militaire Commissie, met president Xi als voorzitter. Bestrijding van de cor
ruptie op het hoogste niveau en een nieuwe leiderschapsstructuur, die in
staat is de barrières te slechten tussen rivaliserende commando’s - die lange
tijd moderniseringen hadden tegengewerkt - waren belangrijke aandachts
punten. De vier hoofdkwartieren (werving militairen, aankoop wapens, le
veren logistiek, garanderen politieke visie) zijn nu opgesplitst en zijn ingebed
in de commissie. De landstrijdkrachten verloren hun dominante positie en
kregen naast de marine en luchtmacht een separaat commando. Daarnaast
werd een commando voor ruimte en cyberoorlogsvoering ingesteld, evenals
een commando voor ballistische en kruisraketten, dat opging in de tweede
artilleriestrijdmacht. Bovendien werd het aantal regionale commando’s te
ruggebracht van zeven naar vijf. Er is nu ook een joint command, dat totale
controle uitoefent over de verschillende krijgsmachtdelen.
President Xi heeft ook een reductie van 300.000 militairen verordonneerd.
Nu China een regionale en later een mondiale rol nastreeft, krijgen de zee-
en luchtstrijdkrachten relatief meer aandacht en geld. In de nabije toekomst
zal 64 procent van het Volksleger uit landmachtpersoneel (was 69) bestaan
en 36 procent uit marine- en luchtmachtpersoneel (was 31). Hoewel het
Chinese defensiebudget minder snel groeit dan voorheen, stijgt het dit jaar
met ongeveer 8 % tot 150 miljard dollar. Ter vergelijking: het defensiebud
get van de Verenigde Staten voor dit jaar is 573 miljard dollar. 

Vrije zee
Inmiddels richt China geleidelijk de blik op de wijde open zee en wordt het
een zeevarende natie, waarvan de activiteiten zich niet meer beperken tot
de eigen regio of ‘achtertuin’. Maritieme handel stimuleert globalisering en
de groeiende economieën van Azië. In het bijzonder China en India blijven
afhankelijk van scheepvaart voor de import van ruwe materialen en voedsel
en de export van consumptiegoederen. Terwijl de Verenigde Staten relatief
zelfvoorzienend zijn, is dat het niet het geval met Europa en het Verenigd
Koninkrijk en het grootste deel van de rest van de wereld. Aangezien de
welvaart van China dus nauw samenhangt met veilige zeeroutes projecteert
het zijn verworven macht vooral op zee. De Chinese marine, die zich snel
ontwikkelt, beschikt momenteel over een vliegkampschip, drie amfibische
schepen, 25 jagers, 42 fregatten, acht nucleaire aanvalsonderzeeboten en
ongeveer 50 conventionele aanvalsonderzeeboten. De Chinese marine heeft
133.000 man personeel, waaronder het Chinese Korps Mariniers, bestaande
uit twee brigades van elk 6.000 mariniers.

China beschouwt de Zuid-
Chinese Zee voor 90% als 

territoriaal water

 
Volgens de geschriften van de in China veel gelezen Amerikaan Alfred T.
Mahan, ligt de wereldmacht bij het land dat de eigen handelsvloot het beste
kan beschermen. Vorig jaar mei verscheen een white paper dat ‘bescherming
van de open zee’ toevoegde aan de rol van ‘verdediging van kustwateren’
van de Chinese marine. Anders gezegd, waar vroeger de lokale sea control 
voorop stond, wordt nu de expanderende economische en diplomatieke
invloed van China benadrukt. Overal in de wereld is tegenwoordig een
Chinese economische footprint aanwezig, in het bijzonder in Afrika en Zuid-
Amerika. Soevereiniteit is daarbij het hoogste beginsel van het Chinees
buitenland- en handelsbeleid. Met andere woorden: belangen prevaleren
boven waarden. De aard van het politiek systeem van een land is voor China
niet van belang voor zijn externe handelsbetrekkingen.
 
De president van China wil dan ook dat het land een echte maritieme macht
wordt. Hij wil de natie haar ‘Chinese droom’ laten vervullen, waaronder die
van een militaire macht die er toe doet. Zo verscheen in september jl. een
flottielje van de Chinese marine in de Amerikaanse wateren bij Alaska (bij de
Aleoeten), en vijf Chinese schepen voeren door de Beringzee. Eerder bracht
de Chinese marine onder meer havenbezoeken in Egypte en de Zwarte Zee.
Geleidelijk gaat China beschikken over een zogenoemde blue water navy.
Zo kan het invloed uitoefenen en eventueel dreigen. 

Een overzicht van de territoriale claims in de Zuid-Chinese Zee 

Chinese mariniers. Foto: USMC, Lance Corporal J.J. Harper
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Vuurkracht vanaf land
Volgens de Amerikaanse maritiem deskundige James Holmes is een belang
rijke reden dat de Chinese marine zich ver van eigen grondgebied manifes
teert, dat China voor de eigen kustwateren behalve haar zeestrijdkrachten
nu vooral vanaf de kust langeafstand precisievuurkracht tegen vijandelijke
schepen kan inzetten. In de Chinese marinestrategie is namelijk sprake van
een toename van zogenoemde anti-access/area-denial capaciteiten, die de
Chinese ‘achtertuin’ moeten beveiligen. Dit zijn militaire capaciteiten waar
mee een tegenstander op afstand kan worden gehouden, of de toegang tot
een (zee)gebied kan worden ontzegd. De Chinese vloot kan in beginsel
veilig varen binnen het afstandsbereik van tegen vijandelijke schepen gerich
te kruisraketten en ballistische raketbatterijen, die langs de Chinese kust op
land zijn gestationeerd. De Chinese marine vult deze op land gestationeerde
zware vuurkracht aan. De krachtsverhoudingen tussen Amerika en China in
de regio bepalen op basis van aantallen schepen is dan ook weinig zinvol.
 

Twee eilandenketens
Duidelijk is dat China vastbesloten is de balans in het westelijk deel van de
Stille Oceaan te veranderen. Dit leidt tot gevaarlijke regionale spanningen.
Het risico op een regionaal of zelfs mondiaal conflict is nu al groot. China
heeft in van alles geïnvesteerd: van op land geplaatste anti-schip raketten
tot onderzeeboten en moderne maritieme patrouille- en gevechtsvliegtuigen.
Deze wapensystemen moeten trachten de Amerikanen allereerst achter de
eerste eilanden- en op de lange termijn tevens achter de tweede eilanden
keten te houden. De eerste keten van eilanden strekt zich uit van Japan, via
Taiwan naar de Filippijnen en de Zuid-Chinese Zee. De tweede keten van
eilanden loopt van Japan naar het zuiden voorbij Guam en naar Australië.
De talrijke Chinese wapensystemen vormen tezamen een dicht netwerk van
verdediging: een nachtmerrie voor Amerikaanse en geallieerde marinecom
mandanten die de vrijheid van scheepvaart trachten te handhaven. De
Amerikanen zijn het meest bevreesd voor de DF-21d Dong Feng raket (car
rier killer), die met een afstandsbereik van meer dan 1.500 km Amerikaanse
vliegkampschepen in de Chinese kustwateren erg kwetsbaar maakt. De
DF-21d is bovendien een ballistische raket waarvan de kop in de eindfase
manoeuvreerbaar is en de snelheid tien maal de geluidssnelheid bedraagt.
Voor operaties over lange afstand zijn er nog wel tekortkomingen. Bevoor
radingsschepen zijn schaars en de luchtverdediging en maritieme luchton
dersteuning van de vloot is nog vrij zwak. Maar de voorgenomen moderni
sering van de vloot zal de situatie op deze gebieden verbeteren. Zo vestigen
de Chinezen momenteel in Djibouti een marine bevoorradingsplaats.
 

Chinese marinestrategie
Vooralsnog wil de Amerikaanse marine de dominante actor blijven in de
regio. De Verenigde Staten kondigden namelijk in 2010 aan het Amerikaan
se militaire zwaartepunt naar Azië te verleggen (Pivot to Asia - Spil naar Azië).
Zo wil Amerika in 2020 tenminste 60% van zijn zee- en luchtstrijdkrachten
in de Azië-Pacific regio gestationeerd hebben. Hillary Clinton zette als
toenmalig minister van Buitenlandse Zaken dit nieuwe beleid uitvoerig uiteen
in het tijdschrift ‘Foreign Policy' in november 2011. De Verenigde Staten
beschouwen zich als een Pacific power. Het Amerikaanse militaire antwoord

Zuid-Chinese Zee
De Zuid-Chinese Zee krijgt echter de meest aandacht in de media. Dit geldt
vooral voor de opgespoten kunstmatige eilanden. De Chinese claim dat de
zee voor 90 procent Chinees territoriaal water is, wordt evenwel door ande
re kuststaten betwist. China sluit echter uit dat het internationaal zeerecht
een oplossing voor de geschillen in deze zee biedt. De Verenigde Staten
nemen geen standpunt in, maar hechten veel belang aan het behouden van
maritieme veiligheid, het hooghouden van de vrijheid van scheepvaart en
een vreedzame beslechting van geschillen. Inmiddels hebben de afgelopen
tijd de Verenigde Staten tweemaal een marineschip binnen twaalf mijl van
een Chinees kunstmatig eiland laten varen als demonstratie van de ‘vrijheid
van scheepvaart’. Dit lokte Chinese protesten uit. Medio februari jl. werden
zelfs luchtdoelraketten op Woody Island gesignaleerd. Vervolgens pleegde
de Verenigde Staten begin maart veel maritiem machtsvertoon door een
vliegkampschip, twee jagers, twee kruisers en het vlaggenschip van de Ze
vende Vloot door de omstreden wateren te laten varen. Dit vlootverband
werd door Chinese schepen gevolgd.
 
Intussen vergroten de Chinezen de snelheid van de annexatie van de Para
celeilanden en de Spratly-eilanden. De Amerikanen betogen dat China geen
aanspraak op zo’n zone kan maken, omdat de kunstmatige eilanden geen
eilanden in volkenrechtelijke zin zijn. De eilanden liepen voorheen bij vloed
onder. Ze kunnen daarom op grond van het internationale zeerecht niet als
volwaardige eilanden worden aangemerkt. De Amerikaanse operatie vond
plaats als deel van het ‘Freedom of Navigation Programme’. Dit programma
komt op tegen wat het beschouwt als excessieve claims op de oceanen en
het luchtruim. Behalve China omringen ook Maleisië, Brunei, Singapore,
Vietnam, de Filippijnen en Taiwan de Zuid-Chinese Zee. Ook deze landen
hebben verschillende claims op de in totaal zevenduizend eilanden en riffen.
Een conflict in de Zuid-Chinese Zee kan een risico van meer dan 5.000 miljard
dollar aan handel veroorzaken die jaarlijks passeert.
 

De Chinese jager Qingdao (DDG 113) verlaat de haven van Pearl Harbor. Foto:
US Navy

in de regio op de Chinese militaire opkomst is het zogenoemde Air Sea
Battle-concept. Het is echter de vraag of de Verenigde Staten zich de uitvoe
ring van dit concept financieel kunnen veroorloven. De Verenigde Staten als
Pacific power heeft voor het indammen van China militaire relaties met Japan,
Zuid-Korea en de Filippijnen. Nieuw zijn de Amerikaanse relaties met Vietnam
en Indonesië. De vraag is echter of de steun van deze landen aan de Vere
nigde Staten ook daadwerkelijk in voorkomend geval verleend zal worden.
De militaire relatie met Japan, die berust op een alliantie, is waarschijnlijk het
meest betrouwbaar. 

Een demonstratie van de Amerikaanse maritieme macht in de Stille Oceaan.
Foto: US Navy

Duidelijk is dat China vastbeslo
ten is de balans in het westelijk
deel van de Stille Oceaan te
veranderen
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Agressief gedrag
Het agressieve gedrag van China biedt de Verenigde Staten de gelegenheid
de oude banden met landen als Japan en Zuid-Korea te versterken en
nieuwe relaties aan te gaan met ASEAN naties die een alternatief willen voor
Chinese regionale hegemonie. De belangrijkste Amerikaanse bondgenoot in
de regio is Japan. Inmiddels beschikt dit land, zonder dat er veel ruchtbaarheid
aan is gegeven, over een van de grootste, meest geavanceerde en professi
oneel bemande marines in de wereld. Sinds 2014 is ‘overzeese collectieve
zelfverdediging’ mogelijk. Dit betekent dat Japan een aangevallen land te
hulp kan snellen. Peking vaart regelmatig met ‘onderzoeksschepen’ binnen
de Exclusieve Economische Zone van de vijf minuscule Japanse Senkaku
(Diaoyu)-eilanden. Het betreft hier patrouilleschepen van de Chinese kust
wacht die veelal wit geschilderd en licht bewapend zijn. In november 2013
riep Peking een air defense identification zone (ADIZ) boven de Oost-Chine
se Zee uit.
 
Het onder controle houden van verschillen kan in toenemende mate moeilijk
worden voor wat de meest belangrijke interstatelijke relatie is in de komen
de decennia: die tussen China en de Verenigde Staten. Een gewapend
conflict tussen de belangrijkste ‘opkomende macht’ en de hegemonie is verre
van voorbeschikt. Maar de verhoogde retoriek evenals incidenten in de Zuid-
Chinese Zee suggereren dat de relatie zeer kan verslechteren. Staten aan de
Stille Oceaan - waarvan vele nauwe economische relaties met China hebben,
terwijl ze steunen op de veiligheidsrelaties met de Verenigde Staten - zijn

Tot slot
De verhouding tussen China en de Verenigde Staten kenmerkt zich door
economische interdependentie en strategische competitie. China koestert
een diep wantrouwen tegen de (nog) grotendeels door de Amerikanen ge
domineerde wereldorde. Het is ook een land dat internationale regels uit
vaardigt en oprichter is van nieuwe instituties. Een van de bekende voorbeel
den van het laatste is de Aziatische Infrastructuur Investeringsbank. Deze
bank is geen onderdeel van een westerse liberale orde, maar is ontworpen
om parallel te functioneren aan de traditionele westerse architectuur.
 
China is ook een land, dat soms niet lijkt te weten waar het zich bevindt.
Maar ook niet waar het voor staat en waar het naartoe gaat. Het westen wil
echter graag een logische duiding. Zo kenmerkt de toenemende invloed van
China zich door vele tegenstrijdigheden. Het land verkondigt dat zijn opkomst
vreedzaam is. Plaats voor eventuele buitenlandse interventies ontbreekt zelfs
in het Chinese beleid. De Chinese ambities leiden echter wel tot gevaarlijke
regionale spanningen. De Zuid-Chinese Zee is volgens een website, die ge
associeerd wordt met het Chinese Volksleger, slechts een van de zes oor
logsgebieden van Chinese generaals. Hoezo grote harmonie? Kortom, China
is een eenzame grootmacht die de rest van de wereld wantrouwt en vooral
een visioen koestert van herstel van de oude glorie. 

De Amerikanen hebben duidelijk gemaakt dat ze meer ‘vrijheid van
scheepvaart’ oefeningen zullen houden in de Zuid-Chinese Zee. Deze zee
functioneert immers als de flessenhals voor de wereldwijde handelsroutes.
Ook Europa - waaronder Nederland als handelsland - dat in belangrijke mate
afhankelijk is van de handel met Oost-Azië, dient de ‘vrijheid van scheepvaart’
in dit gebied te onderschrijven. In het kader van de trans-Atlantische band
zou de Europese Unie moeten overwegen op rotatiebasis een marineschip
van een van de lidstaten aan de Amerikaanse patrouilles in de Zuid-Chinese
Zee te laten deelnemen. Nederland - het land van ‘Mare Liberum’ - zou
hiertoe als voorzitter het initiatief binnen de EU kunnen nemen. 

Schepen van de Japanse Kustwacht in actie bij de omstreden Senkaku Eilanden.Foto: Wikimedia

nog niet gedwongen tussen de twee te kiezen. En hopelijk zullen ze dit
helemaal niet hoeven te doen. China heeft de laatste jaren echter erg zijn
best gedaan vrienden te winnen en mensen te beïnvloeden. China is nu de
grootste handelspartner voor de meeste Aziatische landen. 

Japan beschikt over een van de
grootste, meest geavanceerde en
professionele marines ter wereld
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Pakistan en Noord-Korea
Jan van den Berg

Naast de vijf officiële staten met kernwapens zijn er nog vier landen die nucleaire explosieven kunnen maken. Hiervan
hebben India en Israël de meest uitgebreide kernbewapening. Pakistan volgt op de derde plaats. Noord-Korea beschikt
over de technologie om nucleaire explosieven te maken. Of het kernwapens heeft, is echter de vraag.
 

Volgens het Non-Proliferatie Verdrag zijn er vijf landen die over nucleaire
wapens mogen beschikken, namelijk de Verenigde Staten, Rusland, China,
het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Alle andere ondertekenaars van het
verdrag mogen dit niet. Het zal niet verbazen dat de andere vier landen met
deze wapens geen partij zijn bij dit verdrag.
 
India, Israël en Pakistan hebben het verdrag nooit ondertekend en zijn ook
niet van zins dit te doen. Noord-Korea heeft het verdrag wel ondertekend,
maar heeft zich er uit teruggetrokken. Wel heeft de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties aan dit land beperkingen opgelegd die het ontwikkelen
van nucleaire explosieven en ballistische raketten aan banden moet leggen.
Dat Noord-Korea zich hier weinig aan gelegen laat liggen, blijkt geregeld,
als het land een ballistische raket test of een kernproef houdt.
 

1970
De houding van deze vier landen ten overstaan van kernwapens loopt zeer
uiteen. Israël beschikt waarschijnlijk al sinds rond 1970 over kernwapens.
Het heeft altijd ontkend dat dit het geval is. Daarvoor zijn twee redenen.
Aanvankelijk was het de bedoeling om de Arabische tegenstanders, en later
ook Iran, in het ongewisse te laten over de nucleaire status en capaciteiten.
Deze zogeheten 'afschrikking door onzekerheid' is niet langer van toepassing,
omdat het iedereen wel duidelijk is dat Israël zowel nucleaire explosieven
heeft als de middelen om deze over te brengen.
 
De tweede reden is dat erkenning van de nucleaire status enorme politieke
gevolgen heeft. De druk op het land om nucleair te ontwapenen zou enorm
groot worden. Het is niet denkbeeldig dat er zware economische sancties
zouden volgen. Belangrijker is dat de Verenigde Staten zich gedwongen
zouden voelen Israël zwaar onder druk te zetten. Dat kan de laatste zich niet
permitteren. Het is voor militair materieel en technologie zeer afhankelijk van
de VS. Bovendien krijgt Israël grote Amerikaanse financiële steun voor zijn
defensie.
 

Kernproeven
Dat Israël in zijn ontkenning kan volharden, komt onder andere doordat het
nooit een kernproef heeft gehouden. Dat geldt niet voor de andere drie
onderhavige landen. India hield in 1974 een nucleaire proef met een explo
sief van 12 kiloton. Dat is iets minder dan de bom die Hiroshima verwoestte.
Op 11 en 13 mei 1998 volgde een serie van vijf kernproeven. De eerste twee
hadden een kracht van 43 en 12 kiloton. De andere drie waren tussen de
0,2 en 0,5 kiloton. De lage kracht hoeft niet te wijzen op een mislukking.
Mogelijk waren ze bedoeld om verschillende technieken en componenten
te testen, zonder dat daarvoor een relatief zwaar explosief nodig was.
 
Pakistan liet zich in zijn reactie op het buurland niet onbetuigd. Op 28 mei
1998 werden vijf nucleaire explosieven tegelijkertijd tot ontploffing gebracht.
De zwaarste was 32 kiloton, terwijl de overige vier rond de 1 kiloton waren.
Twee dagen later volgde een explosie van 15 kiloton.
 
De reactie van Pakistan op de Indiase proeven is een sterke aanwijzing dat
het land denkt in termen van nucleaire afschrikking. Voor India geldt het
zelfde. Deze landen hebben een gespannen verhouding, die terug gaat tot
hun ontstaan in 1949. Voor India geldt verder dat het bezit van kernwapens
de status van regionale grootmacht onderstreept. Bovendien is het een
signaal naar China, waar India ook niet altijd even goede relaties mee heeft.
Nu de Chinese politieke en militaire macht toeneemt, zouden kernwapens
voor India heel goed een belangrijkere rol als afschrikkingswapen kunnen
krijgen.

Vreemde eend
Noord-Korea is een vreemde eend in de bijt. In 2006 voerde het land zijn
eerste test uit. Gezien de geringe kracht van 1 kiloton lijkt het waarschijnlijk
dat de proef niet geheel is geslaagd. In 2009, 2013 en 2016 werden weder
om nucleaire explosieven tot ontploffing gebracht met een kracht van 2 tot
9 kiloton. In vergelijking met andere landen lijkt Noord-Korea dan ook niet
over zware kernwapens te beschikken.

De Jaguar heeft mogelijk een nucleaire taak bij de Indiase luchtmacht. Foto In
dian Air Force

Evenals India heeft Pakistan een uitgebreide nucleaire infrastructuur voor civiele
en militaire toepassingen. Foto: CANDU Owners Group

Kernwapens van Israël, India,
.
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Onderzeeër
De kernmachten van India en Pakistan lijken vrij sterk op elkaar. Beide landen
kunnen vermoedelijk evenveel kernwapens in stelling brengen als Israël. Een
overeenkomst is ook dat alle drie gebruik maken van in het buitenland ge
kochte gevechtsvliegtuigen en in eigen land ontwikkelde ballistische raket
ten. In tegenstelling tot Israël tonen India en Pakistan hun ballistische raket
ten openlijk en maken zij geen geheim van testlanceringen.
 
Een belangrijk verschil is dat Israël aanzienlijk meer operationele ervaring
heeft. Het lijkt aannemelijk dat de Israëlische luchtmacht beter in staat is een
nucleaire aanval tot een goed einde te brengen dan de Zuid-Aziatische
luchtmachten. India daarentegen, beschikt als enige van de vier landen over
een onderzeeër die ballistische raketten kan afvuren. Dit jaar komt zo'n boot
in dienst, volgend jaar gevolgd door een tweede.
 
Waar Noord-Korea op nucleair vlak toe in staat is, is onduidelijk. Het lanceert
geregeld ballistische raketten, waarvan sommige een bereik hebben van

Israël beschikt over de F-16I die is geoptimaliseerd voor grondaanvallen en die mogelijk een nucleaire taak heeft. Foto: USAF

Tot de propaganda van Noord-Korea behoort deze foto die het bezit sugge
reert van ballistische raketten die vanaf onderzeeërs worden gelanceerd, ook al
heeft het land die feitelijk niet. Foto: Korean Central News Agency

duizenden kilometers. Net als bij de nucleaire explosieven geldt ook hier dat
onduidelijk is in hoeverre ze militair bruikbaar zijn. Zeker is in elk geval dat
Noord-Korea met deze middelen de politieke spanning vaak hoog opvoert.
Dat kan net zo gevaarlijk zijn als kernwapens zelf.

 
Of het land daadwerkelijk inzetbare wapens heeft, is overigens de vraag,
want er is weinig bekend over de nucleaire ontwikkelingen. Voor Noord-Ko
rea zijn de nucleaire capaciteiten vooral belangrijk om het voortbestaan van
het regime te verzekeren.
 
De verschillen in nucleaire kracht tussen de vier staten die hier de revue
passeren, zijn groot. Israël beschikt over de best ontwikkelde kernbewape
ning. Er zijn uiteenlopende schattingen over het aantal kernwapens. Het lijkt
aannemelijk dat het land beschikt over 100 tot 150 nucleaire explosieven.
Om deze over te brengen kan de luchtmacht F-15 en F-16 gevechtsvliegtui
gen gebruiken.
 
Daarnaast zijn er ballistische raketten van de typen Jericho 1 en 2. Het bereik
van de laatste zou maximaal 3.500 kilometer kunnen bedragen. Minder
duidelijkheid is er over een kruisraket met nucleaire lading, die vanaf onder
zeeërs gelanceerd kan worden. Mocht dit inderdaad een operationeel wapen
zijn, dan behoort Israël tot een select gezelschap van landen dat dergelijke
wapens heeft.
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Poetins Praetoriaanse garde
luitenant-kolonel b.d. Victor A.C. Remouchamps, politiek en militair analist

De aanslagen in Parijs en Brussel hebben bevestigd dat nationale veiligheidsstructuren nauwelijks samenwerken.
Hoewel dit al jaren een slecht bewaard geheim is, hebben verantwoordelijke politici de samenleving voortdurend een
rad voor de ogen willen draaien. In Cruijffiaans taalgebruik: “je gaat het pas zien als je het door hebt” en dat kunnen
westerse politici blijkbaar niet.

Het lag niet alleen aan een slechte wederzijdse informatievoorziening, maar
ook aan desinteresse en een stuitend gebrek aan assertief vermogen,
waardoor aanslagen niet voorkomen werden en onschuldige burgers het
slachtoffer zijn geworden. Gelet op de aanloop naar en gevolgen van de
aanslagen in Parijs en Brussel lijkt de westerse invulling van antiterrorisme,
mild gezegd, uiterst ineffectief. Het wachten is op de volgende aanslag in
een van de Europese hoofdsteden.
 
Na de aankondiging van een antiterrorisme task force (ATF) in oktober 2015,
en zijn uitleg hoe het Russische antiterrorismebeleid moest worden gelezen,
is het interessant te bestuderen hoe Poetin c.s. met de strijd tegen het ter
rorisme omgaan en met hand en tand de eigen hoofdstad willen beschermen
tegen terroristische aanslagen.
 

Antiterrorisme Russian style
 
Medaille-uitreiking op 17 maart 2016
De medaille-uitreiking op 17 maart in de grote St. Georgievsky zaal van het
Kremlin, heeft voor Ruslandvolgers een tipje van die antiterrorismesluier
opgelicht. Een tipje en niet meer dan dat. Tijdens die bijeenkomst kon een
aantal voorzichtige conclusies getrokken worden.
 
•         Het Kremlin heeft wel degelijk grondtroepen in Syrië ontplooid.
          Schattingen van de sterkte overstegen het aantal van 4.000 man niet.
•         Uit de personen die een onderscheiding kregen, kon een indruk ge-
          kregen worden van de eenheden die in Syrië zijn ingezet.
•         Uit de eenheden kon ook vastgesteld worden waarom die in Syrië
          waren ingezet.
 
De laatste constatering verdient een nadere uitleg. Poetin beschouwt de
Russische inmenging in de burgeroorlog in Syrië als een strijd tegen terroris
tische structuren (waarmee hij m.n. de Syrische Nationale Coalitie alias 're
bellen' bedoelt) die proberen een legitieme regering met geweld naar huis
te sturen. Tijdens de ceremonie sprak hij kort over de strijd in Syrie: “We
immediately identified the goal of the operation is to support the legitimate
struggle of the Syrian army to terrorist groups”. Het is een strijd die volgens
hem in het verlengde ligt van zijn antiterrorismebeleid en grondtroepen die
naar de gevechtsvelden van Syrië werden gestuurd, moeten in zijn ogen
worden beschouwd als antiterrorisme-eenheden. 

Wat was er nu zo opmerkelijk aan die medaille-uitreiking? Niet dat de
Commandant Luchtstrijdkrachten een hoge onderscheiding uit handen van
Poetin kreeg, of een aantal marineofficieren, maar wel dat de plaatsvervan
gend commandant van het 1e Tankleger - Westelijk Militair District - gene
raal-majoor Yoero Yarovitsky[1], de commandant van de artillerieafdeling
van de 200e Zelfstandige Gemotoriseerde Infanteriebrigade, luitenant-kolo
nel Nozdvenko, en de plaatsvervangend commandant van de in Yoerga
gestationeerde 120e Artilleriebrigade - Centraal Militair District, kapitein
Andrei Podolsky[2], werden onderscheiden voor hun 'heldendaden' op het
Syrische gevechtsveld. Uit die medaille-ceremonie kan een aantal conclusies
getrokken worden. Ondanks het feit dat Poetin in de achterliggende
maanden herhaaldelijk had benadrukt dat er geen Russische grondtroepen
in het Midden-Oosten ontplooid zouden worden, is dat wel het geval. Ten
tweede; uit het feit dat plaatsvervangers onderscheiden werden, kan worden
vastgesteld dat het om delen van de twee genoemde eenheden draait. Op
zich is de keuze voor delen van de twee genoemde eenheden niet verrassend,
omdat die kunnen worden geschaard onder de meest Kremlin- en dus
Poetinloyale eenheden. Die laatste waarneming is een bevestiging dat Poetin
bij antiterroristische activiteiten binnen en buiten GIS-territoir alleen een
beroep doet op commandanten en eenheden die hij blind kan vertrouwen. 

Bescherming van het Kremlin en Moskou
Vermoedelijk hebben de beelden van rebellerende burgers en in het wilde
weg schietende veiligheidstroepen op het Maidanplein in Kiev de beleidsbe
palers in het Kremlin aan het denken gezet. Hoewel Poetin zich in 2014
mocht verheugen[3] in verbluffend hoge waarderingscijfers, maakte de
onrust in Kiev duidelijk dat er grenzen zijn aan het incasseringsvermogen van
een gefrustreerde bevolking. Niet mocht worden uitgesloten dat die tafere
len zich ook in steden van de Russische Federatie konden afspelen en dus
moest een aantal maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat het
in Rusland net zo erg uit de hand zou kunnen lopen als in Oekraïne.
 
Het Kremlin besloot om anti-oproereenheden rond de belangrijkste Russische
machts- en economische centra[4] te positioneren, met de opdracht in te
grijpen zodra signalen herkenbaar werden, dat een grote volksopstand met
gelijksoortige karakteristieken als de Maidanrevolutie in Kiev opborrelde. Een
van de - vermoedelijk belangrijkste - voorwaarden was, dat die eenheden
volstrekt betrouwbaar moesten zijn. Betrouwbaarheid was namelijk de be
langrijkste les die Poetin trok uit de Maidanrevolutie. Door het gebrek aan

Poetin tijdens de medaille-uitreiking op 17 maart jl. met generaal-majoor Yoero
Yarovitsky. Foto: Wikimedia

Het Maidanplein in Kiev in februari 2014. Foto: Amakuha - Own work
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Eindnoten
1. Kreeg de order van Sint George, 4e klasse.
2. Werd onderscheiden met de Medaille "Voor Moed".
3. Nog steeds blijkt dat Poetin anno 2016 zeer hoog scoort op de waarde
ringsladder. Het moet echter gezegd worden dat de informatie afkomstig is
van de Staatsmedia, die volledig wordt gemanipuleerd. Het gepresenteerde
waarderingscijfer is derhalve buitengewoon twijfelachtig.
4.Uiteraard de machtscentra in Moskou, Sint Petersburg, maar ook belang
rijke economische centra zoals : Nishny Novgorod, Archangelsk, Rostov,
Yekaterinenburg , Perm, Volgograd, Samara, Omsk, Novosibirsk, Kazan.
5. Shoygu was in 2012 gouverneur van het district Moskou.

Moskou en Syrië
Gelet op waarnemingen rond de medaille-uitreiking heeft Poetin delen van
zijn Moskouse beschermingsgordel gebruikt om het gevechtsveld in Syrië
binnen en buiten de steden (of wat daarvan nog over is) te modelleren.
Blijkbaar zijn deze eenheden uitermate geschikt om behalve antirebellie- en
anti-oproeropdrachten in het Moederland, ook antiterroristische activiteiten
buiten de nationale grenzen uit te voeren. De 120e Artilleriebrigade uit
Yoerga, in de omgeving van Novosibirsk, is binnen die context voor buiten
staanders een buitenbeentje. Vermoedelijk heeft de Speciale Stafofficier
Artillerie van het Ministerie van Defensie geadviseerd om die artillerie-een
heid, eventueel versterkt met beroepsmilitairen uit andere artillerie-eenhe
den, naar Syrië uit te zenden, omdat die aan de geformuleerde criteria voldoet
en tevens gevechtservaring kon opdoen.

Mochten de eerste signalen in Moskou wijzen op het ontstaan van gelijk
soortige onlusten als in Kiev 2013, dan moet het Kremlin Regiment, dat deel
uitmaakt van de FSB, de bewaking van het Kremlincomplex verscherpen.
Dreigt het in de omgeving van het Kremlin desondanks toch uit de hand te
lopen, dan wordt dat bewakingsdetachement versterkt met gespecialiseerde
eenheden zoals de 45e Verkenningsbrigade (een special forces eenheid) uit
Koebinka, vlak buiten Moskou, twee reguliere infanteriebataljons van het
154e Commandoregiment, een erewachtbataljon en een quick reaction force
bestaande uit het 1e Infanterieregiment, om te voorkomen dat agressieve
demonstraties in de straten van Moskou uitgroeien tot een grootschalige
rebellie, waardoor de status quo van het Kremlin bedreigd kan worden.
 
Patrouilleopdrachten en brandblustaken zijn in voorkomend geval toegewe
zen aan 98e Garde Parachutistendivisie, gestationeerd in Ivanovo, en 106e
Garde Parachutistendivisie uit Toela. Zij kunnen worden versterkt met per

Poetin gaf opdracht aan de minister van Defensie Sergey Shoygoe een sce
nario te ontwikkelen, waarmee een 'Maidan'-scenario voor alle machts- en
economische centra in Rusland moest worden voorkomen. Inhoud gevend
aan het aspect betrouwbaarheid moesten de betrokken eenheden primair
gevuld worden met loyale beroepsmilitairen wier motivatie werd verstevigd
door een hogere wedde en een betere emolumentenregeling. Behalve het
vullen met gemotiveerde beroepsmilitairen, was de tweede randvoorwaarde
dat die eenheden werden voorzien van top of the bill materieel en onder
steund door een soepel functionerend logistiek systeem. Het realiseren van
die drie randvoorwaarden was noodzakelijk om te kunnen beantwoorden
aan het noodzakelijke operationele kwaliteitsniveau en de vereiste gereed
heidsgraad.
 
Gelet op de lengte van dit artikel wordt het scenario voor Moskou beschre
ven. Daarbij wordt dit scenario als uitgangspunt gebruikt voor andere machts-
en economische centra. Op die manier werd een zekere uitwisselbaarheid
gewaarborgd en konden eventuele versterkingen uit andere machtscentra
eenvoudig en snel ingepast worden. Bij het opstellen van een anti-oproer
scenario kon Shoygoe[5] gebruik maken van zijn ervaring als gouverneur van
het district Moskou. Hij selecteerde de volgende eenheden:
•        2e Garde Gemechaniseerde Infanteriebrigade van de 'Taman' Divisie,
          gestationeerd in Kalininets
•        4e Garde Tankdivisie 'Kantemirov' gestationeerd in Naro-Fominsk
•          27e Gemechaniseerde Infanteriebrigade, gestationeerd in Mosrentgen
•        6e Tankbrigade, gestationeerd in Moelino
•        Diverse speciale - en bewakingseenheden
 

betrouwbaarheid was het in Kiev ontzettend uit de hand gelopen, waardoor
een in de ogen van het Kremlin simpele opstand van ongeruste burgers niet
kon worden ontkracht. De Russisch georiënteerde Oekraïense veiligheids
structuren op diverse speerpuntministeries, die Moskou moesten informeren
over onrust en opstand, bleken niet in staat te zijn geweest adequaat te
reageren op de ontwikkelingen van december 2013 en de daarop volgende
periode van onrust. 

Wisseling van de erewacht voor het Kremlin. Foto: Wikipedia 

soneel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken - OMON, ruim 1000 man
sterk - die gekleed in burger, oproer direct kan aanpakken. De OMON zal
worden ondersteund door de 16e Spetznatzbrigade uit Tambov.
 
Pantsereenheden van de 'Taman' Divisie en 6e Zelfstandige Tankbrigade
worden dan ingezet om met tanks, pantserinfanterievoertuigen en genie
materieel van het 7e Zelfstandige Genieregiment en het 841e Zelfstandige
Geniebataljon, barricadevorming en wegversperringen te voorkomen resp.
te ruimen.
 
De 70e Technische Radiobrigade, gestationeerd in Naro Fominsk, en de 119e
Territoriale Verbindingsbrigade, gestationeerd in Kineshma, zijn verantwoor
delijk voor gewaarborgde, ongestoorde command and control, informa
tiemanagement en informatieoperaties.
 

Poetin ontmoet Assad. Foto: e.kremlin.ru

 
Conclusie
Poetin heeft uit de ontwikkelingen in Oekraïne zijn conclusies getrokken.
Kennelijk is hij niet rotsvast overtuigd van de volgzaamheid van zijn thuisba
sis en heeft zijn maatregelen getroffen. Het lijkt er op dat hij met zijn opdracht
om het Kremlin en Moskou te beschermen tegen onrust, oproer en rebellie
zich heeft omringd met een Russische versie van een op moderne leest ge
schoeide Praetoriaanse Garde. Omdat in Poetins visie verontruste burgers die
zich afzetten tegen een legitieme regering, niets meer en niets minder zijn
dan terroristen, gebruikt hij die garde ook voor de bestrijding van terrorisme
buiten de grenzen van Rusland. Zo wil hij kennelijk voorkomen dat het ter
rorisme uit o.m. het Midden-Oosten overwaait naar de weke zuidelijke buik
van de GIS. 
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Aanslag met ‘dirty bomb’ na Brussel
ineens niet meer denkbeeldig 
Prof. Dr. László Marácz

 
Europa’s buitengrenzen zijn zo lek als een mandje. Na de aanslagen in Brussel en Parijs wordt
het tijd dat autoriteiten hun verantwoordelijkheid gaan nemen om Europa’s buitengrenzen
serieus te bewaken. Zeker nu we ten gevolge van Brussel te weten zijn gekomen dat de daders
van de aanval een bijzondere belangstelling hadden voor Belgische kerncentrales. Een aanslag
met een zogeheten 'dirty bomb' op een West-Europese stad is ineens niet meer denkbeeldig. 

Terugkeerde IS-strijders
De Europese Unie heeft de afgelopen maanden veel tijd verloren in de strijd
tegen Islamitische Staat (IS) op het Europese continent. Het ongelimiteerde
opendeurenbeleid van de Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft Europa
in de oorlog tegen IS op achterstand gezet. Vele veiligheidsdiensten hebben
er de afgelopen maanden op gewezen dat zich onder de stroom van migran
ten veel IS-strijders schuilhielden. Europoldirecteur Rob Wainwright schat het
aantal teruggekeerde IS-strijders op maar liefst 5000. De aanvallen op Parijs
en Brussel leren ons dat het Europese politieke establishment veel te non
chalant is als het gaat om de gevaren voor de Europese veiligheid die het
opengrenzenbeleid met zich meebrengt.
 

Schaduw vooruit
Bij de tweede aanval in Parijs in november 2015 vielen twee zaken op. Ten
eerste, het geregisseerde karakter ervan, wat inhield dat er op meerdere
plaatsen tegelijk een aanslag plaatsvond. Dit vereist een hoge vorm van
voorbereiding, coördinatie en communicatie. Blijkbaar kon dit alles onge
stoord gebeuren. Ten tweede, het feit dat de daders een transnationaal
netwerk vormden. De groep daders bestond niet alleen uit Europese home
grown terrorists, of daders uit het Midden-Oosten, maar was een mix van
deze twee groepen, die optimaal gebruik maakte van circulaire mobiliteit.
Verstopt onder de grote groep illegale migranten konden binnenlandse en
buitenlandse terroristen Europa vrij simpel binnenkomen en weer verlaten
en ongestoord in Europa rondreizen. De lessen van Parijs hadden de Euro
pese politiek meteen moeten doen besluiten de externe grenzen, vooral de
Europese zuidgrenzen bij Griekenland en Italië hermetisch af te sluiten en te

Giga-terrorisme
Het soort aanslagen waar we nu een daadwerkelijk voor bevreesd moeten
zijn, in eerste instantie in West-Europa, zijn giga-terroristische aanslagen
waarbij er meer dan 10.000 slachtoffers vallen. Een aanval op een West-
Europese stad met een zogeheten dirty bomb, waarvan een van de bestands
delen het radioactieve recycled plutonium is, zijn zeer nadelig voor mens en
ecosysteem. Alleen al het opruimen van het vrijgekomen radioactieve mate
riaal bij een dergelijke aanslag zal heroïsche inspanningen vergen. Werd in
kringen van het politieke establishment in Europa de afgelopen maanden de
link tussen migrantenstroom en Europese veiligheid arrogant van de hand
gewezen, de lessen van Brussel kunnen niet genegeerd worden zonder dat
we buitenproportionele veiligheidsrisico’s nemen.
 Het opengrenzenbeleid brengt gevaren voor de Europese veiligheid met zich

mee. Foto: Flickr

stoppen met het aanmoedigen van illegale migratie naar ons continent.
Wierpen de aanslagen in Parijs hun schaduw al vooruit, en werden de lessen
niet geleerd, waardoor de aanslagen in Brussel bijna een logisch gevolg waren
van die in Parijs, nu werpen de aanslagen in Brussel weer een nieuwe
schaduw vooruit. Deze schaduw heeft zo mogelijk een apocalyptische vorm
en zou zomaar delen van West-Europa in as kunnen leggen met alle gevolgen
van dien voor mens en ecosysteem.
 Het ongelimiteerde opendeuren
beleid van Angela Merkel heeft
Europa in de oorlog tegen IS op
achterstand gezet

De aanslagen in Brussel werpen hun schaduw vooruit. Foto: YouTube
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Radioactief materiaal
Tijdens de aanval op Brussel maakten de Belgische autoriteiten bekend dat
zij de kerncentrales extra bewaakt hebben. Naar nu blijkt, was dat geen
overbodige luxe. In de Belgische krant La Derniere Heure druppelden de
dagen na de aanslagen in Brussel berichten door die onze volledige aandacht
moeten hebben en waarvan we alle consequenties moeten doorrekenen.
Vooral ook omdat deze Belgische krant zich beriep op bronnen bij de Belgi
sche politie. De daders van de aanslagen in Brussel, en het gaat hier om de
gebroeders El Bakraoui, hebben Belgische kerncentrales en hun personeel
met camera’s de laatste maanden in de gaten gehouden. Verder meldde de
Belgische krant dat er twee dagen na de aanval in Brussel een van de veilig
heidsbeambten van de kerncentrales is vermoord en dat mogelijk zijn pas
met toegangscodes gestolen is. Hoewel een Belgische kerncentrale zelf ook
het doelwit van een aanslag kan zijn, mag niet uitgesloten worden dat IS
voorbereidingen trof om radioactief materiaal in handen te krijgen. De ar
restatie van Salah Abdeslam heeft blijkbaar voor een versnelling gezorgd
waardoor de terroristen hun eerdere plannen, mogelijk een aanslag op
Brussel met een dirty bomb, niet hebben kunnen verwezenlijken en ingezet
hebben op een conventionele micro-terroristische aanslag met minder dan
200 doden.
 

Europese buitengrenzen
Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie hielden Oost-Europadeskundigen er
rekening mee dat er een levendige handel in radioactief materiaal zou ont
staan en kernwetenschappers, om verpaupering tegen te gaan, hun kennis
te koop zouden aanbieden aan iedereen die bereid was daar grof geld voor
neer te leggen.
Mogelijk dat jihadisten en hun handlangers nu geen recycled plutonium meer
kunnen bemachtigen in België of andere West-Europese landen, maar er zijn
alternatieven. Landen uit de ex-Sovjet invloedssfeer, zoals Oekraïne, waar
ondanks de kernramp in Tsjernobyl nog steeds een serie kerncentrales
operatief is, zijn nog steeds belangrijke opties.
Oekraïne is een zogeheten failed state. De polito-economische situatie is te
vergelijken met die van een Derde Wereldland. Volgens gegevens van het
gerenommeerde onderzoeksinstituut Transparency International (TI), dat
corruptie onderzoekt, staat Oekraïne op de 130e plaats van de 167 landen
die TI onderzoekt, in een groep met landen als Kameroen, Nepal, Paraguay,
en Nicaragua. Het is derhalve zeker mogelijk om in Oekraïne de grondstoffen
voor een dirty bomb in te kopen en die in het kader van de open grenzen
naar West-Europa te vervoeren.
 

Buitengrenzen dicht
De externe buitengrenzen in het Oosten waren, in tegenstelling tot het
Zuiden van Europa, tot nu toe beveiligd. De Polen, Slowaken en Hongaren,
de traditionele poortwachters van Europa, staan hun mannetje en zijn dui
delijk uit een ander soort hout gesneden dan Grieken en Italianen die zich
niet aan het Verdrag van Schengen hebben gehouden en iedereen, inclusief
IS-strijders, hebben door- en binnengelaten. De eerste stap om na Brussel de
Europese veiligheid te verbeteren is dat niet alleen de zuidgrenzen bij Grie
kenland en Italië dicht moeten, maar ook de oostgrenzen van Europa bij
Oekraïne dicht moeten blijven. Dat is beter voor Europa en beter voor onze
veiligheid. 

Migranten wurmen zich in een trein op het Gevgelija station in Macedonië.
Foto: Flickr

De kerncentrale in het Belgische Doel. Foto: Emmelie Callewaert

De lessen van Brussel kunnen
niet genegeerd worden zonder
dat we buitenproportionele
veiligheidsrisico’s nemen

Migranten komen Hongarije binnen. Foto: Gémes Sándor

De Grieken en Italianen hebben
iedereen, inclusief IS-strijders,
door- en binnengelaten

Het is zeker mogelijk om in
Oekraïne de grondstoffen
voor een 'dirty bomb' in te
kopen
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Obama
Mr. drs. C. Homan

 
De afgelopen maanden wedijverden de Amerikaanse presidentskandidaten op het scherp van
de (vaak botte) snede in het verwerven van aanhang onder de gedelegeerden. De kandidaten
dienden hierbij wel over ruime financiële middelen te beschikken. Daarnaast speelden de (so
ciale) media een dominante rol. Het lijkt soms dat in ons land de media meer aandacht besteden
aan de Amerikaanse dan aan de Nederlandse politiek. Het Amerikaanse ‘theaterkarakter’ van
verkiezingsbijeenkomsten speelt hierbij ongetwijfeld een belangrijke rol. Niet voor niets is de
Amerikaanse tv-serie ‘House of Cards’ zo populair in ons land. 

Erfenis
Toen Obama aantrad als president erfde hij een mondiale economische crisis
en twee oorlogen, te weten Afghanistan en Irak. De veiligheidsinstrumenten
die Obama vervolgens geregeld tijdens zijn ambtsperiodes gebruikte waren
drones (terroristenbestrijding), sancties (Rusland) en onderhandelingen
(Cuba, Iran, Syrië). Gezien de ervaringen in Afghanistan en Irak vermeed hij
zoveel mogelijk troepen op de grond in te zetten (‘boots on the ground’).
Tot teleurstelling van sommige Amerikanen was Obama erg terughoudend
in het gebruik van het militair instrument. Geen woorden maar daden luidde
vaak de kritiek op Obama. Bovendien ondervond hij acht jaar forse tegenstand
van de Republikeinen in het Congres, waardoor het politieke systeem verlamd
raakte. Zijn beleid heeft hem eigenlijk maar één echte tegenslag opgeleverd:
de sluiting van Guantánamo Bay. Een laatste poging van Obama om de
gevangenis te sluiten in februari jl. was ook tot mislukken gedoemd.
 

Beleidsdoelstellingen
Maar hoe staat het met de andere aspecten van het beleid onder Obama?
Een korte terugblik. In zijn eerste overwinningsspeech in 2008 zei Obama
onder meer dat hij de oorlog in Irak zou beëindigen en de troepen thuis zou
brengen. Het karwei tegen Al Qaida in Afghanistan zou hij afmaken en de
morele status van de Verenigde Staten in de wereld zou hij herstellen. Hij
beschouwde het ook als een uitdaging Amerika en de wereld te verenigen
tegen de gemeenschappelijke dreigingen van de 21e eeuw: terrorisme en
nucleaire wapens, klimaatverandering en armoede, genocide en ziekte. Zo
trad Obama met allerlei beloftes aan. De relaties met Rusland zou hij ook
opnieuw vorm geven en de Verenigde Staten zouden in plaatsen als Caïro,
Istanboel en Damascus weer een goede naam gaan genieten. Aan de expan
sie van Israëlische nederzettingen zou onder Obama een eind komen en er
zou vrede met de Palestijnen komen. Maar vriend en vijand twijfelden de
afgelopen jaren wel eens aan het beleid van Barack Obama, dat in het alge
meen weinig succesvol was. Uitzonderingen waren de nucleaire deal met
Iran en het herstel van de diplomatieke betrekkingen met Cuba. In het
conflict in Syrië nam Rusland echter de regie van de Verenigde Staten over.

Barack Obama, de 44e president van de Verenigde Staten.
Foto: whitehouse.gov

Obama heeft Guantánamo Bay niet kunnen sluiten. Foto: Kathleen T. Rhem

 
Het algemene doel van Obama’s beleid was de zogenoemde liberale orde te
redden. De kern van deze liberale orde zijn democratieën met gemengde
economieën, die vreedzame handel met elkaar drijven, terwijl ze geborgen
zijn onder een Amerikaanse paraplu. Ze zijn ingebed in een variëteit aan
organisaties, van Bretton Woods en de Verenigde Naties, tot de NAVO en
de Europese Unie. Anders gezegd: ze behoren tot een eindeloze rij van sa
menwerkende bilaterale, regionale en functionele groepen. Maar inmiddels
heeft - tot ongenoegen van de Verenigde Staten - China parallel hieraan
organisaties met soortgelijke doelstellingen opgericht.

Obama trad met allerlei
beloftes aan
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Conflicten
Afgezien van de faciliterende rol bij het conflict in Libië, werd Obama in zijn
ambtsperiodes met conflicten of spanningen in drie regio’s geconfronteerd.
Dat waren Syrië, Oekraïne en de Zuid-Chinese Zee.
 
Hoewel Obama in 2011 wilde dat president Assad van het politieke toneel
in Syrië zou verdwijnen, verdween op de lange duur deze eis van tafel.
Daarnaast werden de rebellen onvoldoende bewapend en sommige partijen
bestreden elkaar. De Russen namen in het najaar van 2015 met een inter
ventie de regie over. Een belangrijk verwijt aan het adres van Obama is, dat
hij diverse malen het eventuele gebruik van chemische wapens door Assad
publiekelijk als een ‘rode lijn’ aanmerkte. Maar toen het zover was volgde
echter geen aangekondigde beperkte militaire aanval. Velen twijfelden vanaf
dat moment aan de geloofwaardigheid van Obama.
 
Ook het beleid ten aanzien van Oekraïne ondervond veel kritiek. Obama zei
tegen de Russische president Vladimir Poetin dat voortzetting van zijn an
nexatiebeleid ernstige gevolgen zou hebben. Maar een dag later zei hij dat
Washington niet zou reageren met militaire activiteiten. Dit gold vooral voor
de weigering van Obama de regering van Oekraïne wapens te leveren. Wel
stationeerde de NAVO op rotatiebasis troepen in de Baltische landen.
 
Ten slotte kondigden de Verenigd Staten aan het Amerikaanse militaire
zwaartepunt naar de Stille Oceaan te verleggen. De 21e eeuw zou de eeuw
van de Pacific worden. De regionale veiligheid zou versterkt worden door de
samenwerking met Japan, Zuid-Korea, Taiwan en de Filippijnen te intensive
ren. Tot dusverre is het nieuwe beleid echter hoofdzakelijk tot een concept
beperkt gebleven en groeit de Chinese militaire aanwezigheid in de Zuid-
Chinese Zee, met name op kunstmatige eilanden.

Afnemende macht
Hoewel gezien het bovenstaande de Verenigde Staten met machtsverval
kampen, blijven ze naar objectieve maatstaven gemeten een supermogend
heid. Met minder dan vijf procent van de wereld bevolking en 22 procent
van de wereldeconomie is het vooralsnog de dominante politieke en militai

De NAVO heeft zijn positie in de Baltische landen versterkt. Hier arriveert een compagnie van 173 Infanteriebrigade in de Letse hoofdstad Riga.
Foto: sgt Daniel Cole, Eucom

re macht in ieder belangrijke regio in de wereld. De Verenigde Staten zijn
rijker, sterker en veiliger met een defensiebudget dat gelijk is aan dat van de
volgende zes landen. Samen met hun bondgenoten zijn de Verenigde Staten
verantwoordelijk voor bijna driekwart van de mondiale defensie-uitgaven.
Ze zijn de grootste economie en kennen een hogere groeisnelheid dan elk
ander hoog ontwikkeld land. De Verenigde Staten kenmerken zich ook door
een goede demografie, een hanteerbare schuld, en dynamische, innovatieve
bedrijven. Ze zijn een mogendheid die bovendien (nog) beschikken over de
reserve valuta van de wereld en over ongeëvenaarde, in de hele wereld in te
zetten machtsmiddelen, met daarnaast een wereld omvattend inlichtingen
netwerk.
 
Maar desalniettemin is de algemene perceptie, dat onder Obama de Ameri
kaanse macht substantieel is geslonken. En percepties zijn belangrijk in de
politiek. Staten handelen namelijk op basis van hun percepties. Waar het in
de Obama-periode vaak aan ontbrak was een duidelijke strategie. Het
Amerikaans beleid deed denken aan de ‘machtsformule’ die de Amerikaan
Cline jaren geleden introduceerde. Kortweg komt de formule er op neer dat
de gepercipieerde macht van een land dat over een groot grondgebied,
bevolking, BNP en militair apparaat beschikt toch betrekkelijk gering is,
wanneer het land niet over een duidelijke strategie beschikt en er weinig
draagvlak voor bestaat. Zo was de Amerikaanse gepercipieerde macht onder
Jimmy Carter als president gering. Een zwalkend mensenrechten- en wapen
beheersingsbeleid waren hier onder meer debet aan. Onder Ronald Reagan
met zijn ‘evil empire' als onderdeel van zijn eenduidig beleid was de Ameri
kaanse gepercipieerde macht weer groot. Hoewel elke vergelijking mank
gaat, is het opmerkelijk dat een zwak Rusland met een gering BNP, dat ge
lijkwaardig is aan het Spaanse, maar wel met een duidelijk geopolitiek beleid,
toch weer een speler is op het wereldtoneel met een grote gepercipieerde
macht. Kortom, de nieuwe Amerikaanse president moet over een duidelijke
doel-middel strategie gaan beschikken!
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Kustwacht staat voor grote
veranderingen
Jan van den Berg

De Kustwacht is belast met toezicht, handhaving en dienstverlening op de Noordzee, maar ook met bijvoorbeeld het
coördineren van reddingsacties. Het is een dynamisch bedrijf. Niet alleen omdat er op zee veel gebeurt, maar ook
doordat taken, operaties en materieel veranderen. 

In 1987 werd de Kustwacht opgericht om toezicht te houden op alle vormen
van bedrijvigheid op de Noordzee. Dat zijn er nogal wat. Er zijn drukke
scheepvaartroutes, de zeebodem ligt bezaaid met kabels en pijpleidingen,
bedrijven winnen er energie in de vorm van gas, olie en wind, vissers vangen
er onder andere schol en tong, baggerbedrijven halen zand van de bodem
voor de bouw. Ook zijn er enkele oefengebieden voor luchtmacht en marine.
Daar tussendoor bewegen recreanten om te varen en te vissen. En smokke
laars, die drugs of mensen het land in willen brengen of juist er uit.
 

Dertig jaar
Verandering is een constante factor in het bijna dertigjarig bestaan van de
Kustwacht, zegt kapitein ter zee Ronald Blok. Hij is sinds afgelopen novem
ber Directeur Kustwacht. "De omstandigheden wijzigen steeds, dus we
moeten ons voortdurend aanpassen." Als voorbeeld noemt Blok striktere
eisen in het kader van ISPS. Dit betreft internationale afspraken over de
beveiliging van schepen tegen criminaliteit en terrorisme.
 
"Er komt een verplichting dat schepen die een Europese haven aanlopen,
moeten aangeven welke tien havens daarvoor zijn bezocht. Hoe ga je dat
controleren? Voor havenautoriteiten is dat niet eenvoudig. Wij zijn in gesprek
met de havens van Amsterdam en Rotterdam om te kijken of we daar een
rol in kunnen spelen. Wij hebben immers veel contact met Europese en in
ternationale zusterorganisaties en we wisselen ook nu al informatie uit met
andere Nederlandse autoriteiten, diensten en havens."
 
De opgave van de tien vorige havens behelst meer dan een bureaucratische
exercitie, benadrukt Blok. "Stel dat een schip naar Rotterdam onderweg is
uit West-Afrika. Als daar ebola heerst, is het nuttig om te weten in welke
haven het schip precies is geweest. Die informatie is belangrijk om te helpen
voorkomen dat er een ebolabesmetting in bijvoorbeeld Rotterdam binnen
komt."
 

Migratie
Een ander voorbeeld is de groeiende migratie vanuit Afrika, Azië en het
Midden-Oosten naar Europa en de migratiestromen binnen ons continent,
die daaruit voortvloeien. Een mogelijk gevolg is dat mensensmokkel op de
Noordzee toeneemt. Dat is niet denkbeeldig, nu het migrantenkamp in
Calais is gesloten en migranten andere wegen zoeken om naar Engeland te
komen.
 
Ook bij het bewaken van de buitengrens van de Europese Unie speelt de
Kustwacht een rol. De Dornier patrouillevliegtuigen worden van tijd tot tijd
ingezet boven de Middellandse Zee om boten met vluchtelingen op te
sporen. Dit gebeurt in het kader van Frontex; het agentschap van de Euro
pese Unie voor het bewaken van de buitengrenzen.
 
Blok acht het heel goed mogelijk, dat de Kustwacht ook in de (nabije) toe
komst voor Frontex zal varen. "Zekerheid daarover heb ik nu niet. Maar als
je kijkt naar de ernst van de migratieproblematiek en de oorzaken daarvan,
dan is duidelijk dat mensen blijven proberen om vanuit bijvoorbeeld Afrika
naar Europa te komen. Patrouilles op zee en in de lucht blijven dus nodig. Ik
kan me goed voorstellen, dat de Kustwacht daarbij een rol zal spelen."
 
Drukte
Van heel andere orde is de drukte op de Noordzee. Die ziet Blok alleen maar
toenemen. "Op de hele Noordzee, dus ook in de Belgische, Britse, Deense
en Duitse delen, komen op termijn tienduizenden windmolens. Die moeten
worden gebouwd en onderhouden. Dat leidt tot veel scheepvaartverkeer,
dat doorgaans haaks staat op de vaarroutes die de koopvaardij moet aan
houden. Maar ook het helikopter- en wellicht droneverkeer neemt erdoor
toe. Bovendien nemen de windparken veel ruimte in. Dat kan lastig zijn voor
andere gebruikers van de zee, zoals scheepvaart en visserij. We merken dat
we als Kustwacht een steeds prominentere rol spelen in de bemiddeling
tussen deze partijen."
 
Naast operationele veranderingen staat de organisatie voor belangrijke
vragen over het materieel. Van de drie patrouilleschepen, Barend Biesheuvel,
Visarend en Zeearend, zijn de laatste twee over een jaar of vijf aan het einde

Kapitein ter zee Ronald Blok is de directeur van de Kustwacht. Foto: Kustwacht

De Kustwacht stuurt het optreden van vele eenheden aan. Foto: Kustwacht

De Kustwacht werd in 1987
opgericht
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Informatie
Hedendaagse ontwikkelingen in de wereld vereisen dat de Kustwacht nog
meer informatie gestuurd optreedt (IGO). Dit betekent in de praktijk dat de
organisatie minder patrouilleert in afwachting van wat er gebeurt (reactief).
Acties worden straks uitgevoerd op basis van informatieanalyse en tevens
komt er meer nadruk op het voorkomen van vervolgeffecten (pro-actief).
Overigens is hiermee niet gezegd, dat er in de Kustwacht geen plaats meer
is voor grote schepen, zoals de Barend Biesheuvel, die in principe regelmatig
langer op zee blijft en verder van de thuishaven opereert. Grotere schepen
geven bestuurlijk en operationeel meer flexibiliteit en vermogen om in te
spelen op nieuwe ontwikkelingen of urgente behoeften op de grote
Noordzee of elders.
 
In 2017 loopt het leasecontract voor de twee Dornier patrouillevliegtuigen
af. Blok en zijn medewerkers zijn bezig om de eisen te formuleren waaraan
de opvolgers moeten voldoen. In theorie zouden dat qua specificaties en
capaciteiten best dezelfde twee toestellen kunnen zijn, maar ook dit is af
hankelijk van ontwikkelingen om ons heen en de bestuurlijke ambitie met
betrekking tot de Kustwacht.
Voor drones als zelfstandig middel ziet Blok voorlopig geen rol van betekenis
weggelegd. "Drones moeten in staat zijn andere vliegtuigen zelfstandig te
ontwijken. Hoewel de technische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, be
staan daarnaast nog diverse belemmeringen door wet- en regelgeving. Bo

Transparant
Wat in elk geval wel gaat plaatsvinden, is de vernieuwing van het Kustwacht
centrum in Den Helder. Dit gaat gepaard met de vorming van het Maritiem
Operatie Centrum (MOC). Hierin zullen de informatieverwerking en de
aansturing van de Kustwachteenheden worden gecombineerd. Dat is volgens
Blok noodzakelijk om effectiever en efficiënter te kunnen werken. "We
willen alle beschikbare informatie gebruiken om de Noordzee zo transparant
mogelijk te maken. Want hoe meer we weten, hoe beter we kunnen optre
den."
 
Hierin zullen de dataverwerking, informatieanalyse, samenwerken met de
nationale en internationale partners en de aansturing van de Kustwachteen
heden worden gecombineerd. Hedendaagse maritieme ontwikkelingen en
de Kustwachtpartners vereisen dit, maar volgens Blok is dit ook noodzakelijk
om effectiever en efficiënter te kunnen werken. "We willen alle beschikbare
informatie gebruiken om de Noordzee en de Europese wateren zo transpa
rant mogelijk te maken. Inspanningen daarvoor beginnen al aan de andere
kant van de wereld. Want hoe meer we weten, hoe beter we kunnen optre
den."

Kustwacht
 
De Kustwacht is verantwoordelijk voor toezicht, handhaving en dienst
verlening op de Nederlandse territoriale wateren, grote binnenwateren
en het continentaal plat. In de Kustwacht werken vijf ministeries samen,
namelijk die van Defensie, Economische Zaken, Financiën, Infrastructuur
en Milieu en tot slot Veiligheid en Justitie. Meer precies gaat het om de
diensten Douane, Luchtvaartpolitie, Maritieme Politie, Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit, Inspectie Leefomgeving en Transport en
Rijkswaterstaat. Ook drie krijgsmachtonderdelen participeren in de
Kustwacht: de Koninklijke Marine, Luchtmacht en Marechaussee. Daar
naast werkt de Kustwacht samen met civiele partijen, waaronder de
KNRM, verkeerscentrales van de grote havens en de bemande vuurtorens
van Ouddorp, Schiermonnikoog en Terschelling. De leiding berust bij de
directeur, die altijd een marineofficier is.
 
Tot het varende materieel behoren het visserij-inspectieschip Barend
Biesheuvel, de sleepboot Guardian en de patrouillevaartuigen Visarend
en Zeearend. Daarnaast worden vaartuigen ingezet van onder andere de
Koninklijke Marechaussee, politie en Rijkswaterstaat. De Koninklijke
Marine stelt een mijnenbestrijdingsvaartuig beschikbaar voor patrouille
taken.
In de lucht beschikt de Kustwacht over twee Dornier 228 patrouillevlieg
tuigen, die organisatorisch zijn ingedeeld bij de Koninklijke Luchtmacht
en Schiphol als thuisbasis hebben. Ook worden helikopters van de
Luchtvaartpolitie ingezet. Verder coördineert de Kustwacht de inzet van
de civiele reddingshelikopters van Noordzee Helikopters Vlaanderen.

van hun technische en economische levensduur. En dus is het onderzoek
naar vervangingsmogelijkheden in volle gang. "Ik ben niet zozeer geïnteres
seerd in wat voor schepen we gebruiken, maar meer in wat we ermee
kunnen en moeten bereiken, nu en op termijn", zegt Blok. "Een optie die
we onderzoeken, is of we snelle interceptors kunnen gebruiken. Dat zijn
kleinere schepen, die de zee op gaan om een gerichte actie uit te voeren op
basis van informatie die we hebben over een verdacht schip. Zo'n interceptor
zal minder vaak langdurig op de Noordzee rondvaren."
.

De Koninklijke Marine stelt regelmatig een mijnenjager beschikbaar aan de
Kustwacht. Foto: MinDef

Sinds de Bell 414 niet meer vliegt, levert de Koninklijke Luchtmacht geen eigen
materieel meer aan de Kustwacht. Foto: MinDef

vendien moeten er aan de forse investering wel heel duidelijke voordelen
zitten. Gezien mijn huidige middelen zie ik die nog niet voor de Kustwacht.
Uiteraard volgen we wel de ontwikkelingen op dit vlak."

De KNRM werkt nauw samen met de Kustwacht. Foto: KNRM
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Defensienieuws
kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

Zweden stelt US $ 300 miljoen beschikbaar voor 'upgrade'
van pantservoertuigen
De Zweedse Defensie Materieelorganisatie heeft bekend gemaakt dat op
dracht is gegeven de 350 Leopard 2 tanks en CV90 infanteriegevechtsvoer
tuigen van de Zweedse landmacht een upgrade te geven.
De kosten van de order bedragen in totaal bijna 300 miljoen US dollars.
Onderdeel van de upgrade is het vervangen van het Tactical Command and
Control System in beide typen voertuig door een nieuw Battlefield Manage
ment System (BMS).
De modernisering van de Leopard 2 tanks gaat105 miljoen US dollar kosten.
Krauss-Maffei Wegmann zal voor dit bedrag moderniserings- en renovatie
pakketten leveren voor 88 van de 122 Stridsvagn 122 tanks (vergelijkbaar
met de Leopard 2A5) en de acht Bärgningsbandvagn 120 (Bergepanzer BPz3
Büffel) hersteltanks. Naast het installeren van het BMS zullen verouderde
onderdelen van de voertuigen worden vervangen. Deze upgrade zal vol
gens plan in 2023 zijn afgerond.
Het tweede deel van de order, ter waarde van 190 miljoen US dollar betreft
de modernisering van 262 CV90's tussen 2018 en 2020 door BAE Systems.
Ook in deze voertuigen zal het BMS worden geïnstalleerd. Daarnaast zullen
de coaxiale mitrailleurs van de CV90's worden vervangen door de Ksp m/59
(FN MAG). Ook zal het chassis van de voertuigen worden gerenoveerd. De
upgrade zal worden uitgevoerd aan alle vijf typen CV90 waarover de
Zweedse landmacht beschikt.
 
Bron: Jane's
 

Eerste vrouwen in VS goedgekeurd voor gevechtsfuncties
op het land
De Amerikaanse landmacht heeft de eerste vrouwelijke officieren goedge
keurd voor het uitvoeren van gevechtsmissies op het land. Dit is het gevolg
van vernieuwde regelgeving die alle gevechtsfuncties in de Amerikaanse
strijdkrachten open stelt voor vrouwen.
De desbetreffende 22 vrouwen hebben hun officiersopleiding vrijwel afge
rond en zullen daarna een opleiding op de diverse wapenscholen volgen om
uiteindelijk toe te treden tot het pantserwapen of de infanterie. Tot op heden
was het vrouwen verboden gevechtsfuncties in de voorste lijn, zoals bij de
infanterie, te vervullen.
De Amerikaanse landmacht stelt in een op 15 april jl. uitgegeven verklaring
wel dat de vrouwen de rest van hun opleiding moeten afronden en aan de
fysieke eisen moeten voldoen voordat ze zich kunnen kwalificeren voor het
uitoefenen van een gevechtsfunctie.
Afgelopen december kondigde de Amerikaanse minister van Defensie, Ash
Carter, aan dat de strijdkrachten in 2016 alle militaire functies voor vrouwen
zullen openstellen. Hij gaf als reden dat de Amerikaanse beroepskrijgsmacht

Strv 122 tank (Leopard 2A5). Foto: Wikimedia, Anders Lageras

Een Amerikaanse vrouwelijke militair in 2010 op patrouille in Afghanistan.
Foto: US Navy

het zich in de 21e eeuw niet kan veroorloven de helft van de bevolking te
negeren, maar moet putten uit een zo groot mogelijk reservoir van mensen.
Volgens Carter moet het toekennen van functies binnen de gehele krijgs
macht plaatsvinden op basis van geschiktheid en niet van geslacht. Wel
worden voor bepaalde functies fysieke eisen gesteld. Ook zal bij missies in
voorkomend geval rekening worden gehouden met wat Carter 'internatio
nale realiteiten' noemde.

Tot nu toe waren Amerikaanse vrouwen uitgesloten van gevechtsfuncties.
Foto: US Army

Het besluit zorgde voor kritiek vanuit het Congres. De (Republikeinse)
voorzitters de Comités voor de Strijdkrachten van zowel Senaat als Huis van
Afgevaardigden waarschuwden voor de gevolgen en uitten de vrees dat de
gevechtskracht van de Amerikaanse strijdkrachten hierdoor zou afnemen.
In het midden van de zeventiger jaren van de vorige eeuw werden vrouwen
voor het eerst toegelaten tot de militaire academies en konden zij toetreden
tot de Amerikaanse strijdkrachten. Sindsdien kwamen steeds meer functies
beschikbaar voor vrouwen. Nu zijn als laatste de gevechtsfuncties - ongeveer
10% van het totaal - voor hen opengesteld.
 
Bron: Voice of America

Iran onthult nieuwe gevechtsvoertuigen
De Iraanse landstrijdkrachten hebben op 13 april jl een aantal nieuwe
voertuigen getoond waaronder de Tiam tank. Deze blijkt een mengeling te
zijn van Amerikaanse en Chinese tanks.
De Tiam heeft de romp van een M47M, een gemodificeerde Amerikaanse
M47 Patton die is uitgerust met de motor van een M60A1 tank. De M47M
is in Iran geproduceerd vanaf het begin van de jaren 1970. De tank is uitge
rust met het oorspronkelijke 90mm kanon van de M47. In april 2014 heeft
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Japan gaat zijn amfibische capaciteiten vergroten
Afgelopen maart verklaarde de Japanse defensie-attaché in Washington dat
een recent op de meest westelijke eilanden van de Japanse archipel opgericht
infanterieregiment is bedoeld als een eerste stap om de Japanse Zelfverde
digingsmacht te voorzien van een amfibische capaciteit.
Volgens de huidige plannen zal in maart 2018 een amfibische brigade
worden opgericht. Vervolgens zal de gevechtskracht van deze eenheid
stapsgewijs worden vergroot. Zo wordt de mogelijkheid onderzocht voor de
aanschaf van V-22 Osprey tilt rotor vliegtuigen en AAV gepantserde landings
voertuigen. De hoofdtaak van de brigade zal de verdediging van het Japans
grondgebied zijn. De eenheid kan echter ook worden ingezet voor rampen
bestrijding en humanitaire missies.
 
Bronnen: Jane's, Defense news

Franse scheepsbouwer bouwt twaalf onderzeeboten voor
Australië 
De Franse scheepsbouwer DCNS gaat twaalf onderzeeboten voor Australië
bouwen. Met deze order is een bedrag van 35 miljard euro gemoeid. Dat
heeft de Australische premier Malcolm Turnbull op 26 april officieel bekend
gemaakt in de Adelaide, waar de scheepswerf betrokken zal worden bij de
bouw, die ter plaatse ongeveer 2800 banen zal creëren.
Het Franse staatsbedrijf troeft onder meer het Duitse ThyssenKrupp en de
Japanse bedrijven Mitsubishi en Kawasaki af, die eveneens de opdracht

De nieuwe Iraanse Tiam tank. Foto: IRNA

Iran een gemodificeerde versie van deze tank getoond die Sabalan wordt
genoemd. Het kanon van de Sabalan lijkt op het Britse 105mm L7 tankkanon.
De Tiam beschikt ook over een 105mm kanon. Het kanon is echter geplaatst
in wat op het eerste gezicht een toren is van de Chinese Type 59/69 tank.
Deze laatste tank is gebaseerd op de T-55. Sommige versies van de Type 59
en Type 69 tanks werden echter voorzien van een op het L7 kanon geba
seerde 105mm hoofdbewapening in plaats van het 100mm kanon waarmee
de Sovjet-tank is uitgerust.
Het bovendek van de romp van de Tiam is verhoogd om de grotere toren
van de Type 59 tank te kunnen plaatsen.
Tijdens dezelfde gelegenheid werden diverse andere voertuigen en wapen

Het luchtverdedigingssysteem Bahman. Foto: Andrei-bt

Militairen van de JSDF tijdens oefening Iron Fist 2015.
Foto USMC, cpl David Gonzalez

systemen getoond waaronder een gemotoriseerd 57 mm luchtverdedigings
systeem, Bahman genaamd, en een CBRN-detectievoertuig, de Shahram. De
Bahman bestaat uit een toren van de ZSU-57-2 luchtverdedigingstank die is
geplaatst op een KrAZ 6x6 truck. Voordat met het systeem kan worden
gevuurd, wordt het gestabiliseerd door het hydraulisch uitschuiven van een
viertal poten. De Shahram is een BTR-60 gepantserd wielvoertuig voorzien
van sensoren en CBRN-beschermingssystemen.
De nieuwe Karrar tank werd echter niet getoond. De Iraanse minister van
Defensie onthulde het bestaan van deze tank afgelopen februari waarbij hij
stelde dat deze tank het in ieder geval kon opnemen tegen de Russische
T-90. Volgens de Iraanse legercommandant zal deze tank echter op korte
termijn aan het publiek worden getoond.
 
Bronnen: Jane's, Defense News
 

wilden binnenhalen.
Voor Australië is het de grootste militaire aankoop die het ooit heeft gedaan.
De twaalf onderzeeboten moeten de huidige vloot van zes boten van de
Collinsklasse vervangen en aanvullen.
DCNS biedt een verkleinde en conventioneel voortgestuwde versie van de
nucleaire Barracudaklasse aan, die momenteel wordt gebouwd voor de
Franse marine. Deze boten, aangeduid met Shortfin Barracuda Block 1A
hebben een waterverplaatsing van circa 4000 ton.
Het Franse bod voorziet in grote technische en commerciële voordelen.
Daarom is Australië niet op de Japanse biedingen ingegaan. Dit betreft onder
meer de betere prestaties van het sensorpakket en betere stealth technologie.
Ook de actieradius en het uithoudingsvermogen van het Franse ontwerp zijn
beter en komen overeen met die van de Collinsklasse.
 
Bronnen: Nu.nl, Bloomberg, the Diplomat

Een artist impression van een onderzeeër van de Barracudaklasse. Foto: Franse
marine.




