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Op de Korrel

De NAVO-top in Warschau
Kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

 
Het is de gewoonte dat de hoofdredacteur de editie van Armex opent met zijn column. Het schrijven van zo'n column is vaak
niet zo moeilijk. Er dient zich meestal wel een interessant item aan. Natuurlijk is dat nu ook het geval. Onze krijgsmacht zit
nog steeds in een diep dal en onze regering toont haar goede wil om de krijgsmacht uit dit dal te helpen. Helaas doet ze
niet veel meer. Ik zie dat tot mijn verdriet en ergernis voor de verkiezingen niet echt veranderen.
Je kunt echter niet steeds over hetzelfde onderwerp schrijven. Daarom zocht ik voor deze column naar iets anders en mo
gelijk ook iets waarover ik in positieve zin zou kunnen schrijven. Nu is het komkommertijd en de onderwerpen liggen niet
voor het oprapen, zeker niet de positieve onderwerpen.
 
Gelukkig was daar op 8 en 9 juli de NAVO-top in Warschau. De bondgenoten lieten hier een grote mate van solidariteit zien
en toonden hun bereidheid de crises die zich wereldwijd, maar zeker ook in de periferie van Europa voordoen, aan te pakken.
Dat deden zij in ieder geval op papier. De top leverde een slotverklaring op van maar liefst 139 paragrafen! Dat de 28
staatshoofden en regeringsleiders het over deze tekst eens zijn geworden is een prestatie van formaat. Hulde!
Maar er is niet alleen op papier een prestatie geleverd. De NAVO heeft ook een aantal goede afspraken gemaakt. Het

bondgenootschap boekt vooruitgang. Helaas heeft het manier waarop resultaten worden bereikt te vaak iets weg van een processie van Echternach, drie
passen vooruit en daarna weer twee terug. Laat ik een paar resultaten van de top kort behandelen.
 
Ten eerste moet ik de NAVO feliciteren met het 29e lid: Montenegro. Voor landen aan de letterlijke of figuurlijke rand van Europa is het militaire bondge
nootschap nog steeds aantrekkelijk. De twijfel die in veel landen over de EU bestaat, lijkt voor de NAVO niet of nauwelijks te gelden. Wel is het zo dat met
elk nieuw lid het NAVO-grondgebied een stukje dichter bij de ring van instabiliteit rondom Europa komt.
 
Het tweede concrete resultaat is de oprichting van vier bataljons die op rotatiebasis in Polen en de Baltische landen zullen worden gestationeerd. Nederland
gaat bijdragen aan het bataljon dat onder Duitse leiding in Litouwen wordt gestationeerd. Naast de compagnie in de west krijgt de KL nu ook een com
pagnie in de oost. Met deze bataljons tonen de NAVO-landen hun onderlinge solidariteit en geven zij aan dat Artikel 5 van het Noord-Atlantisch Verdrag
geen loze letter is. Wel valt op dat alle bataljons onder 'noordelijke' leiding staan - naast Duitsland, geven Canada, de VS en het VK leiding aan een batal
jon. De zuidelijke NAVO-landen zijn wat dat betreft opvallend afwezig. Dat is misschien wel logisch. Zij ervaren de dreiging tegen de zuidgrens van ons
continent als urgenter dan die tegen de oostgrens. Laten we maar hopen dat het geen teken aan de wand is.
 
Naast de bereidheid tot een collectieve verdediging van het bondgenootschappelijk grondgebied is afschrikking in dit kader van belang. Dat komt zeker
ook naar voren in de Slotverklaring van Warschau. Twee jaar geleden, tijdens de top in Wales, heeft de NAVO op dit gebied de eerste stappen gezet door
te gaan streven naar  defensiebudgetten die 2% van het BBP bedragen en binnen dat budget een investeringsquote van 20% in te bouwen.
Volgens eigen zeggen heeft de NAVO wat dit betreft stappen gemaakt sinds Wales. In 2016 laten de gezamenlijke defensiebudgetten van de NAVO-landen
voor de eerste keer sinds 2009 een stijging zien. Nogal triomfantelijk volgt daarop de verklaring dat in slechts twee jaar de meerderheid van de NAVO-leden
de afname van hun defensiebudgetten heeft gestopt of deels teruggedraaid. Dat is niet iets om kritiek op te hebben, integendeel. De tekst in de Slotver
klaring die daarop volgt, laat echter zien dat het beeld toch wat minder rooskleurig is dan op het eerste gezicht lijkt. Want maar liefst vijf NAVO-landen
halen met hun defensiebudget de norm van 2% van het BBP (waaronder Griekenland, maar dat terzijde) en tien landen hebben een investeringsquote van
20% of meer.
Als we dit omdraaien zien we dus dat 23 van de 28 NAVO-landen NIET aan de 2%-norm voldoen en dat hetzelfde geldt voor 18 bondgenoten waar het
hun investeringen betreft.
 
Kortom: zoals uit de metafoor van de processie van Echternach blijkt, is de NAVO op de goede weg, maar het gaat langzaam. Gelukkig gaat het wel
langzaam de goede kant op. 

Verder in dit nummer
Begin juni waren de twee Nederlandse F-35's in ons land. Op de pagina's 3-5 doet onze medewerker Gertjan van der Wal verslag over deze primeur in
Charmeoffensief wint 'hearts and minds'. F-35 laat zich horen en zien. Onze medewerker Jan van den Berg sluit op de pagina's 6 en
7 zijn vierluik over kernbewapening af met Kernwapens voor Nederland. Daarnaast doet hij op de pagina's 17 en 18 verslag van een vlucht die hij
met de kustwacht heeft gemaakt in Kustwacht vliegt veel patrouilles boven de Noordzee. De column van László Marácz kunt u lezen op
de pagina's 8 en 9 onder de titel Europese crisisbestrijding: hoe het niet moet én hoe het wel kan.
In 2015 zijn de eerste drie delen van een artikelenreeks over fragiele staten van de hand van luitenant-kolonel b.d. Alwin van den Boogaard in Armex ge
publiceerd. Op de pagina's 10-14 vindt u het afsluitend vierde deel aan van Fragiele staten en de hervorming van de veiligheidssector:
over karakteristieken en gevolgen. Militaire interventies leveren niet altijd het gewenste resultaat op. In zijn column op de pagina's 15 en 16
behandelt Kees Homan dit onderwerp onder de titel Interventies en effectiviteit. Op pagina 19 wordt het boek 13 Hours besproken onder de titel
13 Spannende uren in Benghazi. Op pagina 20 kunnen we ten slotte een afbeelding plaatsen uit de vierde jaargang van 'Ons Leger', de voorloper
van Armex. Hoofdbestuurslid Herman Steendam heeft dit mogelijk gemaakt. Waarvoor dank.

Foto cover: De F-35 was afgelopen juni voor het eerst in Nederland te zien en te horen. Foto: WPA
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Charmeoffensief wint ‘hearts and
minds’
F-35 laat zich horen en zien
Tekst: Gertjan van der Wal. Foto’s: WPA

"Congressen kopen geen straaljagers", verzekerde oud-minister Henk Vredeling van Defensie bij de aanschaf van de
F-16. Zijn opvolger (F-35) doet weer stof opwaaien. Niet alleen vanwege het 4,5 miljard euro kostende project, maar
ook vanwege het geluid. Voor het eerst hield de Koninklijke Luchtmacht daarom belevingsvluchten. Met dat charme
offensief won het de 'hearts en minds’ van burgers.

De kwaliteiten van de F-35 leken bijna van ondergeschikt belang in de race
om de opvolging van de F-16. Deze 'Fighting Falcon' is na bijna veertig jaar
dienst bij de Koninklijke Luchtmacht aan pensioen toe. Defensie koos al in
1996 vol overtuiging voor de Joint Strike Fighter (JSF). De omwonenden van
vliegbasis Leeuwarden en Volkel waren twintig jaar later nog niet zo ver.
 
Om tegemoet te komen aan die buren besloot minister Jeanine Hennis-Plas
schaert de twee Lightning II’s naar Nederland te halen. Met belevingsvluch
ten op donderdag 26 mei kon men zelf ervaren hoe de nieuwe straaljager
klinkt. De uitkomst daarvan stemde haar zeker tevreden: omwonenden er
varen over het algemeen slechts kleine verschillen met de F-16.

Piekgeluid
De grootste afwijking in het nadeel van de JSF werd in Marsum ervaren. Aan
de andere kant van de vliegbasis vonden bewoners het geluid zelfs zachter
dan dat van de F-16. Uit de metingen die het Nederlands Lucht- en Ruimte
vaartcentrum gelijktijdig verrichtte, blijkt dat het hardst geregistreerde geluid
van de oudgediende kwam: 112 decibel. De piek van de F-35 was 109 de
cibel. Daarbij klinkt de F-16 motor veel scheller, waar die van zijn opvolger
als zwaarder wordt ervaren.
 
Tijdens het drieweekse verblijf van de Lightning II in Nederland nam de
luchtmacht de gelegenheid te baat om de kist op eigen bodem aan de tand
te voelen. Zo werd bekeken of het mogelijk is om met de F-35 in de huidige
shelters te opereren. “Los van de afmetingen moesten we ook kijken of dat
hier in de toekomst veilig kan”, vertelt kolonel Albert de Smit. “Op onze
thuisbasis Edwards Air Force Base in Californië gebruiken we geen shelter.”
 
Als commandant van de Nederlandse opleidings- en trainingseenheid in de
Verenigde Staten vloog hij samen met majoor Pascal Smaal de F-001 en F-002
naar ons land. Die bleken prima in de verstevigde onderkomens te passen.
“De F-35 heeft met 25.000 pond stuwkracht zonder naverbrander een veel
hoger motorvermogen dan de 15.000 pond van de F-16. Die zwaardere
trillingen gecombineerd met akoestiek van de shelter leiden niet tot (gehoor)
beschadigingen bij het personeel en aan de kist.” 

Onderhoud en tanken
Niet alleen de omwonenden van vliegbases Leeuwarden en Volkel maakten
kennis met de F-35, maar ook het personeel op beide bases. Toch was het
aan de ingevlogen twintig eigen technici om de straaljager te onderhouden
en tanken. “We stuurden die specialisten daarvoor met een busje van
Leeuwarden naar Volkel”, legt De Smit uit. “Samen leren we met de dag.
Wat komt erbij kijken en waar lopen we tegenaan? Dat gaat met vallen en
opstaan.”
 
De kolonel is lovend over de kist van Lockheed Martin, die de Rekenkamer
calculeert op globaal 78,5 miljoen euro per stuk, exclusief BTW. “Het is
zien-zonder-gezien-te-worden. We hebben met de F-35 een voorsprong op
veel andere fighters.” Zonder daarbij namen te noemen, vallen daaronder
zeker ook de Zweedse 'Gripen' en Franse 'Rafale', de twee andere potentiële
kandidaten om de 'Fighting Falcon' op te volgen.
 

Het geluid van de F-35 verschilt volgens de omwonenden slechts weinig van
dat van de F-16

De kwaliteiten van de F-35 leken
bijna van ondergeschikt belang
in de race om de opvolging van
de F-16
Beide vliegtuigen zijn net als de Eurofighter 'Typhoon' van de vierde gene
ratie, waar de Lightning II en zijn oudere broer de F-22 'Raptor' vijfde gene
ratie zijn. Nederland vliegt inmiddels met twee F-35A-toestellen. Acht ande
re zijn maart vorig jaar besteld en worden in 2019 geleverd. In totaal neemt
de luchtmacht er 37 af, waarvan een klein deel wordt gebouwd in Fort Worth
in Texas en de rest bij Alenia Aermacchi in Italië.
 
In alle gevallen gaat het om de conventionele versie die start en landt op
normale banen. Daarnaast is er de uitvoering die verticaal kan starten en
landen (F-35B) en de variant voor vliegdekschepen (F-35C).

De F-35 heeft een veel groter motorvermogen dan zijn voorganger
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Illegale kopie
Hoe de JSF zich verhoudt tot de T-50 van de Russische luchtmacht of de
Chinese J-20 – een illegale kopie van de F-35 – blijkt nu nog moeilijk in te
schatten. Het ministerie van Defensie en fabrikant Lockheed Martin laten
beide niet het achterste van de tong zien wat betreft de mogelijkheden en
capaciteiten van de jongste luchtmachttelg.
 
De Smit wil wel kwijt dat de F-35 meer informatie aan de vlieger biedt dan
zijn voorganger. Die wordt verschaft door diverse sensoren. Dat zijn onder
meer een AN/APG-81-radar die over verschillende frequenties uitzendt en
daardoor moeilijker is te detecteren. Maar ook een infrarood doelzoeker
onder de neus, waar in een glazen bol ook een batterij aan camera’s zit.
 
Apparatuur die over het toestel verspreid is, waarschuwt bovendien voor
naderende radar- en infraroodgeleide raketten. Laatstgenoemde wapens
richten zich op de hitte van de uitlaat van een vliegtuig. Door dit totaalpak
ket aan sensoren heeft de vlieger een indrukwekkend zicht rondom, zowel
overdag als ’s nachts. “Op je helmvizier krijg je daarmee 360 rondom beeld
en informatie gepresenteerd, zelfs onder het toestel”, licht de kolonel toe.

Tientallen metertjes en klokken
Die grote hoeveelheid informatie blijkt in de F-35 toch makkelijker te behap
pen dan in de F-16. “Daar scan je constant tientallen metertjes en klokken.
In je hoofd maak je van al die gegevens een plaatje”, zegt De Smit. “Naast
het helmvizier hebben we tevens in plaats van een head-up display  nu twee,
wat wij iPad-schermen noemen, voor ons. We weten en zien zo precies wat
er in de lucht en op de grond gebeurt.”
 
In geval van een vijandelijke dreiging in de lucht heeft de composieten F-35
door zijn rondingen en opbouw een voordeel op oudere aluminium straal
jagers. Door het gebruik van een radar-absorberende coating, maar ook de
stand van de twee staarten en haakse luchtinlaten wordt het radarsignaal
opgenomen of afgeketst. De motor is daarbij zo in de romp geplaatst dat de
draaiende bladen niet door een radar worden gezien. Die anti-radarlaag moet
dagelijks en na iedere vlucht worden geïnspecteerd en eventueel gerepa
reerd.
 

Luchtgevechten
Die heimelijke verschijning vergroot de kans om vijandelijke doelen ongezien
te naderen. “Dat geeft de F-35 een groot voordeel tijdens luchtgevechten,
bombardementen en verkenningsvluchten”, benadrukt De Smit. “Waar
nodig kunnen wapens tevens extern aan zeven punten worden gemonteerd.”
De middelste is enkel bestemd voor een (extra) extern GAU-22/A snelvuur
kanon. “Onze A-variant beschikt standaard over een ingebouwd exemplaar”,
verklaart De Smit.
 
De buitenste twee haken zijn alleen geschikt voor lucht-luchtraketten met
een maximumgewicht van 135 kilo. Dat houdt voor de luchtmacht de AIM-9
Sidewinder met 86 kilo in, want de AIM-120B Amraam weegt 152 kilo. Aan
de overige vier ophangpunten kunnen bommen en raketten worden opge
hangen. De binnenste twee haken zijn voorzien van brandstofleidingen. Daar
kunnen, indien nodig, extra brandstoftanks aan worden bevestigd.
 
Mocht het ondanks de stealth beschermingslaag toch tot een luchtgevecht
komen, dan staat de F-35 zijn mannetje. Waar de topsnelheid van globaal
1.900 kilometer per uur (mach 1.6) fors lager ligt dan de 2.400 (mach 2) van
de F-16 roemt de kolonel het acceleratievermogen van de Lightning II. “Dat
sprintvermogen is belangrijk in een luchtgevecht. Daarbij draait deze kist
tijdens zo’n dogfight makkelijk scherpe bochten tot 9 G, net als de F-16.”

Vanaf 2019 worden F-35's op Leeuwarden en Volkel gestationeerd

Deze stealth eigenschappen van de F-35 zijn optimaal als de bewapening
intern aan de vier ophangpunten in de twee wapenruimtes wordt meege
voerd. De middelste twee haken zijn bestemd voor lucht-luchtraketten, ook
van het type AIM-120B Amraam voor de middellange en grote afstand. Beide
overige ophangpunten zijn geschikt voor zowel kleinere lucht-luchtraketten
als bommen.

"We hebben met de F-35

.
  een voorsprong op veel
  andere fighters"
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Zwaarder geschut
Met het 25 millimeter GAU-22/A snelvuurkanon, goed voor 55 schoten per
minuut, heeft de F-35 bovendien zwaarder geschut aan boord dan zijn
voorganger. Die is uitgerust met een 20 millimeter kanon. De keuze hiervoor
ligt in het feit dat de Joint Strike Fighter voor meerdere rollen is ontwikkeld.
Zo vervangt de JSF ook de A-10 Thunderbolt II van de US Air Force met zijn
machtige 30 millimeter kanon.
 
Het toestel met de bijnaam 'Warthog' is specifiek als tankkiller en voor close
air support ontworpen. Die rol neemt de F-35 ook bij de Koninklijke Lucht
macht op zich. Daarvoor kan het naast het kanon terugvallen op een breed
scala aan raketten en (geleide) bommen. Die wapens zijn ook in te zetten
tegen logistieke en communicatielijnen diep in vijandelijk gebied. Zulke
langeafstandsmissies vragen een groot bereik en hoge mate van zelfbescher
ming.
 
Daarvoor vertrouwt de kolonel niet alleen op het afwerpen van chaff en flares 
tegen respectievelijk radargeleide en hittezoekende raketten. Ook het door
hem eerder genoemde zien-zonder-gezien-te-worden speelt hierbij een
voorname rol. Toch blijkt de F-35 bij die lange vluchten een klein nadeel te
hebben in vergelijking met de F-16. Die vliegt 2.700 kilometer zonder bijtan
ken, waar dat volgens officiële berichten bij de Lightning  2.200 kilometer is.

Luchtoverwicht
Verder moet de kist een luchtoverwicht bewerkstelligen door het aanvallen
van vijandelijke vliegbases en toestellen en door het uitschakelen van vijan
delijke luchtafweersystemen en bijbehorende commando- en vuurleidings
systemen op de grond. Om dat te kunnen, is verkenning noodzakelijk.
Daarvoor maakt de JSF gebruik van de eigen sensoren of een recce pod. Dat
is een los digitaal systeem vol verkenningsapparatuur dat aan het toestel
wordt bevestigd.
 
Wanneer er een luchtoverwicht is behaald, moet dat worden behouden door
aanvallende vliegtuigen, helikopters en (kruis)raketten aan te vallen. Onder
die noemer valt ook de bewaking van het eigen luchtruim vanaf Leeuwarden
en Volkel. Deze quick reaction alert rol behelst onder meer het onderschep
pen van Russische TU-95 MS Bear bommenwerpers.
 
De twee F-35’s die in Nederland verbleven, hadden in principe die taak
kunnen uitvoeren. Toch zal het nog tot 2019 duren voor de luchtmacht er
een vuist mee kan maken. Dan worden in totaal tien kisten afgeleverd op
Leeuwarden. Twee jaar later ontvangt Volkel de eerste toestellen. In totaal
heeft Defensie er minimaal 37 besteld. De exacte aantallen en welke squa
drons de kisten zullen vliegen zijn nog onbekend. Dat laatste hangt mede af
van de wisselkoers en actuele ontwikkelingen.

Simulatoren
De Smit werkt ondertussen samen met zijn drie collega’s en 35 man personeel
vanuit Californië naar dat moment toe. De vliegers die gaandeweg dit viertal
volgen, starten de JSF-opleiding op Luke Air Force Base in Arizona in een
simulator. Na de grondige basistraining worden de piloten in het diepe ge
gooid. “Er zijn geen tweezitters, zoals bij de F-16.”
 
De overstap naar de echte F-35 blijkt daarna door de realistische en adequa
te (om)scholing vrij eenvoudig. Zelf heeft de kolonel al ruim 150 uur in de
Lightning II geklokt. “De F-16 geeft minder feed back tijdens het vliegen,

'Spare parts'
Naast het opleiden van personeel en vliegers bereidt de luchtmacht zich ook
breder voor op de komst van de F-35. “We hebben bijvoorbeeld voor deze
drie weken een grote zak spare parts meegenomen. Bij een F-16-inzet werk
je een lijst af, aangezien je na al die jaren precies weet welke reserveonder
delen je mee moet nemen. Dat moeten we nu nog allemaal nog uitvogelen.”
 
Daarbij komt dat de logistieke lijn nu nog erg lang is, aangezien er nog geen
onderdelen op voorraad liggen in Europa. Belangrijkste advies van De Smit
bij de omschakeling is om niet op de oude voet door te gaan. “Dit is een
nieuwe kist met een eigen gebruiksaanwijzing, bedrijfsvoering en onder
houdsregime. Door dat in het achterhoofd te houden en niet op autopilot
te vliegen, doe je het toestel het meeste recht.”
 
De F-001 en F-002 keerden na drie weken terug naar de Verenigde Staten.
In Nederland heeft de F-35 de eerste slag gewonnen. Het uitgekiende
charmeoffensief keerde de stemming in ons land. Tijdens een rondvlucht
over ons land wierpen veel mensen zelfs enthousiast een blik naar boven en
op de Luchtmachtdagen kwam een recordaantal bezoekers af. Missie ge
slaagd.

Achtergrond-
informatie F-35
Fabrikant: Lockheed Martin
Motor F135-PW-100
Vermogen 40.000 pond (naverbrander) 25.000 zonder
Aantal: 37 (gepland) tegen nu 68 F-16’s (213 stuks bij aanschaf)
Lengte: 15.67 meter
Hoogte: 4,60 meter
Spanwijdte: 10.67 meter
Vleugeloppervlakte: 42,7 m2
Aantal ophangpunten: 11 (4 intern, 7 extern)
Leeg gewicht: 13.198 kilo
Maximaal take off gewicht: 30.886 kilo
Snelheid: mach 1.6
Bereik: 2.200 kilometer (zonder bijtanken)
Gevechtsbereik:1.093 kilometer
Interne brandstofvoorraad: 8.278 kilo
G-belasting: max 9
Wapenbelading: 8.180 kilo

Een formatie van een F-35, een F-16 en een Spitfire

waardoor je sneller voor verrassingen komt te staan”, weet hij uit ervaring.
“De kist ‘praat’ met je, houdt makkelijker lift en de neus slingert minder rond
bij lage snelheden.”
 
Handig hulpmiddel daarbij is volgens de kolonel de autopilot die de 8.850
kilometer lange overtocht in twee etappes van de Verenigde Staten naar
Nederland vergemakkelijkte. Dat systeem verlaagt de werklast van de vliegers,
zodat zij zich kunnen concentreren op de missie. “Hij vliegt prima en laat
zich makkelijk sturen: het is een vette bak”, verzekert De Smit met een brede
glimlach.

“Hij vliegt prima en laat zich 
  makkelijk sturen: het is 
  een vette bak”
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Kernwapens voor Nederland
Jan van den Berg

De Nederlandse krijgsmacht heeft sinds 1960 een nucleaire rol. Aanvankelijk waren er zes zogeheten kerntaken. Nu is
er alleen nog een kerntaak voor de F-16. Het is goed mogelijk dat de Joint Strike Fighter deze taak zal overnemen.

De NAVO heeft tijdens de Koude Oorlog veel vertrouwd op kernwapens om
een eventuele aanval van de Sovjet-Unie en het Warschau Pact af te slaan.
Sinds 1990 is het aantal kernwapens in West-Europa flink afgenomen. Maar
ze zijn er nog steeds. Behalve de Amerikaanse strijdkrachten in Europa
hebben ook de luchtmachten van België, Duitsland, Italië, Nederland en
Turkije de mogelijkheid nucleaire explosieven te gebruiken.
Het gaat om 180 bommen van de typen B61-3 en B61-4. Deze hebben een
explosieve kracht van 10 tot 500 kiloton. Ze kunnen op verschillende sterktes
tussen deze waarden worden ingesteld. Welke kracht wordt gekozen, hangt
af van het doel.
.

Vijf landen
De B61's zijn verspreid over zes luchtmachtbases in de vijf genoemde Euro
pese landen. De wapens worden beheerd en onderhouden door Amerikaan
se eenheden. De bewaking berust bij zowel Amerikaanse als lokale strijd
krachten. De bommen kunnen alleen na een opdracht van de Amerikaanse
politiek-militaire leiding worden ingezet.
Informatie over de wapens is officieel geheim. Uit openbare publicaties is
echter vrij precies af te leiden waar ze liggen en om welke aantallen het gaat.
Er liggen waarschijnlijk 20 tot 25 kernbommen op de vliegbasis Volkel. Dat
is in 2013 in een documentaire van National Geographic bevestigd door
oud-premier Ruud Lubbers.

Bevestiging
In 2013 bevestigden drie voormalig bewindslieden de aanwezigheid van
kernbommen op Volkel. Oud-premier Ruud Lubbers vertelde in het eerder
genoemde interview dat hij als dienstplichtig vaandrig in 1963 betrokken
was bij bewaking van deze bommen. Ook in zijn hoedanigheid als premier
(1982 - 1994) wist Lubbers van de aanwezigheid van deze wapens. Dat geldt
ook voor premier Dries van Agt (1977 - 1982), die Lubbers uitlatingen be
vestigde. Bram Stemerdink liet vervolgens weten dat hij de kernbommen
medio jaren zeventig zelf heeft gezien. Stemerdink was eerst staatssecretaris
en toen minister van Defensie in het kabinet Den Uyl (1973 - 1977).
 
Deze uitlatingen bevestigen wat vooral Amerikaanse publicaties over kern
bewapening al tientallen jaren regelmatig vermelden. Namelijk dat voor de
F-84F en vervolgens de F-104G Starfighter en de F-16 kernbommen klaar
liggen. Momenteel betreft het zoals gezegd de B61-3 en/of de B61-4.

Andere taken
Over de andere vijf kerntaken van Nederland zijn vanuit politiek of krijgsmacht
nooit details naar buiten gekomen. Toch is er veel over bekend. In de jaren
zestig nam het aantal kerntaken snel toe. Naast de B28 voor gevechtsvlieg
tuigen kreeg de Koninklijke Luchtmacht in 1963 de beschikking over de Nike
Hercules luchtafweerraket. Hiervoor was een kernkop beschikbaar met als
doel formaties vijandelijk bommenwerpers uit te schakelen. Deze W31 had
een kracht van 1 tot 20 kiloton. Hiermee konden met de Nike Hercules ook
gronddoelen worden aangevallen tot op een afstand van 140 kilometer. In
het Noord-Westen van Duitsland, niet ver over de grens met Nederland,
waren eerst acht en later vier squadrons gelegerd met ieder negen lanceer
installaties. De Nike Hercules deed tot 1988 dienst en werd vervangen door
de niet-nucleaire Patriot.
 
Al voor de Nike Hercules operationeel werd, had de Koninklijke Landmacht
drie kerntaken gekregen. Het ging om acht lanceerinstallaties voor de Honest
John, een ongeleide ballistische raket met een bereik van 25 of 48 kilometer,
afhankelijk van de versie. Hierop was ook de W31 kernkop gemonteerd. In
1981 nam de Lance de taak van de Honest John over. Deze raket was geleid

De F-16 vervult de enige nucleaire taak die de krijgsmacht nog heeft . Foto:
USAF

De Honest John geeft acte de présence tijdens een parade in Ede op 5 mei
1960. Foto: Nationaal Archief Fotocollectie Anefo

Van de oorspronkelijk zes
Nederlandse kerntaken, 
is er nog één over

 
De eerste keer dat een betrokkene zich hierover uitliet was in 2010. Com
modore b.d. Steve Netto beschreef toen in het boek 'Jachtvliegers in de
Koude Oorlog' hoe hij in 1962 paraat stond om als vlieger van squadron 312
met zijn F-84F Thunderstreak op te stijgen voor een nucleaire vergeldings
aanval op een doel in Oost-Europa. Dat zou moeten gebeuren met een B28
kernbom van 70 kiloton. De spanning tussen Oost en West was toen op een
hoogtepunt wegens de dreigende stationering van Russische kernraketten
op Cuba. Netto beschrijft dat hij en zijn collega's in deze periode bijna alleen
nog maar trainingsmissies voor een nucleaire aanval uitvoerden.

De luchtmachten van België,
Duitsland, Italië, Nederland en
Turkije hebben de mogelijkheid
nucleaire explosieven te
gebruiken
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Granaten
Daarnaast waren er 203 mm houwitsers, die de nucleaire granaat met het
nucleaire explosief W33 van 10 kiloton konden verschieten. Deze deden
dienst van 1966 tot 1992. In 1985 zouden er in de Luitenant-kolonel Ton
netkazerne veertien van deze granaten opgeslagen zijn geweest. Het is de
bedoeling geweest de nucleaire taak over te hevelen naar de 155 mm
houwitsers van het type M109. Door de beperking van de nucleaire bewa
pening van de NAVO is het daar echter niet van gekomen.
 
De kortst durende kerntaak betreft de atoommijnen. Tussen 1962 en 1986
was het Peloton Speciale Opdrachten van de genie belast met de taak deze
nucleaire explosieven aan te brengen op locaties waar obstakels voor de
oprukkende troepen van het Warschau Pact opgeworpen moesten worden.
Het peloton was gelegerd in Wezep en het Duitse Seedorf. Deze explosieven
(van 0,1 tot 15 kiloton) waren opgeslagen in Duitsland.
 
Ook de Koninklijke Marine had een kerntaak. Voor de Lockheed Neptune en
later de Lockheed Orion waren nucleaire dieptebommen beschikbaar.
Aanvankelijk was dat de Mk 101 met het explosief W34. Later betrof het de
B57. Deze dieptebom had een variabele kracht van minder dan 1 tot 20 ki
loton. Voor zover bekend zijn deze nooit in Nederland opgeslagen. Dat ge
beurde op bases van de Britse Royal Air Force in Cornwall en Schotland.
 
Volledigheidshalve dienen de Tomahawk kruisraketten vermeld te worden.
Nederland legde zich in 1979 vast op de stationering van lanceerinstallaties
voor 48 van deze raketten op de vliegbasis Woensdrecht. Acht jaar later

Joint Strike Fighter
Er is geregeld discussie over de vraag of Nederland de nucleaire taak moet
behouden of afstoten. In januari 2014 bleek dat het kabinet een motie naast
zich neer legt, waarin de Tweede Kamer stelt dat de nucleaire taak moet
eindigen als de F-35 Joint Strike Fighter als opvolger van de F-16 in dienst
komt. Nederlandse regeringen hebben altijd het standpunt gehuldigd, dat
een besluit over afschaffing van deze taak alleen in NAVO-verband kan
worden genomen. De taak eenzijdig opgeven is voor geen enkel kabinet een
optie geweest. Al in 2002 liet het kabinet Kok weten dat de F-35 wat haar
betreft deze taak ook zou krijgen.
 
Het zal dan gaan om de B61-12. Dit is de nieuwste variant van de B61, die
in 2020 in dienst moet komen en waarvan er waarschijnlijk zo'n 480 besteld
worden. Het betreft een peperduur project, waarvan de kosten inmiddels
zijn begroot op 12 miljard dollar. De bom krijgt een variabele explosieve
kracht van 0,3 tot 50 kiloton. De staartvinnen zijn beweegbaar, waardoor
de bom aanzienlijk nauwkeuriger gericht kan worden, dan met oudere
kernbommen het geval is. Hierdoor neemt de kans toe, dat ondergrondse
bunkers, raketsilo's en dergelijke worden uitgeschakeld.
 
Of deze bom ooit bestemd zal zijn voor Nederlandse F-35's, zal het resultaat
zijn van een kabinetsbesluit en is nu nog niet te zeggen. 

en reikte maximaal 125 kilometer met een W70 kernkop van maximaal 100
kiloton. De Lance deed dienst tot 1992. Een Amerikaanse publicatie uit 1985
meldt dat er in de Johannes Post Kazerne in Havelterberg 42 kernkoppen
voor de Lance werden bewaard.

De Koninklijke Luchtmacht beschikte over acht squadrons met Nike Hercules luchtdoelraketten. Foto: Alf van Beem

sloten de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie echter het INF-verdrag. Dit
verbood de opstelling in Europa van ballistische en kruisraketten met een
bereik van 500 tot 5.500 kilometer. Daarmee verdween de Tomahawk uit
beeld.
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Europese crisisbestrijding: hoe het
niet moet én hoe het wel kan
Prof. Dr. László Marácz

 
Europa dreigt kopje onder te gaan, waarvoor de belangrijkste oorzaak een eigen onvermogen
tot handelen is. Een militaire invasie op de Libische kust door een Europees leger is de uitge
lezen kans om een humanitaire crisis in het Middellandse Zeegebied te voorkomen en het anti-
Europese tij te keren.

Column

Gebrek aan crisisbestrijding
Europa dreigt weg te zakken in een diepe existentiële crisis. Zelfs steeds meer
Europese leiders twijfelen openlijk en hardop of het project Europa nog wel
levensvatbaar is. In plaats van een voorwaartse strategie doet het Europees
leiderschap ook aan het weinig steekhoudende complotdenken. De 'interne'
vijanden van Europa zouden datzelfde Europa ondermijnen. Hoewel de
opmars van 'populisten' en andere eurosceptici ontegenzeggelijk waar is,
kan niet volgehouden worden dat zij hét grootste probleem zijn. Populisten
dragen in de Europese lidstaten vooralsnog nergens serieuze regeringsmacht
en in alle lidstaten trekken de mainstream politieke partijen, die Europa sinds
de afloop van de Tweede Wereldoorlog regeren, en ook hun zusterpartijen
in de ex-communistische lidstaten, aan de touwtjes. Het probleem lijkt
veeleer te zijn dat Europa een gevaar voor zichzelf is door gebrek aan
daadkrachtige en efficiënte crisisbestrijding. Elke keer als zich een crisis
aandient dan zien we hetzelfde patroon ontstaan. In plaats van de crisis te
bestrijden met de juridische en politieke middelen die Europa al heeft - en
dat zijn er eigenlijk best heel wat - wordt de crisis niet effectief bestreden en
worden lidstaten aan hun lot overgelaten. Het antwoord bestaat uit het
opstarten van de zoveelste politieke lobby om een Brusselse obsessie, de
herschepping van de wereld als federale staat, door te drukken. In de poli
tieke turbulentie die dan ontstaat, wordt de crisis als iets onvermijdelijks
voorgesteld, worden lidstaten die direct getroffen worden gemarginaliseerd,
en wordt de Europese burger niet om zijn/haar mening gevraagd. Dit laatste
wordt ook wel het democratisch tekort genoemd. Er gebeurt derhalve niets
aan crisisbestrijding met als gevolg dat de crisis ter plekke verergert en
Brussel vanwege het democratisch tekort draagvlak verliest in Europa.

Italië onder druk
De behandeling van de migratiecrisis is hier een gedegen illustratie van. Dit
voorjaar is Italië in de problemen gekomen vanwege de aanhoudende stroom
migranten die over de Middellandse Zee de Italiaanse eilanden en zo de
Europese kust proberen te bereiken. Over het algemeen gaat het om Afri
kaanse migranten die geen kans op asiel in Europa maken. Overigens was
de stroom bootmigranten, die Italië vanuit Libië probeert te bereiken, te
voorzien na de succesvolle afsluiting van de zogeheten Balkan-route door de
Midden-Europese Visegradlanden en Oostenrijk. Het was ook te voorzien
dat Italië niet opgewassen zou zijn tegen de stroom, die inmiddels op gang

De 'interne' vijanden van Europa zouden Europa ondermijnen. Een Pegida de
monstratie in Dresden. Foto:  Raimond Spekking, Wikimedia

Syrische en Iraakse vluchtelingen arriveren op Lesbos. Foto: Ggia, Wikimedia

gekomen is en nog verwacht wordt. De socialistische Italiaanse premier
Matteo Renzi heeft zich de afgelopen jaren verzet tegen het sluiten van zijn
eigen Schengengrenzen, een verplichting die Italië nota bene verdragsmatig
op zich genomen heeft. Het gevolg is dat Italië de stroom bootmigranten
niet meer aankan en op de rand van de afgrond balanceert. Het antwoord
van Europa was ook te voorzien. Het verloopt volgens het hierboven ge
schetste patroon. De oplossing is volgens Brussel om de Brennerpas met
Oostenrijk open te houden en over te gaan tot gedwongen herverdeling van
migranten in Europa. Dit is de federale obsessie. Het gevolg hiervan is weer
dat Oostenrijk onder druk gezet werd om de Brennerpas niet te sluiten en
de Midden-Europese landen gedwongen werden kansloze bootmigranten
op te nemen waar geen draagvlak voor is. De crisis wordt weer eens niet
bestreden maar juist verergerd en Europa loopt vast in de modder van iner
tie en democratisch tekort.
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Europese steun
Een bijkomend voordeel is dat een dergelijk scenario op veel steun kan re
kenen in Europa. Niemand kan en zal zich tegen het einde van de Middel
landse Zee als kerkhof verzetten. Dat zou simpelweg getuigen van gebrek
aan medemenselijkheid. Een militaire invasie van Libië op basis van humani
taire gronden zou derhalve de geloofwaardigheid van Europa ten goede
komen, zowel in Europa zelf als daarbuiten. De eerst aangewezene om een

VN-mandaat
Het is waar dat een invasie van de Libische kust vraagt om leiderschap, po
litieke lef en daadkracht, maar we hoeven echt niet op een federaal Europa
te wachten om een gemeenschappelijk Europees ingrijpen in Libië mogelijk
te maken. Om het zuiver te houden kan de EU de Libische kwestie voorleg
gen aan de VN-Veiligheidsraad. Europese landen, waaronder ons land, ver
dringen zich om een vacante zetel in de Veiligheidsraad. Welnu, een lobby
bij de VN om steun voor een militaire invasie in Libië op basis van humani
taire overwegingen is de uitgelezen kans om de wereld om ons heen echt
veiliger en beter te maken. Er is voor de Veiligheidsraad geen reden om een
dergelijk verzoek te weigeren. Het gaat hier immers om een actie op huma
nitaire gronden, die tot doel heeft om de Libische piraten knock-out te slaan
en niet het bezetten van Libië.
 

Europese actie op Libische kust
Vanwege humanitaire redenen en het beëindigen van deze lucratieve crimi
nele, mensonterende activiteiten zou een invasie van een Europees leger op
de Libische kuststrook gerechtvaardigd zijn. Er moet op basis van humani
taire overwegingen een einde komen aan de zogeheten Libië-route. Als de
Italiaanse kust niet beschermd kan worden, moet het uitvaren van de boten
des doods vanuit de Libische havens verhinderd worden. De geloofwaardig
heid van de ook door Europa beleden menselijke waardigheid staat op het
spel. Bovendien dreigt het gevaar dat IS de lucratieve mensensmokkel van
de criminele netwerken zal overnemen waardoor nieuwe veiligheidsproble
men met terroristische dreiging in Europa de kop op steken. 

Machtsvacuüm in Libië
Wat geheel uit het oog verloren wordt, is dat er in Libië sinds de val van de
Libische dictator Muammar Khadaffi een machtspolitiek vacuüm is ontstaan
dat weinig hoop op een democratische wending laat zien en verder dat er
zich in het land een humanitaire crisis afspeelt. Naast elkaar bestrijdende
politieke clans, zijn het vooral de jihadisten van IS en de als een maffia
opererende bendes van mensensmokkelaars die in het vacuüm gesprongen

De Brennerpas moet volgens Brussel worden opengehouden. Foto: Wikimedia

In Libië is er sinds de val van Khadaffi een machtsvacuüm. Foto: Bernd. Brinc
ken, Wikimedia

Europa dreigt weg te zakken in
een diepe existentiële crisis

zijn. De bootmigranten zijn uitgeleverd aan de willekeur van de laatsten.
Gewetenloze bendes van mensensmokkelaars beloven de migranten voor
veel geld een veilige overtocht naar Europa, maar sturen hen in gammele
boten en rubberboten zonder motoren en navigatie de Middellandse Zee op
om vervolgens het nummer van de Italiaanse kustwacht te bellen dat er weer
een 'lading' voor hen onder weg is. Als de Italianen op tijd zijn, worden de
bootmigranten gered, anders spoelen de lijken van degenen die het niet
gered hebben de volgende ochtend op de Libische kust aan. 

Frederica Mogherini en Donald Tusk met in het midden Herman van Rompuy.
Foto: Flickr

Een invasie op de Libische kuststrook zou gerechtvaardigd zijn. Foto: Wikimedia

De geloofwaardigheid van de
ook door Europa beleden 
menselijke waardigheid staat 
op het spel

dergelijke actie militaire en diplomatiek vorm te geven is de huidige euro
commissaris voor buitenlands en veiligheidsbeleid, de Italiaanse Frederica
Mogherini. Deze ijdele politica moet zo langzamerhand wel laten zien dat
haar benoeming voor dit hoge Europese ambt zin heeft gehad. En anders
zou de president van Europa, de Pool Donald Tusk, een goede aanvoerder
zijn. De eurorealistische Pool snapt als geen ander in Brussel wat er op het
spel staat. 

9

Armex | juli 2016



Fragiele staten en hervorming van
de veiligheidssector: over karakteris
tieken en gevolgen (deel 4)
Luitenant-kolonel b.d. Alwin van den Boogaard

Dit artikel is het laatste in een reeks van vier artikelen over de hervorming van de veiligheidssector in fragiele staten.
(De vorige drie delen zijn in 2015 gepubliceerd in Armex.) Hervorming van de veiligheidssector, ofwel ‘security sector
reform' (SSR), is een van de middelen om fragiele staten te ondersteunen bij de wederopbouw van het staatsbestel,
gebaseerd op democratische beginselen.

In de drie voorgaande artikelen heb ik achtereenvolgens gesproken over de
karakteristieken van fragiele staten en die van SSR. In het derde artikel heb
ik het verband aangegeven tussen fragiele staten en SSR, waarna ik de dy
namieken van het SSR-proces in fragiele staten heb beschreven. In dit laatste
artikel leg ik ten slotte een verband tussen deze dynamiek en de wijze
waarop de politiek van het donorland hier mee zou moeten omgaan. Daar
waar in de vorige artikelen eerder sprake was van een theoretische basis,
weliswaar gestoeld op mijn ervaringen binnen SSR, gaat dit artikel meer over
mijn persoonlijke mening over hoe we, als Nederland, de impact van onze
pogingen zouden kunnen versterken en we meer zouden kunnen bijdragen
tot duurzame verandering.
Fragiele staten zijn staten waarvan de regering niet kan of wil voldoen aan
de mate van dienstverlening die beantwoordt aan de primaire wensen van
de bevolking. De geloofwaardigheid en de legitimiteit van de staat worden
daardoor aangetast. Fragiele staten zijn staten die niet in staat zijn onver
wachte, grootschalige gebeurtenissen, zoals politieke crises of oplaaiend
geweld, te absorberen zonder dat het normale functioneren van de maat
schappij diepgaand en langdurig wordt aangetast.
SSR heeft als doel het zeker stellen dat de veiligheidssector in staat is op
doelmatige, professionele en integere wijze de veiligheid van de bevolking
en de staat te garanderen volgens internationaal geaccepteerde normen,
met respect voor mensenrechten en binnen het nationaal wettelijk kader.
 

SSR: een maatschappelijk veranderproces
SSR is een veranderproces. Een proces waarbij principes van goed bestuur in
de veiligheidssector worden geïntroduceerd en waarbij, met respect voor de
context en de cultuur van het ontvangende land, wordt geprobeerd op basis
van argumentatie te komen tot overtuiging. Doel is de ontvangende partij
te overtuigen dat leger, politie, justitie etc. gehouden zijn aan de wet, in
dienst moeten staan van staat en bevolking, respect moeten hebben voor
mensenrechten en verantwoording moeten afleggen. Voor leden van de

Dit soort veranderprocessen grijpt diep in de maatschappij in. Het gaat om
het herstel van vertrouwen tussen groeperingen, het kweken van begrip voor
elkaars positie en het accepteren van de taak en het mandaat van een ieder.
Zoals elk veranderproces kost dit tijd en is het onmogelijk om stappen over
te slaan. Men kan niet praten over het mandaat van een ander als er geen
begrip is voor elkaar. En dit begrip kan niet ontstaan als de emoties niet zijn
weggeëbd. SSR in post-conflict staten kan niet zonder reconciliatie. Deze

In sommige landen, zoals in Congo, hebben militairen niet  dezelfde rechten en
plichten als burgers. Foto MONUSCO

Nederlandse krijgsmacht, die dit lezen, is dit niets nieuws onder de zon maar
voor leden van bv. de krijgsmacht van Somalië, van Burundi of van de De
mocratische Republiek Congo wel. Krijgsmachten in dergelijke landen zijn
veelal nooit eerder onderworpen aan dezelfde rechten en plichten als de
doorsnee burger. Men is zich niet (meer) bewust van deze verplichting omdat
men in dienst stond van de politieke elite die op dat moment de scepter
zwaaide. Zo wordt men ook na het conflict beschouwd door een deel van
de bevolking. Dit geldt eigenlijk voor andere staatsinstituties, zoals de dou
ane, het ministerie van Financiën, maar geldt zeker voor veiligheidsorganen
waaronder de krijgsmacht.

Veiligheidsorganen als de politie staan vaak in dienst van de politieke elite.
Foto: Flickr

 
SSR streeft ernaar deze positie van het veiligheidsapparaat om te buigen. SSR
gaat echter niet om het onder druk veranderen van culturen of systemen.
SSR behelst het begeleiden van veranderprocessen binnen de veiligheidssec
tor zodat deze sector, in al zijn geledingen, in staat is om de veiligheid van
het individu en de staat te garanderen. Hierbij moet dan worden aangetekend
dat er een belangrijke plaats is weggelegd voor inspraak en controle door
zowel overheidsorganen (parlement, ombudsman) als ook niet overheidsor
ganisaties (mensenrechtenbewegingen, maatschappelijke organisaties).
Omdat het eindresultaat/de nieuwe situatie een combinatie wordt van
context, bestaande normen en waarden en aangedragen principes onder
nationale leiding is het ook niet mogelijk om te voorspellen of te plannen
hoe nu precies de eindtoestand er zal gaan uitzien.
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processen dienen op elk niveau plaats te vinden. Het is niet alleen maar een
proces tussen de bevolking en het veiligheidsapparaat maar ook tussen mi
nisteries onderling, tussen parlement en regering, tussen politieke elites.
 
Het spreekt voor zich dat deze verzoeningsprocessen een nationale aange
legenheid vormen. De toegevoegde waarde van een donor[1]ligt dan in het
faciliteren van het proces. Dat kan variëren van het ter beschikking stellen
van een ontmoetingsplaats tot aan het functioneren als bemiddelaar/
mediator.
 
De veranderprocessen zelf zijn ook een nationale aangelegenheid; instituties
zijn tenslotte sociopolitieke producten[2]. Het primaat ligt bij de ontvangen
de partij, echter de positie van de donor en de ontvangende partij zullen
gaandeweg wijzigen. In een post-conflict setting zal er in het begin meer
behoefte zijn aan technische ondersteuning door internationale experts
omdat het immers gaat over het introduceren van een andere wijze van
besturen van de veiligheidssector. Gaandeweg zal deze behoefte afnemen
omdat er capaciteit beschikbaar komt bij de ontvangende partij. De hoeveel
heid steun kan worden verminderd en de donor moet de ontvangende
partij ook zelfstandiger laten werken. De begeleiding van het proces wijzigt
dus.

Veranderingsmodel van een natiestaat volgens Serge
Rumin
 
Het ontstaan van een natiestaat is gebaseerd op gemeenschappelijke
normen en waarden. Deze en normen en waarden worden naar verloop
van tijd gecodificeerd en het belangrijkste product is daarbij de Grondwet.
De samenleving doneert aan de staat middelen zodat de staat zijn taken,
die voortvloeien uit de gecodificeerde normen en waarden kan uitoefe
nen. De staat oefent haar taken uit door middel van staatsinstituties. De
staat beheert in dit model twee processen: institutionele processen (het
vaststellen van politiek beleid op basis van politieke keuzes die voortvloei
en uit de wensen van de bevolking) en organisatorisch processen (het
leiden van organisaties).
 
Organisatorische veranderingen kunnen snel gaan, maar de veranderin
gen zelf zijn zacht omdat ze eenvoudig kunnen worden teruggedraaid.
Harde veranderingen hebben plaats binnen de instituties en op het niveau
van maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden. Deze harde
veranderingen voltrekken zich langzaam. Eenmaal voltrokken zijn ze niet
eenvoudig of snel terug te draaien. Een treffend voorbeeld is het proces
van gelijkschakeling van man en vrouw dat al generaties duurt en nog
steeds niet het eindstadium heeft bereikt.
Het veranderen van normen en waarden duurt een generatie of meer.
Een eenvoudig voorbeeld: het leveren van uitrusting, een computernet
werk bijvoorbeeld, kan de werkwijze binnen een organisatie veranderen,
maar de organisatie zal niet diepgaand veranderen indien er bij de intro
ductie van de computers ook niet wordt gesproken over informatie-uit
wisseling, beschikbaarheid van informatie, recht op informatie, transpa
rantie etc.
 
Bron: Serge Rumin, L’Action de la Communauté Internationale dans les
situations de post conflit : La Réforme des institutions du secteur de la
sécurité, Université de Paris-Dauphine, 2010.

Wil SSR duurzaam resultaat boeken, dan zal men moeten proberen maat
schappelijke veranderingen teweeg te brengen. Om op dit niveau te mogen
mee praten, zal men zich eerst als donor moeten bewijzen. Train and equip 
projecten kunnen daarbij een ingang scheppen. Er is in de post-conflict
setting namelijk een enorme behoefte aan materiële ondersteuning. Mate
riële ondersteuning is een relatief eenvoudige activiteit. Door op deze manier
SSR op te starten en daarbij te doen wat men belooft, iets wat niet altijd
gebeurt[3], kan men als donor een sterke positie verkrijgen. Gaandeweg,
werkend vanuit deze sterke positie, kan men steeds meer de nadruk gaan
leggen op het normatief karakter van SSR: integriteit, verantwoordelijkheid,
verantwoording afleggen, goed bestuur, mensenrechten etc. Dit wil niet
zeggen dat train and equip projecten losstaan van zaken als verantwoorde
lijkheid, goed bestuur en zo, ook dit train and equip projecten kunnen
hieraan bijdragen.

Waarom dan toch SSR?
In de vorige paragraaf heb ik gesproken over het verloop en de uitdagingen
van een veranderproces zoals SSR. In het kort kwam het er op neer dat SSR
een maatschappelijk proces is dat sterk afhankelijk is van de context en de
geldende normen en waarden, dat veel tijd kost, dat weerstand opwekt die
vaak leidt tot schendingen van Mensenrechten, dat niet meteen tot tastbare
en meetbare resultaten leidt, waarbij er voor de donor 'slechts' een onder
steunende rol is weggelegd en waarvan de eindtoestand niet precies kan
worden voorspeld. Als het zo moeilijk ligt waarom zouden we dan SSR
moeten willen?

De toegevoegde waarde van de donor betreft het faciliteren van het verzoe
ningsproces. Foto: Rick Scavetta, US Army Africa

SSR in een fragiele staat verloopt niet lineair en er zullen dus op kleinere of
grotere schaal momenten van terugslag ontstaan. Het kan niet anders: bij
een combinatie van onvoldoende opgeleide, geleide, en uitgeruste veilig
heidstroepen in een getraumatiseerde uiteengevallen samenleving, die on
geduldig wacht op een verbetering van het dagelijks leven, geleid door een
kwetsbare en vluchtige, soms gewelddadige, politieke omgeving, kan niet
anders dan leiden tot momenten van terugval[4]. Er staat te veel op het spel
voor de politieke elite. Het probleem van de weerstand tegen SSR in post-
conflict landen is dat het vaak een gewelddadig karakter heeft. Er is te
weinig normbesef en men is teveel gewend aan het gebruiken van dispro
portioneel geweld. Jammer genoeg is Burundi op dit moment beland in een
situatie van terugval. Helaas is het ook zo dat dit disproportioneel geweld en
terugval onevenredig veel media-aandacht krijgt. 

Er zijn meerdere redenen waarom we niet van SSR kunnen weglopen. In de
afgelopen artikelen zijn deze argumenten al de revue gepasseerde onlosma
kelijke samenhang tussen veiligheid en economische ontwikkeling, het
menselijk lijden, de link tussen veiligheid en de geloofwaardigheid van de
staat, de negatieve invloed van fragiele staten op regionaal en mondiaal
niveau etc. Er is nog een andere reden: conflicten tijdig voorkomen is
goedkoper dan conflicten (proberen) te beëindigen en vervolgens post-con
flict staten weer overeind te helpen[5]. Deze kostenvergelijking wordt niet
alleen gemaakt in de buitenlandse literatuur maar ook in het rapport “Failing
States, a global responsibility” van de Adviesraad Internationale Vraagstuk
ken (mei 2004). Daarin wordt het als volgt gesteld: “Operations to rescue a
failing state are very expensive. Once again, prevention is much cheaper than
rescue”.

De veranderprocessen zijn een
nationale aangelegenheid
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SSR en politieke kwetsbaarheid
De meest bekende gebeurtenissen van terugval in SSR gaan vaak over cor
ruptie en mensenrechtenschendingen. Terwijl integriteit, ethiek en mensen
rechten normen en waarden zijn die wij in het Westen als belangrijk ervaren.
Daardoor is SSR een kwetsbare en delicate activiteit van de zittende regering,
vooral als het SSR proces niet verloopt zoals gewenst. Zeker in tijden van
financiële of economische crisis waarbij kritische kanttekeningen worden
gezet bij activiteiten die niet direct ten goede komen van de eigen bevolking.
Bij terugval in het SSR-proces wordt de zittende minister van ontwikkelings
samenwerking, die gaat over het SSR-dossier, kwetsbaar. De oppositie heeft
nauwelijks kennis van de karakteristieken en uitdagingen van het SSR-proces.
Een meer gedetailleerde kennis van de context waarbinnen het proces zich
afspeelt is vaak ook niet aanwezig bij parlementsleden. In de discussies over
hoe om te gaan met de tegenslag in het SSR-proces gaat het dan vaak niet
meer over het beschermen van het SSR-proces en bezien hoe de mate van
terugval kan worden beperkt. Voor de oppositie gaat het vaak over het
stoppen van schendingen van Mensenrechten en is het, afhankelijk van de
politieke partij in kwestie, ook een manier om nog eens te onderstrepen dat
ontwikkelingshulp niet werkt. Terugval in het SSR-proces, zeker als het gaat
om schendingen van Mensenrechten of corruptie, betekent brood op de
plank voor de oppositie. Het is een middel om het de zittende regering
moeilijk te maken en zich te scharen aan de kant van de kiezers. Kiezers die
niet op de hoogte zijn van de karakteristieken en uitdagingen van SSR en er
voetstoots vanuit gaan dat de normen zoals die gelden in Nederland overal
zouden kunnen gelden. In elk geval ontstaat er druk op de minister. Voor de
regering en het ambtenarenapparaat gaat het dan niet meer in eerste in
stantie om het zeker stellen van het SSR-proces, maar meer over het bescher
men van de positie van de minister. Andersom gezegd: de waarde van de
gedane investeringen aan belastinggeld in het SSR-proces wordt dan onder
geschikt aan het afschermen van de minister.

De sterk verhoogde beschikbaarheid van informatie-uitwisseling, door
middelen als Twitter en Facebook, versterkt deze problematiek. Gebeurte
nissen in een bepaald land zijn soms zelfs real time beschikbaar en beïnvloe
den in hoge mate de mening van de bevolking. Jammer genoeg is de infor
matie die op deze manier wordt verspreid vaak niet diepgaand genoeg om
een grondige meningsvorming mogelijk te maken. De politieke partijen in
het land waar SSR plaatsvindt maken er handig gebruik van. Zo wordt op dit
moment informatie over Burundi verstrekt via Facebook en Twitter die de
waarheid geweld aandoet. De gevoerde discussie gaat dan vaak over opper
vlakkige gevoelens, niet over feiten en zeker niet over de uitkomst van een
diepgaande analyse. En toch is die mening van de bevolking veelal leidend
voor de politici. Het is een race tegen de tijd, een race om de publieke opinie
te beïnvloeden. Toen er besloten werd om de steun van Nederlands aan het
politie- en legerdeel van het Nederlands-Burundese SSR-programma op te
schorten stond dit besluit bijvoorbeeld al enkele uren later op de Facebook
pagina van de Nederlandse Minister voor Ontwikkelingssamenwerking terwijl
de Burundese regering hier nog niet over was geïnformeerd.

Het terugtrekken van de strategische adviseurs
 
In het Burundees-Nederlands SSD-programma is voorzien dat de Burun
dese Ministeries van Veiligheid en van Defensie beide versterkt worden
door een strategisch adviseur. Hiermee wordt de stafcapaciteit van de
ministeries vergroot maar is er ook een rechtstreekse dialoog mogelijk
tussen Nederland en de ministeries. De beide adviseurs zijn teruggetrok
ken (mei 2015), omdat de situatie te onveilig werd geacht. Deze reden
roept vraagtekens op want ambassade- en VN-personeel blijft wel. De
langdurige afwezigheid van Nederlandse strategische adviseurs bij de
Burundese politie en bij het Burundese leger belemmert een dagelijkse
dialoog. Terwijl nu juist in deze tijd een dialoog harder nodig is. Door dit
terugtrekken van strategische adviseurs wordt afbreuk gedaan aan de
positie van Nederland als betrouwbare partner in moeilijke tijden. Als de
situatie zich stabiliseert zal Nederland zich geconfronteerd zien met een
verlies aan status van betrouwbare partner terwijl juist deze status nodig
is om het veranderproces te begeleiden. Nederland schiet hiermee is zijn
eigen voet.

.
Een SSR-proces duurt langer dan één regeringsperiode
Het feit dat maatschappelijk veranderprocessen, zoals het SSR-proces, een
generatie duren, levert ook uitdagingen op voor het politiek bestel. Het
SSR-proces duurt immers veel langer dan een regeringsperiode. De tijd nodig
voor blijvende diepgaande veranderingen is al besproken in artikel 3 (Armex
2015-4). Het is tijdens het verloop van het SSR-proces voor de hand liggend
dat er wisselingen van regeringspartijen optreden in zowel het te ondersteu
nen land als in het donorland. Het wisselen van een regering betekent soms
het veranderen van voorkeuren en dus prioriteiten. Het kan betekenen dat
een ontwikkelingsprogramma van de vorige regering weinig steun ontvangt
van de nieuwe regering. Over het algemeen wordt dit voorkomen en worden
onder andere daarom ontwikkelingsprogramma's slechts voor kortere tijd
afgesloten. Dit heeft dan als gevolg dat de donor slechts aan de oppervlak
te van het veranderproces blijft en eerder geneigd zal zijn om train and equip
projecten uit te voeren. Eventueel kunnen ontwikkelingsprogramma’s na
verkiezingen dan worden verlengd. Iedereen begrijpt dat deze wijze van
werken afbreuk doet aan het ontwikkelen van een strategische langere
termijn planning: weten dat je acht jaar een programma gaat draaien, levert
een andere aanpak op dan het telkens met één of twee jaar mogen verlen
gen van een ontwikkelingsprogramma. Op dit moment is er slechts één
SSR-programma dat planmatig langer duurt dan het Burundees-Nederlands
SSR-programma: het Britse programma in Sierra Leone dat twaalf jaar duurt.

Rwandese militairen zingen anti-Aids liederen. Foto: S. Moumtzis , USAID

 
Wat ik zeker niet wil zeggen is dat schendingen van mensenrechten onge
straft moeten blijven en dat reacties op deze schendingen ondergeschikt zijn
aan het doel op langere termijn. Mensenrechtenschendingen zijn onaccep
tabel, maar de reacties op deze schendingen dienen het doel op langere term
niet uit het oog te verliezen. Het doel op langere termijn geeft juist uitzicht
op het minder of zelfs niet meer voorkomen van schendingen van Mensen
rechten. De reactie dient afgewogen te zijn en de dialoog dient in stand te
worden gehouden. 

Het beschermen van de minster wordt soms belangrijker dan het veiligstellen
van het SSR-programma. Foto: MinBuZa
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De duur van veranderprocessen is een gegeven. Het Nederlands politiek
bestel, met om de vier jaar verkiezingen, is ook een gegeven. Feit is ook dat
fragiele staten een negatieve invloed hebben op de wereldvrede en stabiliteit
en dat dit probleem niet vanzelf verdwijnt. De omvang van het probleem is
zo groot dat het in mijn ogen vraagt om een partij-overschrijdende benade
ring: een algemeen Nederlands beleid. Eigenlijk vraagt dit aan politieke
partijen om over hun eigen schaduw heen te springen en tot consensus te
komen zodat een eenmaal begonnen ondersteuning van een SSR-proces in
een bepaald donorland niet lijdt onder partij politieke belangen zodat het
SSR-proces uiteindelijke tot volledige wasdom en dus diepgang komt. Omdat
fragiele staten een duidelijke impact hebben op ons dagelijks leven en de
toekomst van komende generaties is het nodig dat men tracht de Neder
landse bevolking meer begrip bij te brengen over diepere oorzaken en ge
volgen. Het vraagt om initiatieven die aan de Nederlandse bevolking duide
lijk maken wat de echte uitdagingen zijn van ontwikkelingswerk inbegrepen 
state building- en vredesprocessen[7]. De Nederlandse belastingbetaler heeft
er recht op te weten dat de duurzame resultaten waarom hij vraagt alleen
maar bereikt kunnen worden door langdurige samenwerking. Men zou er
naar moeten streven om het duidelijk te maken dat iedere terugslag in het
proces niet afgedaan kan worden als het ontbreken van politieke wil bij de
ontvangende partij. Een argument dat geregeld wordt gebruikt als het gaat
om tegenvallende resultaten[8]. Om deze boodschap te gaan brengen is
politieke moed nodig omdat het niet een boodschap is waar de Nederland
se bevolking op zit te wachten en die meteen begrepen gaat worden, omdat
het uiteindelijke doel en gekoppeld resultaat verder weg in de toekomst
liggen. Misschien is het juist nu wel een goed moment omdat er een verband
kan worden gelegd tussen de toenemende stroom aan vluchtelingen en de
problematiek van fragiele staten. Het voorstel om een twitter-account te
openen over de missie in Mali is een voorbeeld van pogingen om met de
Nederlandse bevolking in dialoog te gaan maar het moet veel verder en
dieper gaan dan een twitter-account.

Het tegenargument tegen de voorgestelde oplossing is niet moeilijk voor
stelbaar: het Nederlandse volk is niet geïnteresseerd en de politieke mores
in Nederland is nu eenmaal zo. Als dat het tegenargument is, is het dan niet
arrogant dat we in de gespannen situatie, zoals in een fragiele staat, probe
ren daar wel andere principes en werkwijzen te introduceren terwijl we in

Minister Ploumen in gesprek met de president van Burundi. Foto: MinBuZa

Nederland, een van de rijkste landen ter wereld[9], er niet in slagen op basis
van argumenten een andere benadering te introduceren? Dat het mobilise
ren van delen van de maatschappij een beweging in gang kan zetten en dat
delen van de maatschappij geëngageerd kunnen raken, blijkt wel uit het feit
dat maatschappelijke organisaties aan de wieg stonden van de Mine Ban
Treaty, de Cluster Munitions Convention en VN-Resolutie 1325, “Women,
peace and Security”[10].
 
Het zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn alle politieke partijen te overtuigen,
maar een brede consensus, gedragen door een groot deel van de bevolking
zou al een stap in de goede richting zijn.
En als er geen mogelijkheid is om langdurig betrokken te zijn, is dan het
overdragen van het proces aan een andere donor een oplossing? Dit over
dragen aan een andere donor zal meestal gaan om moeizaam lopende
programma’s want er is normaal gezien weinig animo om in het geval van

Het SSR-proces duurt veel langer
dan een regeringsperiode
een goedlopend programma het succesverhaal over te dragen aan een an
dere donor. Donoren nemen programma’s echter niet graag over als het
tegenzit in het programma. Dus het zal moeilijk zijn om donoren te vinden.
Daarnaast gaat het overdragen van een SSR-programma volgens mij altijd
gepaard met het verlies van momentum. SSR, zeker als het complex/politiek
diepgaand is, is alleen mogelijk als er wederzijds vertrouwen en begrip is.
Wederzijds vertrouwen en begrip moeten groeien en ontstaan door samen
te werken. Het zijn beide zaken die het mogelijk maken om het verschil in
culturen te overbruggen. Verlies van momentum is een ideaal moment voor
tegenstanders van het veranderingsproces om het proces schade toe te
brengen. Kortom het overdragen van een SSR-programma is onwenselijk.

Dit artikel raakt de discussie over de wenselijkheid van bilaterale samenwer
kingsprogramma’s. Bilaterale programma’s zijn kwetsbaar omdat het pro
gramma afhankelijk is van de wil van slechts twee partijen. Als een van de
partijen stopt dan betekent dit het einde van de samenwerking. Natuurlijk
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Randvoorwaarden voor meer duurzame SSR. Tijd als
multifunctionele oplossing?
Tijd is een randvoorwaarde om SSR te laten verlopen zodat het diep genoeg
gaat en er geen afbreuk wordt gedaan aan elementaire zaken zoals
ownership. Elementaire zaken die op hun beurt bijdragen aan duurzaamheid.
Zoals in een van de voorgaande artikelen omschreven is SSR een politiek
proces. Om dit politieke proces te begeleiden is ondersteuning en engage
ment nodig van politiek hoog niveau. Dit geldt voor beide zijden. Daar is
geen ontkomen aan: de leiding van een SSR-programma kan veel, de am
bassade van het donorland kan nog meer betekenen op politiek gebied maar
er is zo nu en dan (zeker in tijden van tegenslag) politiek gewicht nodig om
vooruitgang te boeken of achteruitgang te beperken. Politiek gewicht wil
zeggen; niveau staatssecretaris of minister. In tijden van terugslag zijn deze

Eindnoten
[1] De term donor wordt op dit moment nauwelijks nog gebruikt, men heeft
het eerder over een partnerland maar voor de leesbaarheid van het artikel is
gekozen voor het handhaven van de term 'donor'.
[2] http://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library/Policy-and-Research-Papers/
Value-for-Money-The-overall-record-of-technical-assistance-for-institutional-
and-governance-reform
[3] https://www.oecd.org/dac/aid-architecture/49565196.pdf
[4] http://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library/Policy-and-Research-Papers/
Security-Sector-Reform-in-Times-of-Democratic-Reversal
[5] http://www.gsdrc.org/document-library/investing-in-prevention-an-international-
strategy-to-manage-risks-of-instability-and-improve-crisis-response/
[6] http://aiv-advies.nl/6bg/publications/advisory-reports/failing-states-a-global-
responsibility
[7] Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, “Minder pretentie,
meer ambitie”, Amsterdam university Press, 2010.
[8] http://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/
Handbook/Dialogue_Chapters/dialogue2_nathan.pdf
[9] http://www.volkskrant.nl/economie/-nederland-op-vijf-na-rijkste-land-
ter-wereld~a4152491/
[10] http://www.unidir.org/files/publications/pdfs/civil-society-and-the-con
ference-on-disarmament-360.pdf
[11] http://www.oecd.org/dac/effectiveness/thehighlevelforaonaideffective
nessahistory.htm

Nederlanders trainen een Burundees bataljon. Foto: MinDef

Politiek gewicht is nodig om vooruitgang te boek. Premier Rutte op bezoek in
Mali. Foto: Flickr

contacten hard nodig om via politieke dialoog de mate van stagnatie of
achteruitgang in het veranderproces te beperken. Deze contacten opstarten
op het moment dat het fout gaat is niet de oplossing; beter is deze contac
ten vanaf het begin onderhouden en een goede relatie opbouwen zodat er
vertrouwen ontstaat die nodig is als het fout gaat.
Naast tijd en politieke dialoog zijn er andere randvoorwaarden die moeten
worden ingevuld. Een daarvan is de flexibiliteit van het programma. Een
toenemende rol van de ontvangende partij vraagt om een programma dat
toestaat dat taken en verantwoordelijkheden op het juiste moment verschui
ven. Het vraagt om internationale experts die accepteren dat hun taak eindig
is en hun zichtbaarheid gaandeweg afneemt. Het vraagt ook om voldoende
vrijheid en snelheid van handelen op de werkvloer.
Een andere randvoorwaarde is het niet toestaan dat planningsmethodes zoals
het logical framework een programma kunnen gijzelen. SSR is een proces
dat zich niet lineair ontwikkelt. SSR vraagt om flexibiliteit zodat onverwach
te mogelijkheden kunnen worden geëxploiteerd, zelfs als het eindresultaat
niet duidelijk is. SSR is een iteratief proces waarbij niet de beste oplossing
moet worden geaccepteerd maar soms de meest haalbare oplossing. Al deze
zaken maken dat rigide planningsmethoden en duidelijk omlijnde bench
marks en periodes eerder belemmerend dan faciliterend zijn, omdat men
door de toenemende druk van de afgesproken resultaten geneigd zal zijn
stappen over te slaan of het roer over te nemen en zo gevoelens van owner
ship geweld aan te doen.
Het betekent ook dat we een einde zouden moeten maken aan train and
equip activiteiten als deze niet ingebed zijn in een meer omvattende pro
gramma dat ook goed bestuur van de veiligheidssector nastreeft. Train and
equip kan hier een bijdrage aanleveren maar het hoofdbestanddeel van goed
bestuur gaat over gedrag. 

"Preventie is veel goedkoper dan het redden van een staat". Foto: foto SSgt
Ryan Crane

is stoppen niet een eenvoudige beslissing, want stoppen van een samenwer
king kan afbreuk doen aan de geloofwaardigheid als donor, kan leiden tot
gezichtsverlies en het is tegen het streven naar meer doelmatige ontwikke
lingssamenwerking[11]. Maar stoppen is en blijft een nationaal besluit en is
niet onderworpen aan de goedkeuring van een andere instantie zoals bijv.
de Verenigde Naties.
Als overnemen door een andere donor geen wensbare of haalbare optie is
en als het onmogelijk is om tot een breed ondersteund, nationaal, politiek
beleid te komen dan is wellicht een samenwerkingsverband tussen gelijk
georiënteerde landen en/of internationale organisaties mogelijk. Dit vermin
dert in elk geval de kwetsbaarheid van bilaterale samenwerkingsverbanden.
Landen als Groot-Brittannië, de Scandinavische landen, Duitsland en Neder
land hebben over het algemeen gezien een zelfde benadering van SSR. Een
dergelijke groep van landen zou in multinationaal verband een SSR-proces
in een fragiele staat kunnen ondersteunen. In een multinationaal verband
zou het mogelijk moeten zijn dat een land zich tijdelijk terug trekt uit een
SSR-programma om later weer terug te komen als de politieke wind in het
donorland weer ten goede is gedraaid.
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Column

Interventies en effectiviteit
Mr. drs. C. Homan

 
De meningen over de effectiviteit van de stabiliseringsmissies in Afghanistan en Irak hebben
de laatste jaren vaak een wijziging ondergaan. Dat geldt ook voor ondergetekende. Na de of
ficiële, meestal positieve tussentijdse evaluatierapporten over de vele civiel-militaire activiteiten
bij deze missies, is nu grotendeels sprake van falen of mislukking. Zo is Uruzgan weer terug
bij af, wappert de vlag van de Taliban weer en gaan de meisjes niet meer naar school. En in
Irak is sprake van een grote wanorde. 

Mission Failure
Recentelijk is een boek over de Amerikaanse missies in de afgelopen decen
nia verschenen, dat verplichte literatuur behoort te zijn voor iedere belang
stellende voor veiligheidsvraagstukken. Het is de Amerikaan, Michael Man
delbaum, die in zijn 'Mission Failure: America and the World in the Post-Cold
War Era', onder meer uitgebreid ingaat op de mislukte missies in Afghanistan
en Irak. Het beeld dat hij schetst is niet alleen realistisch maar soms ook
schokkend. De titel van het boek herinnert aan de speech van president Bush,
aan dek van het vliegkampschip USS Abraham Lincoln voor de kust bij San
Diego op 1 mei 2003, waarin hij het eind van de belangrijkste gevechtsacties
in Irak aankondigde. 'Mission accomplished’, luidde de tekst op een spandoek

Superieure macht
Het boek behandelt periode 4 en gaat daarbij in op de verschuivingen in het
beleid. De Verenigde Staten ontmoetten na het einde van de Koude Oorlog
geen externe uitdagingen voor hun veiligheid of belangen. Er waren ook
geen bedreigingen voor de internationale orde en instituties die de Verenig
de Staten mede hadden opgericht na WO-II. Mandelbaum betoogt dat de
Verenigde Staten zich vanwege hun superieure macht in periode 4 in hun
buitenlands beleid vooral op transformatie in het kader van nation building 
richtten. Het land begon volgens de auteur aan een aantal kostbare en
nutteloze missies die niet zozeer het verdedigen van het Westen beoogden,
maar het Westen politiek en ideologisch wilden uitbreiden. De Verenigde
Staten beschikten immers over het geld en de macht en achtten de missies
uitvoerbaar. Bovendien was een ‘can-do’ geest diep geworteld in de tradities
van het land. Anders gezegd: niet de vitale veiligheidsbelangen van de

op de achtergrond van de president. Niets is minder waar. Zoals bekend kent
Irak na dertien jaar veel sektarisch en religieus geweld. Een nieuwe compli
cerende factor hierbij is de bestrijding van de Islamitische Staat. 
 
Mandelbaum onderscheidt in zijn boek de geschiedenis van het wisselend
Amerikaans buitenlands beleid in vier perioden: periode 1, intern gericht,

Het vliegkampschip USS Abraham Lincoln met het spandoek 'MISSION AC
COMPLISHED'. Foto: US Navy, Photographer's Mate 3rd Class Juan E. Diaz

De Verenigde Staten ontmoetten
na het einde van de Koude Oor
log geen externe uitdagingen
voor hun veiligheid of belangen

met onder meer de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865); periode 2, ex
tern gericht (1898-1945); periode 3, nasleep van de Tweede Wereldoorlog
en de Koude Oorlog (1945-1992); en periode 4, tijdperk na de Koude Oorlog
(1993-2014).

Vele Amerikaanse inspanningen
op het gebied van de zogenoem
de nation building hebben tot
weinig resultaat geleid
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Weinig resultaat
De rode draad in het boek is dan ook dat de vele Amerikaanse inspanningen
op het gebied van de zogenoemde nation building tot weinig resultaat
hebben geleid. De complexe relaties tussen partijen in verschillende landen
waren vaak een belemmering. Met etnische verschillen, politieke affiliaties,
religieuze verdelingen, en substantieel verschillende historische achtergron
den, is het zelfs voor een supermogendheid niet gemakkelijk eenheid te
scheppen in ontwikkelingslanden. Zo is Afghanistan een straatarm, onder
ontwikkeld land, dat nooit een centraal bestuur, uniforme rechtspraak, na
tionaal leger en nationale politie kende en waar veel analfabetisme heerst.
Bovendien trof een oorlog van meer dan twintig jaar het land met verdere
ontreddering en chaos.

Tot slot
Gezien de recente sterk veranderde mondiale verhoudingen en de huidige
machtspolitieke rol van China en Rusland, ziet Mandelbaum Amerika’s di
plomatieke agenda weer terugkeren naar de traditionele zorgen van grote
mogendheden. Met andere woorden. Het primaat van de machtspolitiek is
weer terug!

Verenigde Staten stonden centraal, maar de interne structuur en wijze van
bestuur van andere landen.
 
Zo probeerde Amerika (Clinton) in de jaren ’90 de mensenrechten in China
te beschermen en vrije markten en democratie in Rusland aan te moedigen.
Beide faalden echter. Dit gold ook voor de interventies op humanitaire
gronden, gevolgd door nation building in Somalië, Haïti, Bosnië en Kosovo
(Clinton),en vergelijkbare pogingen in Afghanistan en Irak (Bush). Ook het
streven naar bevordering van de democratie in het Midden-Oosten was een
mislukking (Obama).
Gemeenschappelijk aan deze projecten is dat ze alle gericht waren op de
interne zaken van een land.
Met andere woorden, of de missies nu gesteund werden door de idealisten
uit het Clinton-tijdperk, door de zogenoemde realisten onder George W.
Bush of door de persoonlijke diplomatie van Barack Obama: al deze vrijwillig
ondernomen projecten botsten op moeilijke culturele en politieke realiteiten.
Kortom, de drie presidenten keken tegen de wereld aan, niet zoals hij was,
maar zoals zij wensten dat hij was.

 
Het boek van Mandelbaum lezend, doet denken aan de ideeën van de
Leidse hoogleraar Isabelle Duijvesteijn. Zij noemde enkele jaren geleden het
patrimonialisme als belangrijke invloedrijke factor bij interventies. In gebieden
waar Westerse staten gepoogd hebben te bemiddelen in gewapende con
flicten, wordt de lokale politiek volgens haar namelijk bepaald door patrimo
nialisme. Normen, praktijken en wederkerigheid vormen het centrale idee
van dit fenomeen. Patriarchale logica onder een groot deel van een bevolking
is vaak gebaseerd op bestaande of gepercipieerde familie- of etnische banden
of religieuze solidariteit. Zij creëert, aldus de hoogleraar, een politiek systeem
van loyaliteit en wederkerigheid, dat expansief is en gebaseerd op normatie
ve en economische macht en ook dwang. Cliënten verschaffen hun be
schermheer steun en legitimiteit in ruil voor gunsten in de vorm van goede
ren, diensten en bescherming. Bovendien is niet onbelangrijk in Afghanistan,
dat de Taliban met de bevolking het geloof, de taal en de cultuur deelt.
Gezien al het voorgaande spreekt men In de Verenigde Staten dan ook in
middels over militaire operaties in cultureel onbekende omgevingen.

De superieure macht van de Verenigde Staten. Foto: US Navy, Chief Photographer's Mate Todd P. Cichonowicz

Het primaat van de machts-
politiek is weer terug! 
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Kustwacht vliegt veel patrouilles
boven de Noordzee
Tekst en foto's: Jan van den Berg

Met twee vliegtuigen van het type Dornier 228 houdt de Kustwacht de Noordzee in de gaten. Koopvaardij, vissers,
bouwers van windmolenparken; allemaal mogen ze zich verheugen in de belangstelling van de vliegende waarnemers.

De Kustwacht heeft tientallen routes gedefinieerd, die worden afgelegd om
toezicht te houden op de scheepvaart en om overtredingen op te sporen.
Sommige routes volgen de kust, terwijl andere tot ver de Noordzee op gaan.
Het verste punt van het Nederlandse deel van de Noordzee ligt zo'n 330
kilometer noordelijk van Den Helder.
Armex vloog eind mei mee op de route met de naam B6. Deze leidde vanaf
Schiphol via het Noordzeekanaal naar de Noordzee bij IJmuiden. Vandaar
volgde het vliegtuig de kust tot aan het Duitse eiland Helgoland om vervolgens
langs de zuidkust van de Duitse Bocht en Nederland naar Walcheren te
vliegen en vervolgens weer koers te zetten naar IJmuiden.

Mission commander
De mission commander was inspecteur Kitty van Rijkswaterstaat. Bij de
vluchtvoorbereiding keek ze wat zorgelijk naar de golfhoogte, die maar 0,5
tot 1 meter was. "Als er geen of hele lage golven zijn, werkt de SLAR niet
en kunnen we geen verontreiniging zien." SLAR staat voor side looking
airborne radar. Waar bijvoorbeeld olie op zee ligt, zijn de golven lager en dat
is te zien met de SLAR. Geen golven betekent dus dat olie niet zichtbaar is
op de radar.
Een ander punt van aandacht was de vrij dikke en laaghangende bewolking,
die noordelijk van de Waddeneilanden op de weerkaart te zien was. Ze be
sprak met waarnemer Joery, wachtmeester 1 bij de Koninklijke Marechaus
see, of er wel genoeg zicht was te verwachten. Ze kwamen tot de conclusie
dat dat waarschijnlijk wel het geval zou zijn. 

Rectificatie
In het artikel over de Kustwacht in de vorige editie van Armex (2016-3)
is helaas een fout geslopen. Aan het einde van het artikel staan twee
citaten die vrijwel identiek zijn. Dit had voorkomen moeten worden.

Vissersschip
Om kwart over acht in de ochtend steeg de Dornier op. Na zo'n 10 minuten
vlogen we boven de Noordzee. Al snel kwam een Duits vissersschip in beeld,
dat de AIS niet aan had. Dit automatic identification system is verplicht voor
vrijwel alle schepen. Het verzendt permanent de naam van het schip, koers
en snelheid, zodat andere schepen, de Kustwacht en de verkeersleiding
daarvan op de hoogte zijn. Joery riep het schip op met het verzoek om de
AIS aan te zetten, hetgeen even later ook gebeurde.
Er kwamen ook twee marineschepen in beeld, te weten de Zr. Ms. Zeeland
en het Belgische fregat Louise-Marie, de voormalige Hr. Ms. Willem van der
Zaan. De vliegers, majoor Dion van de luchtmacht en luitenant ter zee 2 OC
Haico van de marine,  stelden voor om daar eens laag langs te vliegen.
Daarmee bedoelden ze op een meter of 30 boven de golven. 

In de Dornier zijn twee consoles voor waarnemers met beeldschermen voor
kaarten en beelden van de sensoren

Regelmatig worden schepen gefotografeerd op verzoek van het
Kustwachtcentrum 

Zicht
De weerkaart klopte en dus was het zicht noordelijk van de Waddeneilanden
niet al te best. Dit betekende dat Joery en Kitty weinig hadden aan de video
camera die onder de Dornier hangt. Voor detailopnames voldoet deze ca
mera niet zo. Daarvoor is een spiegelreflexcamera met telezoomlens aan
boord. Die moest Joery op deze vlucht ook gebruiken.
Tijdens de vlucht kregen we van het Kustwachtcentrum in Den Helder de
vraag om foto's te maken van een bepaalde tanker. Daartoe vlogen we twee
keer laag rond het schip, terwijl Joery door een opengeklapt zijraam de foto's
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Vliegende inspectie
Sinds 1975 houdt de Nederlandse overheid vanuit de lucht toezicht op
zee. Aanleiding was de wens om inzicht te krijgen in de omvang van de
scheepvaart en de milieuverontreiniging. Rijkswaterstaat ging met een
klein tweemotorig vliegtuig (Cessna 402) speuren naar schepen die ille
gaal olie en ander afval loosden. Er volgden verschillende andere vlieg
tuigen. Tussen 1992 en 2006 huurde Rijkswaterstaat een Dornier 228
voor de Kustwacht. Dit is een toestel van Duits fabrikaat, dat als commer
cieel vliegtuig 19 passagiers kan vervoeren. In 2007 werden twee Dornier
228's gekocht ten behoeve van de Kustwacht. De verdubbeling van de
capaciteit was nodig, want een jaar eerder waren de Lockheed Orion
patrouillevliegtuigen van de Koninklijke Marine uit dienst genomen. Deze
werden tot 2006 geregeld ingezet door de Kustwacht.
 
De Dorniers zijn organisatorisch ingedeeld bij de Koninklijke Luchtmacht
en hebben Schiphol als thuisbasis. Ze worden gevlogen door piloten van
de Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marine. De waarnemers zijn
afkomstig van de Koninklijke Marechaussee, Douane en Rijkswaterstaat.
 
Behalve boven de Noordzee vliegen de Dorniers van tijd tot tijd boven de
Middellandse Zee voor het opsporen van boten met vluchtelingen. Dit
gebeurt in het kader van Frontex; het agentschap van de Europese Unie
voor het bewaken van de buitengrenzen.
 
Soms zet de Kustwacht helikopters in van de Luchtvaartpolitie. Verder
coördineert de Kustwacht de inzet van de civiele reddingshelikopters van
Noordzee Helikopters Vlaanderen. Dit bedrijf heeft in 2014 een contract
van vijf jaar afgesloten met de Nederlandse overheid en heeft twee Eu
rocopter AS 365 Dauphin helikopters op Marine Vliegkamp De Kooy
gestationeerd voor search and rescue vluchten. 

Drukte
Wat boven de Noordzee direct opvalt, is de drukte. Zowel uit het raam als
op de elektronische zeekaart zijn overal schepen te zien. Een van de taken
van de waarnemers is te kijken of koopvaardijschepen zich houden aan het
verkeerscheidingsstelsel. Om de kans op aanvaringen te voorkomen, mogen
deze schepen niet kris-kras over de Noordzee varen.

Windparken
Drukte geven ook de windmolenparken. Dat was goed te zien bij het Gemi
ni windpark dat momenteel ten noorden van Ameland in aanbouw is. Diver
se schepen zijn daar bezig om turbines te plaatsen of kabels te leggen.
Daarnaast varen kleine, snelle boten af en aan met personeel. Dat laatste
blijft zo, als het windpark klaar is. Er moet tenslotte op gezette tijden onder
houdspersoneel naar de windturbines. Dat was te zien voor de Zeeuwse kust,
waar het Belgische windpark Thorntonbank ligt.
 
De vlucht terug naar Schiphol verliep rustig. Behalve de vele schepen op weg
naar de haven van Rotterdam zagen we zeehonden op de zandbanken voor
de kust, de Zr. Ms. Rotterdam en het opleidingsvaartuig Zr. Ms. Urania.
Rijkswaterstaat was op de Noordzee vertegenwoordigd met het betonnings
vaartuig Frans Naerebout en het onderzoeksschip Zirfaea.
 
Na ruim drie en een half uur stonden we weer op Schiphol. Overtredingen
waren niet vastgesteld. Dat had anders kunnen lopen, zegt Joery. "We zien
tenslotte gemiddeld één keer  per week een illegale lozing op de Noordzee."

Windparken zorgen voor veel verkeer op de Noordzee 

De Zr. Ms. Rotterdam vaart met lage snelheid voor de kust van Zeeland

Onderzoeksschip Zirfaea van Rijkswaterstaat hoort ook bij de Kustwacht

Bij deze tanker blijkt tijdens inspectie uit de lucht niets aan de hand te zijn 

Ook de positie van vissersschepen houden de waarnemers nauwlettend in
het oog. Er mag immers niet overal gevist worden. Kotters met een motor
vermogen groter dan 300 pk mogen niet binnen de territoriale wateren
vissen. De kleine Eurokotters en garnalenkotters mogen dat wel. Het is dus
zaak goed te weten welke kotters in beeld zijn. Voor een ervaren waarnemer
als Kitty is dat makkelijker dan voor bijvoorbeeld Joery, die nog maar een
paar maanden als waarnemer vliegt.

maakte. "Ik zie niets bijzonders aan dit schip en alles lijkt prima in orde",
was zijn commentaar.
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Boekbespreking

13 Spannende uren in Benghazi
Kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

Op 11 september 2012, op de kop af 11 jaar na 9/11, werd de US State
Department Special Mission Compound in de Libische stad Benghazi aange
vallen door een grote groep lokale strijders. Bij deze terroristische aanval
kwamen vier Amerikanen om het leven, waaronder de Amerikaanse ambas
sadeur in Libië, Christopher Stevens. Deze was op dat moment op werkbe
zoek in Benghazi.

De aanval had natuurlijk niet alleen een politieke dimensie. Het was ook een
strijd van een grote groep aanvallers tegen een slechts een handvol Ameri
kaanse en lokale verdedigers van de Special Mission Compound en de Annex,
de 'geheime' locatie van de CIA in Benghazi. In het boek '13 Hours' vertelt

13 Hours
Mitchell Zuckoff, i.s.m. het Annex Security Team
ISBN: 978-90-452-1016-2
384 blz.
€ 17,95
Verkrijgbaar als E-book: ISBN 978-90-452-1026-1

Zuckoff laat in het boek de politieke dimensie vrijwel geheel buiten beschou
wing. Het gaat hem erom de acties van het beveiligingsteam vanuit een
militair perspectief te beschrijven. Hij laat de teamleden aan het woord zodat
de lezer inzicht krijgt in hun beweegredenen en in hun emoties. De lezer
ervaart daardoor de belevenissen van heel dichtbij. Het is in een vlotte stijl
geschreven en boeit de lezer, ook al weet deze hoe het afloopt. De Neder
landse vertaling is uitgegeven in de reeks 'Meer Boek voor Mannen' (www.
meerboekvoormannen.nl). Het boek is in 2016 verfilmd onder de titel 13
Hours: The Secret Soldiers of Benghazi.

Dit beveiligingsteam bevond zich - op één man na - tijdens de aanval op de
Compound in de Annex op minder dan een kilometer afstand. Het verhaal
gaat in detail in op de acties van de leden van het team nadat ze door de
aanval op de Compound waren gealarmeerd. Na een, in de ogen van de
teamleden onnodige lange, wachttijd kregen ze van de hoogste diplomaat
ter plaatse toestemming om naar de Compound te gaan. Daar doen ze
verwoede, maar vergeefse pogingen om twee mannen, waaronder ambas
sadeur Stevens, uit het brandende hoofdgebouw van de Compound te
redden.
Een aantal uren later is het team terug in de Annex, die op zijn beurt wordt
aangevallen. Tijdens de verdediging van de Annex sneuvelen twee Amerika
nen waaronder een teamlid. Ook het gevecht om de Annex wordt in detail
in het boek beschreven.

De aanval had enorme politieke consequenties, die tot op de dag van vandaag
doorwerken. De aanval vond plaats midden in de campagne voor de presi
dentsverkiezingen van 2012. De Republikeinse kandidaat, Mitt Romney,
noemde de aanval (mede) een gevolg van het zwakke leiderschap van pre
sident Obama. Daarnaast kreeg de Minister van Buitenlandse Zaken, Hillary
Clinton, de volle laag. Zij was politiek verantwoordelijk en nam die verant
woordelijkheid ook op zich. Toen een onafhankelijke commissie tot de
conclusie kwam dat Buitenlandse Zaken tekort was geschoten, vielen haar
politieke tegenstanders over haar heen. Ook in de campagne voor de presi
dentsverkiezingen van dit jaar gebruikten de tegenstanders van Clinton
'Benghazi' als een wapen tegen haar.

hoogleraar en voormalig journalist Mitchell Zuckoff het verhaal vanuit het
gezichtspunt van een team van zes oud-militairen, dat was belast met de
beveiliging van de Compound en de Amerikaanse diplomaten in Benghazi.
De vijf overlevenden van dit team zijn medeauteur van het boek.

President Obama spreekt tijdens de officiële overdracht van de Amerikaanse
slachtoffers. Foto: US DoD, Erin A. Kirk-Cuomo

In  de campagne voor het presi
dentschap werd 'Benghazi' als
een wapen tegen Hillary Clinton
gebruikt
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