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Op de Korrel

We blijven voorlopig nog in Malie.
En wat nu?
kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

Op 7 oktober j.l. heeft de regering bekendgemaakt dat de Nederlandse bijdrage aan de VN-missie MINUSMA in Mali ook in
2017 wordt voortgezet. Daarbij neemt zij maatregelen om tegemoet te komen aan de bezwaren zoals die onlangs door de
commandanten van het Defensie Helioptercommando en het Korps Commandotroepen (KCT) werden geuit. De Nederland
se helicopters worden begin 2017 teruggetrokken. Het kabinet gaat hierbij uit van een "naadloze overdracht". De special
forces van het KCT, die volgens hun commandant onder hun niveau werkten, worden vervangen door een Long Range
Reconaissance Patrol Task Group van lichte infanterie en verkenners. De totale Nederlandse bijdrage, die in 2016 al was
teruggebracht tot 375 personen, zal in 2017 bestaan uit 290 mannen en vrouwen.
Ik begrijp dat ons internationaal georiënteerde land zijn fair share wil blijven leveren aan een van de belangrijkste militaire
missies van de Verenigde Naties. Het zou niet van veel verantwoordelijkheid getuigen als een land, dat in 2018 een zetel
bezet in de Veiligheidsraad, zijn bijdrage, die zeker op inlichtingengebied essentieel is, zomaar beëindigt.
Met de missie zelf is het echter een geheel ander geval. In de eerste plaats betreft dit het mandaat van MINUSMA. De be
langrijkste taak is het "ondersteunen van de Malinese partijen bij de uitvoering van het vredesakkoord". Dat is voor een
vredesmacht een logische opdracht. Tot de taak behoort echter ook het "herstel van staatsgezag" als onderdeel van dit vredesakkoord. En hiermee staat
MINUSMA niet langer als neutrale entiteit tussen de partijen, maar behoort zij tot een van die partijen. Dat is zeker het geval in de ogen van de noordelijke
(strijd)groepen. Zij hebben weliswaar onder internationale druk het vredesakkoord met de regering getekend, maar zien de regering in Bamako niet als
legitiem.
De uitvoering van het vredesakkoord gaat dan ook moeizaam. De secretaris-generaal van de VN noemt in zijn rapportage aan de Veiligheidsraad van afge
lopen september het wantrouwen tussen de diverse partijen als belangrijke reden voor het gebrek aan voortgang. De regering probeert, zoals gezegd,
voortgang te forceren door eenzijdig maatregelen af te kondigen en te implementeren. De noordelijke (strijd)groepen zijn hierover uiterst kritisch, hetgeen
in een aantal gevallen heeft geleid tot geweld.
Ook militair gezien is de situatie weinig hoopvol. Volgens de Nederlandse regering nemen "[n]aast de onverminderde wil om aanslagen te plegen, de ca
paciteiten van [terroristische] organisaties toe, vooral omdat zij meer samenwerken dan voorheen", waarbij "over en weer gebruik [wordt] gemaakt van
capaciteiten van separatistische en/of regeringsgezinde groeperingen." Het is volgens onze regering zelfs niet geheel uit te sluiten dat MINUSMA betrokken
wordt bij lokale conflicten van de partijen die de vredesakkoorden hebben getekend.
We hebben dus te maken met een situatie waarbij je je kunt afvragen of er wel een vrede is die gehandhaafd moet worden. Ban Ki Moon doet in zijn
rapport dan ook de volgende nadrukkelijke oproep aan de betrokken Malinese partijen: "For the peace process to advance in earnest, it is critical that the
Malian parties adhere in good faith to the peace agreement and commit themselves to achieving key priorities".
Daarnaast is het noodzakelijk dat het mandaat zo wordt aangepast dat MINUSMA niet langer gezien kan worden als ondersteuning van een van de partij
en. Vertrouwen is de basis waarop vrede zou moeten worden gebouwd. Dat ontbreekt door de huidige vorm van het mandaat en het optreden van de
betrokken partijen, zowel de voormalige rebellen uit het noorden als de regering in Bamako.
Ik zie hier een belangrijke taak voor de Nederlandse regering om haar invloed uit te oefenen. Het conflict in Mali is niet alleen op te lossen met militaire
middelen, hoe goed die militairen ook zijn in hun taakuitoefening. Gelukkig ziet onze regering dat ook. Zij stelt niet voor niets dat de "problematiek in Mali
vraagt om een geïntegreerde benadering die zich richt op zowel de aanpak van grondoorzaken van het conflict als op het tegengaan van acute veiligheids
dreigingen."
Ik hoop dat onze regering als belangrijke contribuant aan MINUSMA en toekomstig lid van de Veiligheidsraad, zich inspant wat betreft de aanpak van de
grondoorzaken. Bijvoorbeeld door aanpassing van het mandaat en het aansporen van de strijdende partijen hun afspraken na te komen.
Ik ben ervan overtuigd dat de militairen in dat geval de veiligheidsproblemen adequaat kunnen aanpakken. Dan hebben onze militairen in Mali niet langer
het gevoel dat zij op een hopeloze missie zijn gestuurd.

Verder in dit nummer
Op de pagina's 3-6 analyseert onze medewerker Kees Homan het onlangs verschenen Duitse defensiewitboek onder de titel Duitsland streeft naar
grotere militaire rol. Op de pagina's 12 en 13 treft u bovendien zijn column aan. Hierin gaat hij in op de relatie tussen Israël en zijn krijgsmacht.
Op de pagina's 7 en 8 treft u een reportage aan van onze medewerker Gertjan van der Wal. Onder de titel Luchtdoelraketten kiezen het ruime
sop doet hij verslag van het beladen van het materieel van het DGLC in de Eemshaven. Op pagina 9 staat de eerste van twee boekbesprekingen van onze
medewerker Jan van den Berg. In Spioneren met Amerika bespreekt hij het boek Samen met de CIA. Zijn tweede bespreking betreft het boek De
brandende kampongs van generaal Spoor. Deze kunt u vinden op pagina 14 onder de titel Massageweld kenmerkt Indonesische
onafhankelijkheidsoorlog. Op de bladzijden 10 en 11 staat de column van Laszlo Maracz. Hij stelt zich de vraag: Komt er nog een Europees
leger? Deze editie van Armex wordt afgesloten met het Defensienieuws op de pagina's 15 en 16.
Foto cover: Nederland levert ook in 2017 een bijdrage aan de VN-missie in Mali. Foto: MinDef
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Duitsland streeft naar grotere
militaire rol
Mr. drs. C. Homan

Het traditioneel bescheiden Duitse defensiebeleid gaat assertiever en ambitieuzer worden. Althans dat zijn de
intenties van de Duitse regering. Het bijna 150 paginas tellende Duitse defensiewitboek dat op 13 juli jl. verscheen,
pleit voor een toenemende deelname van Duitsland aan de Europese en trans-Atlantische defensie.
De belangrijkste punten van het witboek zijn solidariteit en cohesie tegen
gemeenschappelijke dreigingen en uitdagingen, een meer geïntegreerde
Europese defensie en een versterkte Europese pijler ten dienste van NAVO’s
collectieve verdediging.
Het witboek bouwt voort op speeches van de Duitse Bondspresident en
ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie, gehouden tijdens een inter
nationale veiligheidsconferentie in München in februari 2014. Bondspresi
dent Gauck verweet toen zijn landgenoten zich al te gemakzuchtig te ver
schuilen achter de historische schuld van Duitsland. Hij spoorde Duitsland
aan meer te doen voor de veiligheid waarvan het tientallen jaren dankzij
anderen kon genieten. Minister van Defensie Von der Leyen (CDU) en haar
collega van Buitenlands Zaken Steinmeier (SPD) betoogden toen ook, dat
Duitsland meer verantwoordelijkheid zou moeten nemen voor de internati
onale veiligheid.
Later merkte bondskanselier Angela Merkel hierover op: “Ons economisch
en politieke gewicht verplicht ons daartoe”. Dat is andere taal dan tijdens
de Libië-crisis in 2011, toen het Duits defensiebeleid een dieptepunt beleef
de. Toen weigerde Duitsland namelijk deel te nemen aan de militaire Libiëoperatie, waar zowel de Verenigde Staten als onder meer Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk aan bijdroegen.

Alleen met hulp van de Amerikanen kan Europa zich effectief verdedigen.
Foto US Army

Wat zijn de andere hoofdpunten van het witboek? De Duitse veiligheidsbe
langen die het witboek noemt zijn weinig verrassend te noemen: bescher
ming van Duitse burgers en de soevereiniteit en territoriale integriteit van
Duitsland; eenzelfde bescherming van Duitse bondgenoten; handhaving van
een internationale orde gebaseerd op internationaal recht; het verzekeren
van de welvaart van Duitse burgers door een sterke economie en ongehin
derde wereldvrijhandel; bevordering van het verantwoord gebruik van be
perkte grondstoffen in de wereld; consolideren van de Europese integratie;
en consolideren van het trans-Atlantisch partnerschap.

Bondspresident Gauck verweet zijn
landgenoten zich al te gemakzuchtig
te verschuilen achter de historische schuld
van Duitsland

Inzet van Duitse burgers en militairen tegen overstromingen van de Elbe. Foto: Wikimedia
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Het witboek merkt op dat alleen door samen te werken met anderen
Duitsland zijn eigen grondgebied en zijn open maatschappij kan beschermen.
Het voegt er wel aan toe dat dit bij het nastreven van Duitse belangen altijd
betekent dat met de belangen van bondgenoten en die van andere bevrien
de naties rekening wordt gehouden.
Opmerkelijk is dat Duitsland de Bundeswehr wil open stellen voor burgers
van andere EU-landen. Het voorstel om buitenlanders met een EU-paspoort
op te nemen in het leger, stuit echter op weerstand bij de bevolking. Sinds
de oprichting van de Bundeswehr 61 jaar geleden mogen enkel Duitsers het
Duitse leger in. Waarschijnlijk wordt door het tekort aan militairen (sinds vijf
jaar geleden de dienstplicht werd opgeschort) met dit principe gebroken. In
het witboek wordt het voorstel echter vrij idealistisch als een ‘sterk signaal
voor een Europees perspectief’ genoemd. Niet voor niets staat ook in het
witboek dat de Duitse identiteit onverbrekelijk verbonden is met de Europe
se identiteit.

Duitse militairen in Afghanistan. Foto: ISAF

Europese Unie
Niet verrassend besteedt het witboek dan ook veel aandacht aan de Euro
pese Unie. Duitsland streeft ernaar deel te zijn van een Europese Unie van
Veiligheid en Defensie. Deze Unie dient volgens het witboek 1. alle moge
lijkheden te gebruiken die in het Verdrag van Lissabon staan, te beginnen
met permanente structurele samenwerking; 2. op de middellange termijn
een permanent civiel-militaire operaties-hoofdkwartier te vestigen; en 3.
herstructurering en consolidatie van de Europese defensie-industrie te be
vorderen, ondanks dat het ook de noodzaak onderstreept zekere sleuteltech
nologieën te behouden. Maar de Duitse Minister van Defensie, Ursula von
der Leyen, heeft eerder verklaard een Europese Defensie Unie zelf niet meer
te beleven, maar misschien haar kinderen. In het witboek wordt het dan ook
een ‘Fernziel’ genoemd.
Het witboek besteedt ook aandacht aan de interne uitdagingen binnen de
Europese Unie. Zo leggen sommige lidstaten een toenemende nadruk op
hun nationale belangen, ten koste van de interne cohesie en solidariteit
tussen lidstaten. Als meest onmiddellijke dreiging noemt het witboek het
transnationaal terrorisme dat de vrije, open en tolerante maatschappij zowel
als vijand als doel beschouwt.
Nieuw in het witboek is de mogelijkheid militairen voor binnenlandse taken
in te zetten, zoals natuurrampen, terrorismebestrijding etc. In andere landen
is dit al jarenlang een vanzelfsprekende zaak. Zo is dit In Nederland al
meerdere jaren de derde hoofdtaak van defensie

Een Duits fregat neemt deel aan de EU-anti-piraterijmissie Atalanta.
Foto: Wikipedia, Rock Cohen

NAVO
Het trans-Atlantisch bondgenootschap acht het witboek van vitaal belang
voor Europa’s veiligheid. “Het is alleen samen met de Verenigde Staten dat
de EU zich effectief kan verdedigen tegen de dreigingen van de 21ste eeuw
en een geloofwaardige afschrikking kan garanderen”. Het witboek bepleit
een progressieve integratie van Europese strijdkrachten en versterking van
NAVO’s Europese pijler en een coherente interactie tussen de NAVO en de EU.
Samenwerking
Het witboek bepleit uitvoerig multinationale ontwikkeling door samenwer
king op basis van uniforme specificaties en normen teneinde de kosten van
ontwikkeling, verwerving en onderhoud te reduceren. Zoveel mogelijk zou
een staat alleen de verantwoordelijkheid moeten nemen voor ontwikkeling
van militaire systemen ingevolge het door Duitsland voorgestelde Framework
Nations Concept. Ingevolge dit concept leveren een of meer grote landen
bovendien een eenheid of hoofdkwartier als framework en leveren kleine
landen een bijdrage die hierin past. Een recent voorbeeld is het door Duitsland
voorgestelde Framework Nations Concept. In het kader hiervan is dit jaar de
Nederlandse 43e Gemechaniseerde Brigade geïntegreerd in de Duitse 1e
Pantserdivisie. Duitsland stelt dat het ook voorbereid is deel te nemen aan
projecten die door andere landen geleid worden. Het lijkt ook geneigd te
zijn het beginsel van ‘fair return’ op te geven, door het standpunt in te nemen
dat productie plaats kan vinden waar de beste technologische en industriële
vaardigheden gevonden worden. Het witboek vindt dat samenwerking niet
alleen ontwikkeling en verwerving moet betreffen, maar ook onderhoud en
operationele ondersteuning. Duitsland hoopt vooral met Frankrijk door
middel van de EU de militaire samenwerking weer te stimuleren.

Ondertekening van de overeenkomst om de 43e Brigade te integreren in de
1e Duitse Pantserdivisie. Foto: MinDef

De Bundeswehr heeft nog een hele
inhaalslag op materieelgebied te maken
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Het witboek onderstreept ook de mondiale benadering; de veerkracht van
staten en maatschappijen; het belang van de OVSE; en de rol van de Vere
nigde Naties. Duitsland streeft er naar meer aan missies bij te dragen (VN,
politie, civiel en militair) en doet de aanbeveling dat de Bundeswehr zich
inspant zich aan te passen aan alle behoeften die in het witboek beschreven
zijn. Zo’n aanpassing moet beginnen met een inspanning in termen van
budget en uitrusting, teneinde zoveel als mogelijk dichter bij de NAVO
doeleinden te komen; bijvoorbeeld 2 % van het BNP te spenderen aan de
fensie en 20 % van de defensie uitgaven te besteden aan investeringen
(onderzoek en uitrusting). Ongetwijfeld zal zowel aan de NAVO als de EU
een grotere Duitse militaire bijdrage ten goede komen.
Cultuur
Hoewel Duitsland in het witboek minder terughoudend is ten aanzien van
de inzet van de krijgsmacht, gaat het voorlopig echter wel om voornemens.
De afgelopen decennia hebben de bondgenoten van Duitsland vaak ge
klaagd, dat de Duitsers op militair terrein te weinig verantwoordelijkheid
nemen. Als ze bovendien wel meedoen, zoals in Afghanistan, laten ze het
zware werk en het geweld het liefst over aan andere landen.
De huidige Duitse opstelling is nog voor een belangrijk deel bepaald door de
geschiedenis van twee wereldoorlogen en de pacifistische instelling van een
groot deel van de bevolking. Dit pacifisme kent twee varianten. De eerste
stelt dat militaire middelen niet nuttig zijn geweest in het verleden en dat
civiele instrumenten en preventie effectiever zijn. De andere is gekenmerkt
door een ‘not my business'-benadering, die het debat over verantwoorde
lijkheid nemen en de vele manieren om die uit te oefenen, uit de weg gaat.

Slechts 38 van de 114 Eurofighters waren operationeel.
Foto: Wikipedia, Krasimir Grozev

Ook is sprake van een onvoldoende ontwikkelde Duitse defensie-identiteit.
Het huidige Duitsland heeft een veel minder sterke militaire cultuur dan
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Er bestaat weinig belangstelling voor
defensie in de politiek en maatschappij. Zo ontstond na Afghanistan een
nieuwe houding van stilte en onverschilligheid onder de bevolking. Duitsers
wilden niet weten wat er in dat land gebeurde. Bovendien neigden ze er ook
naar de soldaten, die ze daar naar toe hadden gezonden, te negeren. Vele
Duitsers beschouwen de krijgsmacht als een ongewoon instrument en zeker
geen ‘goed’ of ‘normaal’ deel van de gereedschapskist van de regering. Dit
schijnt een erfenis te zijn van de Koude Oorlog, toen het bestaan van de
Bundeswehr werd gelegitimeerd door de dreiging vanuit het Oosten.
Financiën
Financieel zit Duitsland ver beneden het NAVO streven van 2% van het BNP
(minder dan 1,2%) aan defensie te besteden. Niettemin zal Berlijn het de
fensiebudget tegen 2020 verhogen van € 34,3 miljard naar € 39,2 miljard.
Ook bestaan er plannen tegen 2030 zo’n € 130 miljard te investeren in de
fensie-infrastructuur, materieel en uitrusting. Hiermee komt een eind aan de
voortdurende bezuinigingen. Tevens zullen 7.000 extra militairen geworven
worden. Duitsland blijkt te beseffen dat voor een actievere militaire rol eerst
een modernisering van de krijgsmacht noodzakelijk is. Van belang is dat een
politieke meerderheid een verhoging van het defensiebudget steunt. Maar
het defensie budget wordt uiteindelijk bepaald door wat economisch haal
baar is en politiek aan de burgers verkocht kan worden. Economische en
sociale stabiliteit zijn net zo belangrijk voor veiligheid als defensie.

De Bundeswehr ging terug van 2.125 naar 225 Leopard 2 tanks. foto MinDef

Materieel
Maar zelfs met een groter defensiebudget blijft Duitsland vooralsnog ade
quate militaire capaciteiten missen. Dat geldt ook voor de minder dan 50 %
gereedheid van de Bundeswehr. Een belangrijke oorzaak hiervan is het ge
brekkige management van het aankoopbeleid en de halve maatregelen om
de efficiency te vergroten. De Federale Rekenkamer klaagt hier al jarenlang
over. De grondoorzaken van de huidige situatie gaan zo’n 15 tot 20 jaar
terug. Aanbevolen wordt om de kosten van aankoop te reduceren door
goederen en diensten tezamen met EU- en NAVO-partners aan te schaffen.
De huidige verontrustende situatie op materieelgebied blijkt uit de volgende
voorbeelden. De Duitse defensieombudsman schreef in januari jl., dat slechts
38 van de 114 Eurofighters operationeel waren. Een groot deel stond aan
de grond vanwege een gebrek aan reservedelen. Een ander voorbeeld is het
Pantsergrenadierbataljon 371. Deze eenheid moest 14.371 uitrustingsstuk
ken van 56 andere eenheden lenen. En nog had het een gebrek aan uitrus
ting. Kortom, de Bundeswehr heeft nog een hele inhaalslag op materieelge
bied te maken. Daarnaast is er het arsenaal van de Leopard 2 gevechtstanks.
Hierin is onverantwoordelijk veel gesneden. De Bundeswehr ging namelijk
terug van 2.125 naar 225 Leopard 2 tanks.

Veel NAVO-landen maken zich zorgen over de Russische assertiviteit.
Foto: Wikimedia, Vitaliy Ragulin

5
Armex | november 2016

Rusland
Vele NAVO-lidstaten maken zich op defensiegebied zorgen over het Russische
assertieve beleid van de laatste jaren. Zij eisen een harde opstelling tegenover
Rusland. Dit verklaart de op de recente NAVO-top in Warschau goedgekeur
de oostwaartse verplaatsing van troepen. Het witboek merkt op: “Rusland
wendt zich van het partnerschap met het Westen af, en legt de nadruk op
strategische rivaliteit”.
In Berlijn zijn er echter belangrijke stemmen die tegenovergestelde geluiden
laten horen. In de regeringscoalitie staan CDU en SPD ten aanzien van
Rusland vrijwel tegenover elkaar. Zo is de SPD voor toenadering tot Rusland
en voor een geleidelijke versoepeling van sancties. Bondskanselier Angela
Merkel laat de discussie vooral aan haar partijgenoten over. Dit i.v.m. de
verkiezingen van volgend jaar.
De toenadering tot Rusland wordt ook gedeeltelijk bepleit door de Duitse
zakenwereld, die belangen heeft in het land. Duitsland dringt ook aan op
een tweede gaspijplijn onder de Oostzee. Deze zal de Centraal-Europese
landen echter beroven van miljarden aan doorvoerfaciliteiten. Minder bekend
is dat ongeveer 81% van de Duitsers ook voor nauwere banden met Rusland
zijn. Dit volgens een in april gehouden enquête van de Körbe Stichting.
Met uitzondering van defensie is niettemin het Duitse leiderschap in Europa
onbetwist. Duitslands sterkte berust op zijn grote economie en consensus
over belangrijke nationale belangen en op de vaardigheden en ervaring van
haar kanselier. Duitse sterkte berust ook op de relatieve zwakte van de Eu
ropese nabuurlanden, waaronder Frankrijk. Bovendien versterkt de Britse
aankondiging de Europese Unie te verlaten ook nog eens de Berlijnse rol in
Europa.

Parade van het Eurocorps in Straatsburg. Foto: Wikipedia, Claude Truong-Ngoc

Of men het hier mee eens is of niet, Berlijn speelt dan ook de belangrijkste
rol bij het oplossen van de problemen rond de eurozone en de vluchtelin
gencrisis en heeft de diplomatieke inspanningen bij de Oekraïnecrises geleid.
Het land heeft eveneens deelgenomen aan de onderhandelingen over het
Iraanse nucleaire programma. Niettemin blijft Duitslands houding ten aanzien
van het gebruik van geweld de lakmoesproef voor de volwassenheid van zijn
buitenlandse politiek. In de praktijk zal moeten blijken of, en hoe, regering,
parlement en krijgsmacht invulling gaan geven aan de goede voornemens
van het witboek.
Op militair gebied verklaart Duitsland zich bereid om een leidende rol te
spelen, maar alleen in samenspraak en in samenwerking met zijn Europese
en trans-Atlantische partners. Het is onwaarschijnlijk dat het land zelf mili
taire operaties zal initiëren. Bovendien blijven er aanzienlijke binnenlandse
‘restricties’. Zo heeft de Bondsdag formeel instemmingsrecht voor inzet van
de Bundeswehr. Bovendien bleek In een Pew-opinieonderzoek in maart jl.
dat liefst 58% van de Duitsers het gebruik van geweld om NAVO-bondge
noten te verdedigen niet steunt. Dit is waarschijnlijk een van de redenen
waarom Angela Merkel tot dusverre weinig heeft gezegd over de defensie
ambities van Duitsland. Dit met het oog op de verkiezingen volgend jaar!

De duitse minister Steinmeier (derde van links) bij de onderhandelingen over de
'Iran-deal'. Foto: US State Department

Brexit
Niet onvermeld mag blijven het toekomstige vertrek van het Verenigd Ko
ninkrijk uit de Europese Unie. Brexit heeft dit najaar Duitsland en Frankrijk
op defensiegebied nader tot elkaar gebracht. De Britse terughoudendheid
ten aanzien van een Europees defensiebeleid gaat immers tot het verleden
behoren. Duitsland en Frankrijk hebben gezamenlijke voorstellen ingediend
voor nauwere defensiesamenwerking in de Europese Unie. Het betreft hier
onder meer een civiel-militair hoofdkwartier, permanente structurele samen
werking en een versterking van het Eurocorps. Op de Europese Raad in de
cember a.s. zal een politieke beslissing over de voorstellen worden genomen.
Gezien de voorlopige reacties is het niet waarschijnlijk dat alle voorstellen
het zullen halen.
Wel heeft Duitsland recentelijk aangekondigd dat het defensiebudget 2017
gaat stijgen met 8,6% naar 36,6 miljard euro. Het voornemen is die stijging
komende jaren door te zetten zodat in 2020 het budget met 10 miljard is
gestegen t.o.v. 2016. Dat budget is hoger dan waarin het witboek voorzag.

Duitsland dringt aan op een tweede pijplijn voor Russisch gas.
Foto: Wikipedia, btr

Brexit heeft Duitsland en Frankrijk op
defensiegebied nader tot elkaar gebracht
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Luchtdoelraketten kiezen
het ruime sop
Tekst: Gertjan van der Wal Foto’s: 43 Mechbrig / Jurjen Rozeboom

Tweehonderd militaire voertuigen kleurden de Eemshaven in september legergroen. Het rollend materieel was
hoofdzakelijk afkomstig van Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) van de Koninklijke
Landmacht. De Patriot-, Amraam- en Stinger-luchtdoelraketten kozen het ruime sop richting hun doelwitten
boven Kreta.

DGLC is gestationeerd in Vredepeel en bestaat onder meer uit 802 squadron
en 13 Luchtverdedigingsbatterij. Bij 802 is de Patriot ondergebracht, waar
het 13e tekent voor het Army Ground Based Air Defence System (AGBADS):
de Amraam en Stinger.
Het commando bestrijdt onder meer vijandelijke gevechtshelikopters,
kruisvluchtwapens en straaljagers. Moderne TRML-radars, getrokken door
MAN 8X8 (SX2000) tientonners, bieden de verschillende eenheden naast de
eigen systemen de noodzakelijke weidse blik rondom. Waar vroeger bij de
luchtverdediging ook nog kanonnen werden gebruikt, vertrouwt defensie
tegenwoordig alleen nog op geleide en hittezoekende raketten.
NATO 'firing range'
Deze projectielen worden afgevuurd vanaf door DAF2300 (Patriot) en Scania
P113 met laadkraan (Amraam) getrokken lanceerinstallaties en Fennek ge
pantserde voertuigen (Stinger). Op Kreta konden de bedienaars van deze
wapensystemen op de NATO firing range laten zien wat ze waard zijn. Daar
verschoot bovendien een Duits/Nederlandse eenheid voor het eerst samen
Patriot-raketten.

Een voor een vinden de voertuigen een plekje op het civiele roll-on-roll-offschip

Voor de militairen daar echter op de vuurknop konden drukken, moest het
complete wagenpark van de eenheid worden verscheept. Daarnaast sloot
ondersteunend personeel van de Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie
(DVVO) en de Afdeling Host Nation Support (HNS)/ Expeditionaire Logistieke
Ondersteuning (ELO) van 43 Gemechaniseerde Brigade aan. De eerste stap
vormde de DGLC verplaatsing van Vredepeel naar de Eemshaven, een slor
dige 275 kilometer.
In acht pakketten van vijfentwintig voertuigen werd dat traject afgelegd. Dat
gebeurde onder het wakend oog van marechaussees op motoren. Eenmaal
in de Groninger haven aangekomen, bevinden de chauffeurs zich op militair
terrein. "Ons deel van de haven krijgt dan die tijdelijke status", geeft majoor
(R) Philip Beekman als Militair Commandant Eemshaven aan. "Met alle regels
die op een normale kazerne of een oefenterrein gelden."
Infrastructuur
De keuze voor het hoge noorden en bijvoorbeeld niet Rotterdam, ligt in de
goede bereikbaarheid. Bovendien heeft de reserveofficier, onder bevel van
43 Gemechaniseerde Brigade, daar de beschikking over goede infrastructuur.
"Gebouwen, kantoorruimte, een ontsmettingsplaats, een wielwisselplaats
voor spijkerbanden als we naar Noorwegen gaan en een opslagplaats voor
onze zomerbanden."

De Stingers zijn geplaatst op Fennek gepantserde voertuigen

Ondanks dat het om een civiele haven gaat, voeren bewapende militairen
toegangscontroles uit en wordt er met scherp wachtgelopen. Alle bezoekers
worden geregistreerd. Dat geldt natuurlijk ook voor alle voertuigen die in de
haven aankomen. Een voor een vinden die daarna een plekje op het civiele
roll-on-roll-offschip. De beperkte transportcapaciteit van de Koninklijke
Marine kan zodoende voor andere opdrachten worden gebruikt.

Defensie vertrouwt tegenwoordig alleen
nog op geleide en hittezoekende raketten
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Het complete wagenpark moest worden verscheept

Het ingehuurde vaartuig beschikt over ongeveer 1.700 lane meters, verdeeld
over drie dekken. De totale inscheping vergde zo’n twaalf uur. Die tijd is ook
wel nodig, verzekert de majoor. "Alle voertuigen worden stevig met kettin
gen vastgezet. Op zee heeft het schip soms te maken met krachten van 2G,
ongekend."
Puzzel
Beekman noemt het elke keer weer een hele puzzel om alle ruimte aan boord
optimaal te gebruiken. Maar ook om al het materieel vervolgens in het ruim
en aan dek op de juiste plek te krijgen. "Daarom vliegt de rederij vaak spe
cialisten in die elk schip zo efficiënt, stabiel en veilig mogelijk kunnen bela
den."
De vaartocht naar Kreta duurt ongeveer een week. De manschappen pakken
overigens het vliegtuig naar Kreta. Hoe lang daarna de rit naar NATO firing
range duurt, weet de majoor niet. "Geen idee", grapt hij. "Ik hou me alleen
bezig met de operatie in de Eemshaven." De voorbereiding daarvoor kostte
enkele weken. Over de uitvoering daarvan is hij duidelijk. "Ook deze keer
was het weer een prima en zeer vlot verlopen operatie. Begin november is
het materieel hier weer terug."

Een deel van de Eemshaven krijgt een militaire status

Het was een prima en zeer vlot verlopen
operatie

Voor majoor Beekman was het een hele puzzel

Alle voertuigen worden stevig met kettingen vastgezet
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Boekbespreking

Spioneren met Amerika
Jan van den Berg

Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben tijdens de Koude Oorlog op veel grotere schaal samengewerkt, dan tot nu toe bekend was. Op grond van recent geopende archieven en gesprekken met medewerkers
van deze diensten heeft Cees Wiebes het boek 'Samen met de CIA' geschreven. Het laat zien dat Nederlandse
diensten, agenten en bedrijven voor de CIA waardevolle partners waren in het geheime deel van de Koude
Oorlog.

Wiebes schetst eerst de contouren van het verborgen slagveld. Hieruit blijkt
dat de Tweede Wereldoorlog vrijwel naadloos overging in een strijd van het
Westen tegen het Oosten. Het beste voorbeeld is hiervan is Reinhard Gehlen.
Deze Wehrmachtofficier was hoofd van de militaire inlichtingendienst aan
het Oostfront. Direct na de Duitse capitulatie bood Gehlen zijn diensten en
archief aan het U. S. Army Counter Intelligence Corps aan. Gehlen kreeg
vervolgens een belangrijke rol bij geheime operaties achter het IJzeren
Gordijn.

Dat past in een patroon. Diensten als de CIA en de Britse MI6 gingen tot
1955 door met infiltraties, ook al werden deze vrijwel allemaal verraden. Het
succes van hun pogingen is vrijwel nihil. Wiebes wijst er overigens op dat de
Deense, Noorse en Zweedse geheime diensten wel successen boekten met
hun infiltraties.
Het tweede aspect is de inzet van dubbelagenten door de Binnenlandse
Veiligheidsdienst (BVD). Hiervan zijn er zeker een stuk of tien geweest. Het
doel was om Sovjetdiensten als de KGB en GROE (militaire inlichtingendienst)
te laten denken dat ze een spion hadden gerekruteerd, terwijl deze in wer
kelijkheid werd gecontroleerd door de BVD. Daarmee hoopte de BVD Sov
jetspionnen te ontmaskeren, die in het Westen actief waren.

Geheime operaties hadden twee doeleinden. In de eerste plaats moest in
formatie worden verkregen over de situatie in de Sovjet-Unie en zijn bond
genoten. Het andere doel was anticommunistische partizanengroepen on
dersteunen. Die waren zeer actief in het westen van de Sovjet-Unie, maar
ook in bijvoorbeeld Roemenië. Hun oorlog was alles behalve 'koud'. Zo zijn
in de drie Baltische staten in de periode 1944 - 1954 zo'n 185.000 doden
gevallen onder partizanen, burgers en Sovjettroepen.

Daarnaast konden de dubbelagenten foutieve of onbelangrijke informatie
doorspelen aan de Sovjets. Dergelijke informatie stond bekend als 'chicken
feed'. De hoop was dat dit hun wetenschappers, industrie of strijdkrachten
op het verkeerde been zou zetten. Omgekeerd konden vragen van de GROE
of KGB aan 'hun' agent om naar informatie over bepaalde onderwerpen te
zoeken, een idee geven van lacunes in de Russische kennis.

Wiebes beschrijft drie aspecten van de Nederlandse bijdrage aan geheime
operaties. Het eerste betreft de betrokkenheid van Buitenlandse Inlichtingen
dienst bij infiltraties in Oost-Europese landen. Zo organiseerde deze dienst
in 1951 de heimelijke reis van vijf Roemenen naar hun vaderland om inlich
tingen te verzamelen en het verzet te ondersteunen. De CIA verleende logis
tieke steun en zorgde voor de dropping van het team in Roemenië.

Wiebes beschrijft de operaties van één dubbelagent, met de codenaam Tom,
uitvoerig. Tom werkte in de jaren vijftig en zestig onder andere bij de
Noorse nucleaire onderzoeksreactor in Kjeller. De BVD voerde operatie Tom
uit met de CIA, MI6 en de Noorse dienst NIS. Samenwerking was noodza
kelijk, want de BVD kon niet op eigen kracht voldoende chicken feed pro
duceren om de Sovjetdiensten jaren lang op een geloofwaardige manier om
de tuin te leiden. Op een gegeven moment werd zelfs Philips benaderd om,
relatief onbelangrijke, technische informatie te leveren.

De Roemeense veiligheidsdienst wist echter dat ze er aan kwamen. Vier van
hen werden gepakt en geëxecuteerd. De vijfde pleegde zelfmoord voor hij
gearresteerd kon worden. Wiebes vermoedt dat hun operatie verraden was
door een Bulgaarse geheim agent die de vijf had helpen trainen.

Tot slot het Nederlands Radar Proefstation. Dit bedrijf in Noordwijk heeft van
het midden van de jaren vijftig tot waarschijnlijk 1989 afluister- en zendap
paratuur geleverd aan de CIA. Deze apparatuur werd in vele ambassades in
Nederland en daarbuiten geplaatst door de BVD en de Amerikanen.
'Samen met de CIA' laat zien dat veel geheimen van geheime diensten uit
eindelijk openbaar worden, ook al kan dat een halve eeuw of langer duren.
Wiebes heeft dit even boeiend als degelijk beschreven; als een waar gebeur
de thriller. Maar hij moet over veel zaken meedelen dat de archieven nog
gesloten zijn. De werkelijkheid is dus nog spannender dan Wiebes kan
weergeven.

De Tweede Wereldoorlog ging vrijwel
naadloos over in een strijd van het Westen
tegen het Oosten
Samen met de CIA. Operaties achter het IJzeren Gordijn
Cees Wiebes
Uitgeverij Boom
ISBN 9789089537584
€ 24,90
367 blz.
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Column

Komt er nog een Europees leger?
Prof. Dr. László Marácz

Na de Brexit is de Europese Unie (EU) op zoek naar een nieuw machtsevenwicht in en
buiten de Unie. Op 27 september kwamen in Bratislava de Europese ministers van Defensie bijeen om te overleggen over het opzetten van een gemeenschappelijk EU-leger en
militair hoofdkwartier. In de Slowaakse hoofdstad bleek dat de EU ook op defensiegebied
ernstig verdeeld is. Het ziet er niet naar uit dat er op korte termijn een Europees leger op
de been gebracht kan worden.

Brexit
Zonder de Britten is de militaire slagkracht van de EU behoorlijk gereduceerd.
Het is niet onredelijk om te stellen dat vanwege de Brexit de EU eigenlijk
geen mondiale macht meer is. De EU heeft hoogstens de potentie van een
regionale macht maar ook die status is twijfelachtig geworden. Europa heeft
immers geen gemeenschappelijk leger en is niet in staat gezamenlijke mili
taire operaties uit te voeren. Europese militaire operaties zijn eigenlijk alleen
mogelijk onder NAVO-vlag, maar ook dat zou weleens kunnen veranderen.
De Amerikanen betalen het grootste deel van het NAVO-budget en het is
onduidelijk of onder een volgende Amerikaanse president de Europese de
fensie nog wel gesteund zal worden door Washington. De republikeinse
presidentskandidaat Donald Trump heeft al aangekondigd dat onder zijn
eventuele ambtstermijn in ieder geval de financiële bijdragen van de Vere
nigde Staten aan de Europese defensie omlaag zullen gaan. Europa zal zijn
eigen militaire broek moeten ophouden. De tanende geopolitieke macht van
Europa heeft verschillende Europese regeringsleiders ertoe aangezet om met
alternatieve defensieplannen te komen.

De Italiaanse premier Renzi mag na de Brexit meedoen met Merkel en
Hollande. Foto: Flickr

Italiaans voorstel
Een van de gevolgen van de Brexit is de opwaardering van Italië in de Euro
pese machtverhoudingen. De Italiaanse premier Matteo Renzi is door de
Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president François Hol
lande aangewezen zich bij het duo aan te sluiten. Vandaar dat tegenwoordig
na Europese topontmoetingen naast Merkel en Hollande ook Renzi het woord
voert namens de EU. Deze opwaardering is echter niet op feitelijke macht
gebaseerd en maakt daarom een ietwat potsierlijke indruk. Italië staat aan
de rand van een financieel-economische meltdown, die weleens vervelende
consequenties kan hebben voor de eurozone en vooral voor Duitsland en
ons land, omdat de Italiaanse economie voor een groot deel verstrengeld is
met die van de eerdergenoemde landen. Verder heeft de migratiecrisis
aangetoond dat de Italianen niet in staat zijn om de buitengrenzen van Eu
ropa te bewaken. Hiertoe zijn ze echter volgens het Verdrag van Schengen
wel verplicht. De migratiecrisis heeft pijnlijk aangetoond dat de Italiaanse
kustwacht en grenstroepen hun eigen grenzen, de Europese buitengrenzen,
niet controleren. De Italiaanse Schengengrenzen zijn zo lek als een mandje
en worden door Islamitische Staat en Noord-Afrikaanse mensensmokkelaars
geschonden om illegale migranten uit het Midden-Oosten en Afrika het
Europese continent binnen te brengen. Vandaar dat het nogal verrassend
was dat uitgerekend Italië met het voorstel kwam voor het oprichten van een
staand Europees leger om zoals Renzi verklaarde “de angst dat Europa
kwetsbaar is geworden” tegenwicht te bieden.

De Italiaanse Schengengrenzen zijn zo lek als een mandje.
Foto: Wikipedia, Vito Manzari

Het Italiaanse voorstel werd in Europa opgepakt door een landgenote van
Renzi, de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en
veiligheid Federica Mogherini. Het idee van een gemeenschappelijk Europees
leger werd echter door haar meteen weer afgezwakt. Van het originele
Italiaanse voorstel bleef er derhalve niet zoveel over. Te veel Europese lidsta
ten zijn alleen maar geïnteresseerd in projectmatige militaire samenwerking.

Zonder de Britten is de militaire slagkracht
van EU behoorlijk gereduceerd
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Finland wil alleen maar meedoen aan de oprichting van een instituut voor
cyberdefensie.
Frans-Duitse projecten
Mogherini’s voorstel kwam in grote lijnen wel overeen met een recent FransDuits voorstel om tot hechtere militaire samenwerking in Europa te komen.
Het Frans-Duitse voorstel spreekt niet over een gemeenschappelijk Europees
leger of hoofdkwartier, maar slechts over een EU-commandocentrum, dat
overzeese crisismissies moet gaan coördineren en van de sponsoring van
tijdelijke EU-battlegroups en legeronderdelen, die de grootte van een batal
jon moeten krijgen en waaraan verschillende groepen lidstaten kunnen
deelnemen. De Duitse minister van Defensie, Ursula von der Leyen, onder
streepte nog eens in Bratislava dat zij verwacht dat de Frans-Duitse samen
werking “tot het einde van het jaar significante vooruitgang zal boeken”,
maar de Duitse minister sloot tegelijkertijd uit dat er een gemeenschappelijk
Europees militair hoofdkwartier komt.
Brits veto
Het is niet alleen de desinteresse van de Europese lidstaten voor een Europees
leger die het Italiaans voorstel frustreerde maar ook een dreigend Brits veto.
De Britse minister van Defensie, Michael Fallon herhaalde de claim van de
Britse regering dat de Britten wel bereid zijn om het gevaar van terrorisme
en illegale migratie in Europa in te dammen, maar nooit zullen meewerken
aan het opzetten van een Europees leger of een gezamenlijk Europees mili
taire hoofdkwartier. Volgens de Britten zal een Europees defensie-initiatief
niet worden gesteund - in ieder geval zo lang Groot-Brittannië lid is van de
Unie - omdat hiermee samenwerking in het kader van de NAVO wordt on
dermijnd. Het Britse standpunt kreeg bijval van een kleine groep Atlantisch
georiënteerde lidstaten, waaronder Polen, Nederland en Zweden. Een serie
andere Midden- en Zuid-Europese lidstaten zoals Tsjechië, Hongarije, Finland,
Portugal en Spanje staan wel “open voor discussie” maar zien op korte
termijn niets in een gemeenschappelijk Europees militair hoofdkwartier.

Als Trump president wordt, verlaagt hij de bijdragen aan de Europese Defensie.
Foto: Wikipedia, Gage Skidmore

Geen Europees leger
De conclusie lijkt gefundeerd dat er geen gezamenlijk Europees leger en
militaire hoofdkwartier zal komen, in ieder geval niet op de korte termijn.
Zelfs een Uniebrede samenwerking in het kader van ad-hoc projecten zit er
op het korte termijn niet echt in, al ziet als een van de weinigen de verant
woordelijke Hoge Vertegenwoordiger van de Unie Mogherini nog wel
ruimte voor zoiets. Zelfs al zijn er gemeenschappelijke militaire projecten,
dan is het nog maar de vraag of alle lidstaten wel zullen meedoen. Zo gaat
het vaak in Brussel. Discussies over grotere efficiëntie worden al heel gauw
ideologisch beladen en verzanden in een veelheid van standpunten.
Nog niet zo lang geleden werd de EU gezien als een nieuw opkomend 'Empire'
dat in de globale internationale arena mee zou komen met grootmachten
als de VS, China en Rusland. De vraag dringt zich op of dat nog wel een juist
uitgangspunt is. We moeten constateren dat de gemeenschappelijk munt
van de EU weinig stabiel is, dat haar grondgebied geslonken is en dat zij haar
buitengrenzen niet kan verdedigen. Rondom Europa zijn er overal brand
haarden en conflicten en in Brussel weet men zich hier geen raad mee. Er
rest voor de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker en
de zijnen niets anders dan Washington te bellen en de Amerikanen te ver
zoeken of zij kunnen inspringen, omdat de Unie het militair weer eens niet
kan trekken.

Volgens de Britten ondermijnt Europese samenwerking de NAVO. Foto: NATO

Nederlandse en Belgische militairen tijdens een oefening van een
EU Battlegroup. Foto: MinDef

Er rest voor Jean-Claude Juncker en de
zijnen niets anders dan Washington te
bellen

11
Armex | november 2016

Column

Israël en zijn krijgsmacht
Mr. drs. C. Homan

De ambitie van de Turkse president Erdogan via een grondwetswijziging volledige controle over de krijgsmacht te verkrijgen kreeg dit jaar alom aandacht. Dat geldt ook voor
zijn rigoureuze zuiveringen. Zo telt de Turkse krijgsmacht nu een derde minder aan generaals en admiraals. Vrijwel onopgemerkt blijft echter, dat op een minder verstrekkende
wijze ook in Israël de civiel-militaire verhoudingen aan turbulentie onderhevig zijn. Het
betreft hier het spanningsveld tussen een gematigde politieke opstelling van de krijgsmacht (Israel Defense Forces  IDF) en het harde beleid van de rechtse nationalistische
regering van Benjamin Netanyahu.

De beroering die het Midden-Oosten de
laatste jaren kenmerkt, heeft de
strategische positie van Israël verbeterd

Nucleair Iran
Zo verzetten bijvoorbeeld in 2010 de hoofden van de IDF en de inlichtingen
dienst (Mossad) zich tegen de order van Netanyahu de militairen op voet
van oorlog te brengen. Dit voor een mogelijke luchtaanval op de nucleaire
faciliteiten van Iran. En vorig jaar stelde de stafchef van de IDF, luitenant-ge
neraal Gadi Eisenkot, zich niet in het openbaar achter de ongekwalificeerde
veroordeling door de regering van de nucleaire overeenkomst die Teheran
met de P5+1 had gesloten.
Belangrijk voor de IDF is de huidige veiligheidssituatie in en rondom Israël.
Het land werd oorspronkelijk wel aangeduid als een eiland in de Arabische
Zee. De beroering die het Midden-Oosten de laatste jaren kenmerkt, heeft
in feite echter de strategisch positie van Israël verbeterd. Volgens het laatste
Israëlische inlichtingenrapport kent het land momenteel geen oorlogsdrei
ging. De vroegere bedreigingen van nabuurlanden zijn vrijwel verdwenen.
Er bestaan immers al jarenlang vredesverdragen met Egypte en Jordanië.
Daarnaast heeft Syrië zijn handen vol aan een burgeroorlog. Israël meent
dan ook dat het conflict met de Arabieren niet langer de regionale politiek
definieert. De Palestijnen krijgen immers nog nauwelijks Arabische aandacht
of steun.
Meer gevaar voor Israël dreigt echter van Iran, in het bijzonder van haar twee
niet-statelijke bondgenoten, Hamas en Hezbollah. Beide groeperingen
hebben de intentie Israël in de toekomst aan te vallen. Hezbollah heeft in
middels beweerd over meer dan 100.000 raketten te beschikken. Het af
standsbereik van sommige van deze raketten stelt hen in staat elke locatie
in Israël te treffen. De IDF-leiding beschouwt een nieuwe ronde van vijan
delijkheden (met al zijn vereiste politieke beperkingen) tegen gewapende
milities op de Westelijke Jordaanoever of tegen Hamas in de Gazastrook als
niet te winnen, maar ook niet te verliezen. Zo’n oorlog acht de IDF daarom
niet wenselijk.

Een raket van Hezbollah komt neer in Haifa in 2006. Foto: Flickr

Nieuw geweld kwestie van tijd
Niettemin lijkt het op de lange duur onvermijdelijk dat geweld uitbreekt op
de Westelijke Jordaanoever, in de Gazastrook of in Libanon. Het Palestijnse
vraagstuk zal dan weer volop aandacht krijgen. Er bestaat al jarenlang tussen
de regering en de IDF onenigheid over de toekomst van de Gazastrook. Om
te trachten nieuw geweld te voorkomen toont de IDF zich veel gematigder
dan Israëlische politici wanneer het gaat om het onderhouden van relaties
tussen Israëliërs en Palestijnen. Zo oefenen militaire leiders druk uit op hun
civiele superieuren om manieren te vinden om Gaza’s economie te helpen,
de blokkade te versoepelen, de druk op de bevolking te matigen en infra
structuur te bouwen, waaronder een zeehaven.
Israëlische militairen op patrouille in Nablus. Foto: Flickr
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Het lijkt op de lange duur onvermijdelijk
dat geweld uitbreekt op de Westelijke
Jordaanoever, in de Gazastrook of in
Libanon
Vorig jaar laaide het geweld op de Westelijke Jordaanoever en in Israël weer
op. Het gaat hier om individuele lone wolf acties van Palestijnen die, om Is
raëliërs aan te vallen, gebruik maken van messen, zelf gemaakte wapens en
auto’s die op voetgangers inrijden. Een dieptepunt was de standrechtelijke
executie door een Israëlische militair van een gewonde Palestijn, die bescho
ten was en ontwapend, en bloedend op straat lag in Hebron op 24 maart jl.
De militaire leiding nam de dader in hechtenis en verklaarde zijn actie immo
reel, onwettig en ongedisciplineerd. Eisenkot schreef een brief aan alle sol
daten, waarin onder meer stond, dat het veiligstellen van de waarden van
de IDF geen recht is maar een plicht. Hij verklaarde zich in tegenstelling tot
collectieve bestraffing, voorstander van individuele bestraffing van de daders.
Eisenkot vond het daarnaast voor de rust belangrijk, dat de in Israël en indu
striële zones op de Westelijke Jordaanoever werkzame 120.000 Palestijnen
toegestaan werd te blijven voorzien in het levensonderhoud van
600.000-700.000 familieleden.

IDF-pamflet van de raketdreiging die van Hamas uitgaat. Afbeelding: Flickr

Bevolking kiest voor hardere lijn
In plaats van berouw was echter na de executie van de Palestijn onder vele
Israëlische Joden een golf van nationalisme ontstaan. Sommige rechtse po
litici vonden zelfs dat de IDF een shoot-to-kill beleid moest invoeren. In een
publiek opinieonderzoek toonde 68% het schieten te steunen en 57% vond
dat de Israëlische militair niet strafrechtelijk vervolgd moest worden.
Naar aanleiding van de woedende reacties op de arrestatie maakte de
plaatsvervangend stafchef, generaal-majoor Yaïr Golan, bij de jaarlijkse
herdenking van de Holocaust, een vergelijking tussen tendensen in Israël en
ontwikkelingen in het Duitsland van begin jaren '30. Minister van defensie
Moshe Yaalon (oud stafchef van de IDF) ging pal voor Golan staan, maar
kwam onder vuur te liggen van Netanyahu en de sociale media. Nadat een
ruzie hierover tussen premier Netanyahu en minister Yaalon was geëscaleerd,
trad de laatste in mei af en werd vervangen door Lieberman. Deze sterk rechts
georiënteerde politicus wordt geacht de IDF ‘strakker’ aan te sturen. Zo
verklaarde hij eerder onder meer voor extreem geweld in de Gazastrook en
tegen een Palestijnse staat te zijn. Lieberman heeft ook geen enkele militai
re ervaring en spreekt duidelijk een andere taal dan gebruikelijk is in de IDF.

De Israëlische krijgsmacht (IDF) toont zich
veel gematigder dan Israëlische politici

Groter aandeel othodoxe officieren
De militaire reactie op het geweld heeft inmiddels netelige vragen opgeroe
pen. De antwoorden op deze vragen maken duidelijk dat er bredere schei
dingen in de Israëlische maatschappij bestaan tussen rechts en links en tussen
religieuze en seculiere Joden. Deze hebben geleid tot veranderingen in de
IDF en Israël zelf. Zo bestaat er bijvoorbeeld een toenemende terughoudend
heid onder liberale seculiere Joden vrijwillig als officier en in gevechtseenhe
den in de IDF te dienen. Deze gaten worden in toenemende mate voorna
melijk opgevuld door rechtse religieuze Zionisten. In 1990 was 2 ½ % van
de officieren orthodox; momenteel is dat percentage ongeveer 40.
De vraag is in hoeverre deze officieren, maar ook sommige rechtse politici,
zich blijven conformeren aan het beleid, de normen en waarden en de
ethische code van de IDF, zoals Eisenkot die publiekelijk verdedigt. De recen
te gebeurtenissen zijn weinig hoopgevend.
Zo kritiseerde Lieberman in een verklaring op 5 augustus jl. - de dag dat Ei
senkot van een succesvol werkbezoek aan de Verenigde Staten terugkeerde
- commentaren van de Amerikaanse President Barack Obama en vergeleek
hij het nucleaire akkoord met Iran met de overeenkomst van München in
1938.

Vrouwelijke Israëlische militairen. Foto: IDF

De vraag is in hoeverre orthodoxe
officieren zich blijven conformeren aan
de ethische code van de IDF

Daarnaast kondigde Lieberman op 12 september jl. aan, dat de soldaat van
de standrechtelijke executie in Hebron, zelfs als sprake was van een vergissing,
de steun van het gehele militaire apparaat zal krijgen. Eisenkot verwaardig
de zich echter niet op deze grotendeels voor politieke consumptie bestemde
verklaring te reageren. Intussen maken Israëlische bronnen melding van een
toenemende spanning tussen Lieberman en Eisenkot.
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Boekbespreking

Massageweld kenmerkt
Indonesische
onafhankelijkheidsoorlog
Jan van den Berg

Dat Nederlandse troepen tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog nodeloos veel geweld hebben gebruikt, is al lang bekend. Het is ook een feit, dat er nog veel onbekend is over de schaal waarop dat is toegepast
en over het aantal slachtoffers. 'De brandende kampongs van generaal Spoor' is tot nu toe de meest uitvoerige
studie van dit geweld.
Felderhof. Het aantal Nederlandse militairen dat vervolgd werd voor geweldsen oorlogsmisdaden, was dan ook gering, evenals de straffen die zij door
gaans opgelegd kregen. Limpach constateert verder dat de regering in Den
Haag ook geen interesse had in het voorkomen van massaal geweld.

Het is uitgevoerd door Rémy Limpach. Hij promoveerde vorig jaar in Zürich
op deze studie en werkt nu bij het Nederlands Instituut voor Militaire Histo
rie.
Uit publicaties die sinds 1969 zijn verschenen, was al duidelijk dat Neder
landse troepen de bevolking van Indonesië niet ontzagen en dat ze gevangen
genomen strijders vaak slecht behandelden, martelden en doodden. Limpach
brengt dit duidelijk en overtuigend in beeld.
Hij spreekt van massageweld om aan te geven dat sprake is van de groot
schalige toepassing van extreem geweld. De term die in de discussie vaak
valt, is 'excessen'. Daarvan wil Limpach niet spreken, omdat dit suggereert
dat het massageweld een uitzondering was.

Het massaal geweld van Nederlandse zijde vormt de hoofdmoot van het
boek. Limpach besteedt echter ook aandacht aan het massaal geweld van
andere partijen, zoals de Indonesische strijders, milities en andere groepen.
Ook is er kort aandacht voor het geweld dat de Britse en Japanse troepen in
de periode augustus 1945 tot medio 1946 uitoefenden.
De Britten kwamen na de capitulatie van Japan naar Indonesië om het gezag
over te nemen. Zij werden meteen geconfronteerd met geweld van natio
nalistische Indonesiërs en sloegen vaak onnodig hard toe. Wegens gebrek
aan eigen troepen, schakelden zij Japanse eenheden in om de orde te
handhaven. Ook deze troepen grepen daarbij regelmatig naar extreem ge
weld, zonder dat de Britten dit veroordeelden of bestraften.

Dat is een illusie. Extreem en nodeloos geweld werd door vrijwel alle soorten
eenheden gepleegd. We kunnen denken aan eenheden van de Koninklijke
Landmacht, het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger en de Koninklijke
Marine. Maar ook politie-eenheden, burgermilities en bewakingseenheden
van bedrijven maakten zich er aan schuldig. Dit gebeurde vanaf het begin
van de oorlog in augustus 1945 tot het bittere einde in 1949. Hierbij mogen
we niet vergeten dat niet alle eenheden of de meerderheid van de militairen
in Nederlandse dienst massageweld gebruikten.

'De brandende kampongs van generaal Spoor' is kort gezegd de beschrijving
van een vier jaar durende orgie van geweld. Hoeveel slachtoffers daarbij
vielen, is niet goed te achterhalen. Dat is eigenlijk alleen van Nederlandse
militairen bekend. Bijna 4.800 stierven er in deze oorlog. Het aantal slacht
offers dat door Nederlands massaal geweld viel, loopt in de tienduizenden.
Door Indonesisch massaal geweld vielen ook tienduizenden doden, waaron
der ongeveer tienduizend Chinese ingezetenen van Indonesië.

Limpach omschrijft de toepassing hiervan als structureel, waarmee hij wil
zeggen dat massageweld voor de meeste soorten eenheden een gewoonte
was. Het gaat niet alleen om gevechtstroepen, maar ook om de genie. Bij
de commando's was massageweld systematisch. Het bekendste voorbeeld
is het optreden van het Depot Speciale Troepen, dat onder leiding van kapi
tein Raymond Westerling op Zuid-Celebes 3.500 burgers doodde in een
periode van slechts enkele maanden. Ook de inlichtingendiensten pasten
geweld systematisch toe. Verdachten van (gewapend) verzet tegen de
overheid werden vrijwel altijd gemarteld en in veel gevallen buitenrechtelijk
geëxecuteerd.

Limpach heeft een indrukwekkende studie geschreven. Maar hij is de eerste
die zal zeggen, dat er nog veel onbekend is en dat er nog lang geen compleet
beeld bestaat van de strijd in Indonesië in 1945 - 1949. Meer onderzoek zal
dus volgen. Daarnaast mogen we hopen dat zijn boek een bouwsteen zal
zijn voor een open discussie over de grootste Nederlandse koloniale oorlog.

Massaal geweld kende vele vormen, waaronder beschietingen door de artil
lerie, marineschepen en luchtaanvallen, maar ook plunderingen en het
platbranden van complete dorpen. Over geweld tegen vijandelijke strijders
en hun mannelijke handlangers is veel bekend. Maar Limpach onderstreept
dat we veel minder weten over het geweld tegen vrouwen en kinderen.
Wel duidelijk is waarom de Nederlandse strijdkrachten zo konden ontsporen.
De leiding liet het vrijwel volledig afweten om er maatregelen tegen te nemen.
Dat geldt in de eerste plaats generaal Simon Spoor, die het grootste deel van
de oorlog de bevelhebber in Nederlands-Indië was. Hij wist dat zijn troepen
massaal geweld toepasten. Hij sprak zich daar ook vaak tegen uit en gaf
orders het geweld te beteugelen. Maar hij deed vrijwel niets om zijn orders
daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen.

De brandende kampongs van generaal Spoor
Rémy Limpach
Uitgeverij Boom
ISBN 9789089539502
€ 49,90
870 blz.

Het bestuurlijk apparaat, onder leiding van gouverneur-generaal Huib van
Mook, trad ook niet op. Hetzelfde kan gezegd worden van het openbaar
ministerie en de hoogste functionaris daarvan, procureur-generaal Henk
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Amerikaanse Marine doopt eerste zelfvarende schip
De Amerikaanse strijdkrachten hebben afgelopen voorjaar een experimenteel
zelfvarend schip gedoopt. De Sea Hunter kan maandenlang op zee blijven
zonder bemanning aan boord.
De Sea Hunter van 40 meter lang, is een diesel-trimaran met een dubbele
schroef. Het schip kan worden bestuurd door een stuurman aan wal, maar
kan ook op eigen kracht varen met behulp van camera's en radar.
"De Sea Hunter heeft bewezen veilig te kunnen navigeren volgens de wetten
en gebruiken der zee", aldus de ontwerpers. "Geavanceerde hard- en
software dient als uitkijk, waardoor het schip in de nabijheid van andere
schepen kan opereren, onafhankelijk van weer of scheepvaartverkeer, dag
en nacht."
De Amerikaanse marine kan de Sea Hunter bijvoorbeeld gebruiken om vij
andelijke onderzeeërs op te sporen of mijnen te ruimen. De ontwerpers
benadrukken dat het altijd nog mensen zijn die bepalen of het schip geweld
gaat gebruiken.
Omdat er geen bemanning meer mee hoeft, kan het schip aanzienlijk
goedkoper opereren dan reguliere marineschepen. De Sea Hunter heeft 20
miljoen dollar gekost en varen kost 'maar' 20.000 dollar per dag.
Het schip heeft afgelopen zomer proefvaarten voor de kust van Californië
gemaakt. Later dit jaar zouden meer testen volgen, mogelijk bij Japan. De
Amerikaanse Marine hoopt al binnen vijf jaar een vloot onbemande vaartui
gen te kunnen inzetten in de westelijke Stille Oceaan en de Perzische Golf.

Defensienieuws
kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

Centauro II anti-tankvoertuig. Foto: CIO

Bron: NOS

Centauro II anti-tankvoertuig onthuld
Tijdens de Eurosatory die afgelopen juni in Parijs is gehouden, heeft het
Consortium Iveco Otomelara (CIO) het nieuwe Centauro II 8x8 anti-tankvoer
tuig dat bewapend is een een 120mm kanon, aan het publiek getoond. Dit
nieuwe voertuig is ontworpen voor de Italiaanse Landmacht die plannen
heeft 136 exemplaren aan te schaffen voor zijn negen cavaleriebataljons.
Het vervangt zijn dertig jaar oude voorganger Centauro (I).
De Centauro II is met zijn hoge mobiliteit ontworpen voor het uitvoeren van
agressieve verkenningen. Bovendien is het voertuig met zijn hoofdbewape
ning in staat vijandelijke voertuigen op grote afstand aan te grijpen. De eisen
waaraan de Centauro II moest voldoen, waren onder meer een gewicht van
niet meer dan 30 ton, een maximum snelheid van meer dan 100 km/u en
een actieradius van ten minste 800 km. Het voertuig is voorzien van een
120mm/45 kanon met een semi-automatische laadinrichting, een coaxiale
7,62 mm mitrailleur en een op afstand bediend wapensysteem dat kan
worden voorzien van een extra mitrailleur of bijvoorbeeld een 40mm gra
naatwerper. De wapens zijn gestabiliseerd, zodat tijdens verplaatsingen
gericht vuur kan worden uitgebracht. De hoofdbewapening is een aan het
lagere gewicht van de Centauro II aangepaste versie van het kanon van de
Ariete gevechtstank.

De Sea Hunter op de Willamette River in Portland na de doopplechtigheid.
Foto: U.S. Navy, John F. Williams

Bron: Jane's

Amerikaanse Luchtmacht verklaart de F-35A 'gevechtsgereed'
Op 2 augustus jl. heeft de commandant van het Air Combat Command van
de Amerikaanse Luchtmacht, generaal Hawk Carslile het gevechtsvliegtuig
van de vijfde generatie, F-35A Lightning II 'gevechtsgereed' verklaard.
Carlisle roemde de prestaties van het toestel en merkte op dat het aan alle
criteria had voldaan van de initially operational capability. Dit houdt in dat
de toestellen en bemanningen in staat zijn tot het uitvoeren van elementai
re luchtnabijsteun- en interdictiemissies en op beperkte schaal vijandelijke
luchtverdedigingsmiddelen kunnen bestrijden, dit alles in squadronverband.
Het in Utah gestationeerde 34e Fighter Squadron van de 388e Fighter Wing
is het eerste operationele F-35A squadron van de Amerikaanse Luchtmacht.
De militairen van dit squadron, dat bijna 40 jaar met de F-16 heeft gevlogen,
zullen samen met de reservisten van de 419e Fighter Wing, die op dezelfde
basis is gestationeerd, met de F-35A opereren.
Bron: Air Combat Command Public Affairs
En Denemarken schaft 27 F-35's aan
Op 12 mei jl. hebben de Deense premier en minister van Defensie tijdens een
persconferentie aangekondigd dat de Deense regering de aanbeveling heeft
gedaan aan het parlement in te stemmen met de aanschaf van 27 F-35's ter
vervanging van de huidige vloot van F-16's.
Bron: Lockheed Martin

Een F-35 en zijn voorganger, een F-16. Foto Flickr,pqgw
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China beschikt over nieuwe geavanceerde gevechtshelikopters
Het Chinese Volksbevrijdingsleger berichtte afgelopen september dat het al
zijn helikoptereenheden heeft uitgerust met geavanceerde gevechtshelikop
ters.
Onlangs zijn volgens het TV-kanaal van het Volksbevrijdingsleger een aantal
WZ-10 gevechtshelikopters verstrekt aan de helikopterbrigade van het 13e
Chinese Groepsleger in het Westelijke Theater. Hiermee beschikt de laatste
helikoptereenheid van de Chinese Landmacht over gevechtshelikopters.
Volgens berichten is de WZ-10 oorspronkelijk ontworpen als anti-tankheli
kopter, maar kan nu ook het luchtgevecht aangaan.
De luchtcomponent van de Chinese Landmacht is in 1986 opgericht en
bestond destijds uit één regiment uitgerust met een combinatie van in China
met oude technologie geproduceerde toestellen en enkele geïmporteerde
moderne exemplaren. Daarna vormde de WZ-9, gebaseerd op de Franse
Dauphin, meer dan 20 jaar de ruggengraat van de Chinese helikoptereen
heden.
Met de invoering van de eerste WZ-10's in 2011 kreeg China de beschikking
over zijn eerste echte gevechtshelikopters.
Volgens de Chinese analist Wu Peixin beschikt de Chinese Landmacht nu
met de WZ-10 en de iets minder krachtige WZ-19 over gevechtshelikopters
met een grote slagkracht. Volgens hem heeft China nog wel een grote be
hoefte aan middelgrote helikopters die zowel voor gevechts- als transport
taken kunnen worden ingezet, zoals de UH-60 Black Hawk.
Een andere analist, Gao Zhuo stelt dat het Volksbevrijdingsleger minstens
3000 helikopters nodig heeft, met name zware transporthelikopters en
middelgrote types. Volgens westerse bronnen beschikt het Volksbevrijdings
leger momenteel over bijna 1000 helikopters.
Bron: People's Daily Online

In het water bereikt de BT-3F een snelheid van 10 km/u. Foto: defence.ru

Rusland ontwikkelt het BT-3F amfibisch rupsvoertuig voor
de marine-infanterie
Het Russische Tractor Plants Concern is bezig met de ontwikkeling van een
nieuw amfibisch rupsvoertuig, genaamd BT-3F, zo werd afgelopen augustus
bekend. Het nieuwe infanterietransportvoertuig is bestemd voor de Russische
marine-infanterie en zal waarschijnlijk een deel van de BTR-80 gepantserde
wielvoertuigen vervangen.
Volgens een zegsman heeft de BT-3F een gewicht van 18,5 ton en een be
manning van drie personen. Het voertuig kan 14 infanteristen vervoeren en
biedt rondom bescherming tegen 14,5 mm patronen die vanaf 200 meter
worden afgevuurd. De romp van de BT-3F is 7 meter lang, 3,3 meter breed
en 3 meter hoog. De BT-3F wordt aangedreven door een dieselmotor met
een vermogen van 500 kW. Deze geeft het voertuig een maximum snelheid
van 70 km/u op de weg en 10km/u in het water. Het bereik van het voertuig
is ongeveer 600 km.
De BT-3F is gebaseerd op het BMP-3 infanteriegevechtsvoertuig. De op af
stand bestuurbare toren is momenteel uitgerust met een 7,62 mm mitrailleur,
maar kan volgens de zegsman met diverse andere Russische wapens worden
uitgerust, zoals 12,7 en 14,5 mm mitrailleurs en 30 mm of 40 mm granaat
werpers.
Bron: Jane's

WZ-10 gevechtshelikopter. Foto: Wikipedia, Shimin Gu

Rheinmetall toont het Lynx infanteriegevechtsvoertuig
Op 14 juni jl. heeft Rheinmetall in Parijs zijn nieuwe rupsvoertuig, de Lynx,
voor het eerst aan het publiek getoond. Het ontwerp van het voertuig, dat
is gestart als een private ontwikkeling, is bedoeld om met gebruik van be
proefde technologieën een veelheid aan rollen op het slagveld te vervullen.
De getoonde versie betrof een infanteriegevechtsvoertuig en was uitgerust
met een Lance toren van Rheinmetall, voorzien van een gestabiliseerd 35mm
kanon, een 7,62 mm coaxiale mitrailleur en dubbele anti-tank lanceerinrich
ting.
De Lynx is echter een familie van gepantserde rupsvoertuigen. Deze familie
bestaat naast het infanteriegevechtsvoertuig uit infanterietransport-, ber
gings-, gewondentransport-, verkennings- en commandovoeringsvoertui
gen. De laatste twee varianten zijn eveneens uitgerust met de Lance toren.
Van het infanteriegevechtsvoertuig komen twee versies beschikbaar. Dit
betreft ten eerste de KF31, die in Parijs werd getoond, maximaal 38 ton
weegt en zes infanteristen kan vervoeren naast de drie bemanningsleden.
Daarnaast komt de KF41 versie beschikbaar. Deze is wat groter en weegt
rond 44 ton. Hij biedt naast de bemanning ruimte aan acht infanteristen. De
motoren van de KF31 en KF41 hebben volgens Rheinmetall een vermogen
van respectievelijk 563 kW en meer dan 700 kW. Dit geeft de voertuigen
een maximum snelheid van meer dan 65 resp. 70 km/u.
Bron: Jane's

De infanteriegevechtsversie van de Lynx. Foto: Wikipedia, Shaun Connors

