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Op de korrel
Krijgt de Walrus-affaire na ruim dertig jaar een vervolg?
kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

De kosten voor grote investeringen in de krijgsmacht worden consequent door Defen
sie te laag ingeschat. Voor de JSF zal de overschrijding op basis van de huidige dollar
koers 550 miljoen euro bedragen, aldus de Algemene Rekenkamer. Voor de vervanging
van de Walrusklasse onderzeeërs dreigt de overschrijding nu al op te lopen tot minstens
700 miljoen euro. De huidige manier van plannen is desastreus en lijkt een opmaat
voor een vervolg van de Walrus-affaire uit de jaren tachtig.
Op vrijdag 4 maart jl. kon men op de website van de Volkskrant lezen dat Defensie 2,5 miljard euro voor de
vervanging van de Walrusklasse door vier nieuwe onderzeeërs heeft uitgetrokken. De directeur van Damen Shi
pyards zei in een interview met marineschepen.nl dat 2,5 miljard "wat krap begroot" is. "Ik denk dat je er drie
boten voor kan kopen." Damen gaat uit van een stuksprijs van 800 miljoen euro. De kosten voor vier onderzeeërs
zouden dus ongeveer 3,2 miljard euro bedragen. Volgens professor Ko Colijn kan het totaalbedrag zelfs oplopen
tot 4 miljard euro. Defensie heeft dus minstens 700 miljoen te weinig in de plannen opgenomen. Een bedrag dat
kan oplopen tot 1,2 miljard euro. Een overschrijding van de geplande kosten met bijna 50%.
Een soortgelijk incident vond afgelopen januari plaats. In een brief aan de Kamer over de voortgang van de
vervanging F-16/verwerving F-35 gaf de Algemene Rekenkamer aan dat "de investeringsraming volgens het
huidige prijspeil en de huidige plandollarkoers het beschikbare budget met € 550 miljoen (12%) overschrijdt. De raming van de gemiddelde jaarlijkse ex
ploitatiekosten is eveneens aanzienlijk hoger dan het beschikbare exploitatiebudget 25,5 miljoen euro of 9%)". Gezien de verwachte levensduur van de
F-35 van 30 jaar betekent dit een totale overschrijding van de exploitatiekosten van 765 miljoen euro.
Blijkbaar doen de planners van Defensie hun best de beoogde materieelaanschaffingen binnen het budget te faciliteren. Dat laatste is een politiek correct
woord voor proppen. Dit getuigt van weinig realiteitszin. Het kan alleen de politieke leiding, die niet verder kijkt dan maximaal vier jaar, een handje helpen.
Voor de lange termijn perspectieven van de krijgsmacht is het echter desastreus.
Daarnaast getuigt het van weinig historisch besef. De aanschaf van de onderzeeërs van de Walrusklasse, waarvoor nu de vervanging gepland staat, bleek
in de jaren tachtig van de vorige eeuw veel duurder uit te vallen dan gepland als gevolg van onder meer een slechte planning, voortdurende aanpassingen
van de plannen tijdens de bouw en een hoge inflatie. De Walrus-affaire leidde uiteindelijk tot vervanging van de toenmalige marineleiding. En om derge
lijke financiële fiasco's in de toekomst te voorkomen, werd het Defensie Materieelkeuzeproces (DMP) ingevoerd, waarbij de Tweede Kamer een grotere en
beslissende rol kreeg bij grote militaire materieelprojecten.
De les blijkt echter niet volledig geleerd. Na meer dan dertig jaar is hier geen sprake van lessons learned maar van lessons neglected.
Kunnen we dit de planners van Defensie verwijten? In mijn ogen slechts ten dele. Zij voeren hun opdracht uit binnen de door de politiek vastgestelde kaders
en moeten dus roeien met de riemen die ze hebben. Riemen van slechte kwaliteit, als ze er al zijn. De kern van het probleem is dat de financiële ruimte veel
te krap is voor het door de regering geformuleerde en in de laatste Defensienota vastgelegde ambitieniveau. En over de hoogte van die ambitie valt in het
licht van de huidige dreigingen ook nog wel wat te zeggen. Het is aan de regering om Defensie de hard nodige financiële ruimte te geven, waardoor
dreigende financiële debacles, zoals de aanschaf van de F-35 en de vervanging van de Walrusklasse, worden voorkomen. Laat premier Rutte en minister
Hennis daarom nu echt een begin maken met het realiseren van de toezegging die zij anderhalf jaar geleden hebben gedaan: het laten groeien van het
defensiebudget naar op termijn 2% van het BBP!

Verder in dit nummer
Cyril Widdershoven, Midden-Oosten security- en energiespecialist behandelt op de pagina's 3-5 de IS-dreiging vanuit Libië onder de titel Vergeet Syrië,
IS-dreiging in Libië is groter. Tevens stelt hij de vraag of de NAVO zal ingrijpen. Daarna doet uw hoofdredacteur op de pagina's 6-8 verslag over
een debat dat afgelopen februari in Nieuwspoort is gehouden en de titel had Defensiebeleid van de regen in de drup? Defensie lijkt na jaren
weer op de politieke agenda te staan. Op de pagina's 9 en 10 behandelt onze vaste medewerker Jan van den Berg in zijn tweede artikel over kernbewa
pening de situatie in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en China en concludeert: Kleine kernmachten vernieuwen arsenaal. Daarna richten we
onze blik op de oostflank van Europa, want op de pagina's 11 en 12 gaat luitenant-kolonel b.d. Victor Remouchamps in op het gebruik van religie als wapen
in het kader van hybride oorlogvoering in Religieuze messen moeten worden geslepen. Op de pagina's 13 en 14 treft u het Defensienieuws
aan met onderwerpen uit onder meer de VS, Rusland en Duitsland. We sluiten dit nummer af met twee boekbesprekingen. Op pagina 15 over geschiede
nis van De Troepenmacht in Suriname door Ellen Klinkers en op pagina 16 over het boek Niemand is belangrijker dan het team door
brigade-generaal Otto van Wiggen.

Foto voorpagina: MinDef

2
Armex | Maart 2016

Vergeet Syrië, IS-dreiging in Libië
is groter
Maar zal de NAVO handelen?
Cyril Widdershoven, Midden-Oosten security- en energiespecialist

De Amerikaanse aanvallen op Libië hebben de ogen weer enigszins gericht op Noord-Afrika, waar een nieuw IS-front
zich heeft aangediend. De laatste maanden is het land echter ondergesneeuwd in de berichtgeving over Syrië en Irak.
IS is bezig met het opzetten van een infrastructuur om een Kalifaat 2.0 op te zetten. De beweging bedreigt niet alleen
de gehele Sahel-regio maar ook de zachte buik van Europa.
Sporadische berichten over mogelijke NAVO-acties in Libië duiken wel op.
Volgens Libische adviseurs zitten er op dit moment al 180 Franse commando’s
op de Benina militaire luchthaven in Benghazi. Dit wordt gezien als voorbe
reiding van militaire activiteiten van de NAVO in Libië in de komende weken.
Het hoofd van de contraterrorisme afdeling van het Libische leger, luitenant
Faraj Aqeim, is het hiermee eens. Libië, Algerije en Tunesië hebben echter
nu al geprotesteerd, omdat ze bang zijn dat IS-troepen bij NAVO-acties naar
hun landen vluchten. De ontwikkelingen volgen elkaar op dit moment snel op.

Militaire analisten richten hun aandacht vooral op Syrië, waar op dit moment
een Westers-Arabische coalitie en het door Rusland (en Iran) gesteunde
Assad-bewind een totale oorlog voeren tegen IS. Het eindresultaat is ondui
delijk, want de Syrische president Bashir Assad is bezig met een ongekende
opmars, een mogelijke beslissende zet om de strijd te gaan winnen. Het
optimisme t.o.v. IS moet worden getemperd. Zonder militairen op de grond
zal geen sprake kunnen zijn van een nederlaag. De extremisten zijn niet
geïnteresseerd in het behoud van territorium. Zoals vaker zal IS, geconfron
teerd met een militaire overmacht, zich terugtrekken naar andere streken.
Dit is al gestart aan het einde van 2014, toen een nieuwe front is geopend
in Libië en de daaromheen liggende landen (Egypte, Algerije, Tsjaad, Mali,
Soedan).

Op dit moment ligt Libië totaal in
puin
IS-opbouw Libië sinds 2014
Sinds 2014 is IS gestaag bezig met het uitbouwen van haar militaire infra
structuur en aanwezigheid in Libië, op een paar uur varen van de zachte buik
van Europa, of de NAVO. In de ogen van IS is Libië een uitstekende springplank
om niet alleen Europa (of de christelijke naties) aan te vallen, maar ook om
een tweefrontenconflict te instigeren (Syrië-Libië). Tot op heden is sprake
van een onderschatting van het gevaar door het overgrote merendeel van
NAVO- en EU-analisten. De voortschrijdende destabilisatie van Noord-Afrika
is buiten ons gezichtsveld gebleven. Na het opzetten van een bruggenhoofd
in de Egyptische Sinaï-regio, maken de jihadisten zich op dit moment op om
een groot deel van Libië over te nemen. Delen van Algerije en Zuid-Tunesië
worden ook al bedreigd. De impact van een IS Kalifaat 2.0 moet worden
onderzocht om passende maatregelen te kunnen nemen.

Een karikatuur van de Libische dictator Khadaffi. Foto: Wikipedia

Libië vergeten in NAVO-strategie?
De laatste maanden is Libië vergeten. De successen tegen IS in Syrië, de
groeiende confrontatie tussen Rusland en de Westerse coalitie en de groei
ende rol van Turkije in het conflict, hebben de aandacht weggehouden van
de militaire opbouw van IS in Noord-Afrika. Sporadische berichtgeving was
er wel, maar dan vooral over operaties van IS tegen de Libische olie-installa
ties, of de samenwerking tussen IS Libië en groepen in de Egyptische Sinaï,
Nigeria of Tsjaad.
Op dit moment ligt Libië echter totaal in puin. De door de VN goedbedoelde
aanpak om een stabiele nationale regering te vormen van de twee grootste
strijdende partijen in het land, is maar gedeeltelijk succesvol. De veiligheids
situatie in het land is zeer slecht. NAVO-landen moeten zich er zeer bewust
van zijn dat Rusland ook hier een belangrijke rol wil gaan spelen. Moskou
heeft al gesprekken gevoerd met de leider van het Libische Nationale Leger,
generaal Khalifah Haftar. Er is ook sprake van militaire coördinatie tussen
Haftar, Moskou, Egypte en de VAE op dit moment. Indien deze coalitie mi
litair gaat ingrijpen zal dit grote gevolgen gaan hebben voor de positie van
de NAVO in het Middellandse Zeegebied.

Verwoestingen in Tripoli na NAVO-bombardementen. Foto: NATO

Sinds 2014 bouwt IS gestaag
haar aanwezigheid in Libië uit
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De opkomst van IS in Libië is geen verrassing. Na een kortstondige periode
waarin IS de Cyrenaica-regio (Barqa Provincie) en de stad Derna in handen
heeft gehad, heeft men nu de Sirte-regio in handen. IS heeft al aangegeven
dat ze deze regio als springplank richting Europa ziet. Op hetzelfde moment
komen er steeds meer berichten naar buiten dat de extremisten de samen
werking met andere jihadistische groeperingen, zoals Al Shabaab (Somalië),
Boko Haram (Nigeria) en zelfs voormalige delen van Al Qaida, aan het ver
sterken is. Strategisch gezien is dit vooral om activiteiten te ontplooien in
Mali, Tsjaad, Niger, Somalië, Soedan en mogelijkerwijs Nigeria of Senegal.
Analisten in deze landen hebben al veelvuldig gewaarschuwd dat deze ISactiviteiten veel gevaarlijker zijn voor Europa dan de huidige strijd in Syrië.
De destabilisering van de Libische staat en overheid, veroorzaakt door de
ondoordachte acties tegen de Libische dictator Khadaffi, heeft een machts
vacuüm doen ontstaan waarin IS en anderen floreren.

georganiseerde troepen van IS. De aanhang groeit nog steeds. Naast de
voormalige Khadaffi-aanhang en diverse kleinere jihadistische groeperingen
in het land, is er op dit moment ook een groeiende toestroom vanuit Syrië
en Irak.

De terroristen hebben op dit mo
ment een kuststrook in handen
van rond de 260 kilometer
Achterban IS groeit, Libische olie doelwit
De slagkracht van IS in Libië is relatief onbekend. Gegeven het feit dat veel
rekruten komen vanuit groepen zoals de Salafistische militie Ansar Al Sharia
en andere, gaan analisten op dit moment uit van een groep van 4.500-6.500
strijders. Hierbij worden de oude getrouwen in en om Derna (Barqa Provincie)
en de strijders van het Al Battar bataljon ook meegeteld. Een andere oor
spronkelijke groep is Majlis Shura Shabab Al Islam, die zich al in 2014 aan IS
verbond. Sinds het verlies van Derna eind 2014, heeft IS zich geconcentreerd
op de regio rondom Sirte. Het is het strategische centrum voor de Libische
olie- en gasindustrie, terwijl het ook het oosten en westen van Libië splitst.
Internationaal gezien is het een directe uitvalsbasis voor mogelijke operaties
tegen Europese staten, zoals Italië. Als kustplaats biedt het ook een groot
schalige infrastructuur, olie-installaties, een internationaal vliegveld, een
haven en diverse militaire bases. De terroristen hebben op dit moment een
kuststrook in handen van rond de 260 kilometer.

De El Saharara olievelden. Foto: Wikipedia, Javier Blas

De laatste weken is veelvuldig sprake geweest van grote aanvallen op ande
re olieregio's in Libië, zoals Sidr (oliehaven) en Ra’s Lanuf (olievelden). De
aanvallen op de Libische oliesector zijn desastreus gebleken. Het OPEC-lid
produceert dit jaar maar rond de 430.000 vaten per dag (bpd), in tegenstel
ling tot 1,6 miljoen bpd gedurende de tijd van Khadaffi. De Libische natio
nale oliemaatschappij NOC rapporteerde in januari dat de instabiliteit de
laatste drie jaar het land rond de 60 miljard US dollars aan productie en
export heeft gekost. Deze situatie verzwakt niet alleen de al zeer zwakke
economie, maar ook de pogingen om een nieuwe regering in het zadel te
helpen. Voor de heropbouw van Libië zijn de inkomsten uit olie en gas zeer
noodzakelijk. Op dit moment is er nog geen situatie waarin IS daadwerkelijk
grote delen van de olie- en gassector in handen heeft, maar door haar posi
tie rondom Sirte kan ze wel de export belemmeren. De voormalige regering
in Tobroek, die door het Westen werd ondersteund, heeft wel een Petroleum
Facilities Guard (PFG) opgericht, maar deze is de laatste weken niet in staat
gebleken om tegen IS op te treden. Aanvallen op de oliehaven van Sidr en
Ra’s Lanuf hebben geleid tot een volledige blokkade. De vernietiging van
pijpleidingen, raffinaderijen en opslagcapaciteit zet ook de mogelijke toe
komst van de sector onder druk. NOC gaf ook al aan dat rond de 100.000
bpd productie verloren is gegaan door aanvallen op de El Feel (El Fil, Elephant)
en Sharara-olievelden.

Cover van het eerste nummer van de IS-glossy Dabiq. Foto: clarionproject.org

Kalifaat 2.0 Sirte
De beweging heeft een machtsbasis opgebouwd rondom het voormalig
machtscentrum van Khadaffi in Sirte. Deze regio stond vroeger niet bekend
om haar islamitisch extremisme. Analoog aan Irak (Ba’ath) heeft IS ook ge
bruik gemaakt van de voormalige strijdgenoten en aanhangers van Khadaf
fi om een militaire machtsstructuur op te bouwen.
Naast het vergroten van haar eigen regio, is men ook bezig met directe
aanvallen op de olie- en gasinfrastructuur van Libië. Het laatste om een
nieuwe bron van inkomsten te genereren. Tevens is IS nu bezig met het
langzaam uitbreiden van haar macht in andere regio’s, terwijl ze ook haar
oog heeft laten vallen op de omringende landen. De extremisten zitten in
een machtsstrijd met Al Qaida in de Maghreb en Libië. Een mogelijke direc
te confrontatie met de door de VN opgezette Libische nationale regering zit
er ook aan te komen. Deze is op dit moment echter geen partij voor de beter
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Destabilisering Noord-Afrika doel
Nieuwe aanvallen zijn ook gepleegd in Tripoli en Tobroek, zoals de aanval
op het Corintha Hotel en de politieacademie. Deze aanslagen worden uitge
voerd om de nationale regering verder te destabiliseren. Diverse bronnen
hebben al gerapporteerd dat IS grootschalige aanslagen en operaties tegen
Westerse doelen en de Libische veiligheidsinstanties aan het voorbereiden is.
Hiervoor is men ook al aanhang en logistieke ondersteuning aan het winnen
in het zuiden van Tunesië, Mali, Niger, Algerije en zelfs Marokko.

Militaire optie noodzakelijk, NAVO of Arabische coalitie?
De komende weken zullen Westerse en Arabische geallieerden een nieuwe
strategie moeten ontwikkelen om de opkomst van IS in Libië (en NoordAfrika) tegen te gaan. Op korte termijn zit dit er echter niet in, omdat
Westerse (NAVO-) legers al te maken hebben met tekort aan mankracht of
capaciteit door hun acties in Syrië, Irak en de toenemende dreiging van
Rusland in Oost-Europa.
Een Arabische coalitie zou een mogelijkheid zijn. Egypte en de VAE hebben
al een aantal keren militaire operaties uitgevoerd tegen IS in Libië. Een tota
le oorlog om de terroristen te verdrijven vergt echter een groter potentieel.
Toch ziet het er naar uit dat er mogelijk een Arabisch antwoord gaat komen
met militairen op de grond. De groeiende dreiging van een Kalifaat 2.0 in
Libië, waarbij samenwerking wordt gecreëerd met jihadisten in Egypte (Sinaï),
Algerije, Soedan en Tunesië, kan niet worden getolereerd. Cairo is al bezig
met het onderzoeken van mogelijke militaire opties, waarbij zelfs Rusland
een potentiële factor van betekenis kan worden.

De aanhang van IS in Libië groeit
nog steeds
De situatie in het zuiden van Tunesië wordt zeer instabiel. IS is hier bezig met
een versterking van haar potentieel. De huidige slechte economische stabi
liteit van de regio maakt het relatief gemakkelijk om te rekruteren. Het is ook
een attractieve uitvalsbasis voor aanslagen in Tunis en Sousse. Tunesië is niet
in staat om hiertegen op te treden, Amerikaanse hulp zoals de aanval op IS
in Libië op 19 februari, is dan ook noodzakelijk. Voor de NAVO en de EU zal
Tunesië de komende maanden een belangrijke rol gaan spelen. Zolang er
geen antwoord wordt gevonden op de situatie in het zuiden van het land,
zal IS Libië gebruik kunnen maken van deze regio. Tunesië levert op dit
moment al het grootste aantal nieuwe IS-rekruten.

Cairo is al bezig met het onder
zoeken van militaire opties

Sub-Sahara onder druk
Andere berichten zijn ook meer dan verontrustend te noemen. Afrikaanse
bronnen waarschuwen al weken dat IS-strijders zich op dit moment aan het
verspreiden zijn in de Sahellanden. Rapporten zien een verdere verstrengeling
van IS met bestaande lokale jihadistische groeperingen. Militaire analisten in
Niger zien al een IS-opbouw in Zuid-Libië, waarbij de focus ligt op operaties
in Niger, Tsjaad en Mali. De aanwezigheid van Westerse troepen in diverse
Sahellanden is IS en andere jihadisten een doorn in het oog. Het gevaar
bestaat dat er een verbond wordt gesloten tussen IS en verspreide Al Qaida
groeperingen, waardoor de slagkracht exponentieel zal toenemen. Veel
aandacht wordt op dit moment gegeven aan de samenwerking van IS met
Boko Haram (Nigeria) en Al Shabaab (Somalië). Deze dreiging is nu echter
van secundair belang, indien IS haar invloedssfeer versterkt in andere landen.

Indien het Westen niet voortvarend gaat optreden, kan Poetin weer een
nieuwe operatie aan zijn zegereeks in de Arabische wereld gaan rijgen.
Washington's afwezigheid en Europa’s dubieuze en machteloze rol worden
door de Arabische buurstaten niet meer gewaardeerd. Ruslands openlijke
militaire operaties in Syrië, die niet als positief worden geanalyseerd in het
Midden-Oosten, worden wel geapprecieerd achter gesloten deuren. Rusland
is al zeer druk bezig met een militair-politiek offensief in de regio en Egypte
en een aantal Golflanden zijn al bezig met militaire aankopen in Rusland.
Moskou heeft zich ook gecommitteerd aan het terugdringen van IS in Libië.
Een nieuwe chaos aan de zuidflank van Europa staat voor de deur. Het is tijd
om op te treden. Indien niet, volgt er een nieuwe stroom van vluchtelingen
en extremisten, deze keer met bootjes vanuit Noord-Afrika.

Redding van bootvluchtenlingen die vanuit Libië onderweg waren naar Europa. Foto NATO
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Defensiebeleid van de regen in de
drup
Defensie eindelijk op de agenda in Den Haag. En wat nu?
kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

Onder de bovenste titel had het Montesquieu Instituut op woensdag 3 februari jl. een debat georganiseerd. Veiligheidsen defensie-expert Margriet Drent van Clingendael hield een inleiding, waarna onder leiding van journalist Kees
Boonman de Tweede Kamerleden Angelien Eijsink (PvdA) en Raymond Knops (CDA) en GOV-duovoorzitter Ruud Ver
meulen met elkaar en met de inleider een discussie aangingen en vragen uit het in groten getale opgekomen publiek
beantwoordden.
Europa bedreigd
Drent begon haar inleiding met het schetsen van de bedreigingen die zich
de laatste jaren hebben gemanifesteerd tegen en in Europa. De Europeanen
lijken hierdoor wakker geschud. Tegelijkertijd keert de VS, die sinds 1945
waakte over de Europese veiligheid, zich steeds meer van Europa af en richt
zich op Azië.
De massa-immigratie van onder andere oorlogsvluchtelingen ondermijnt de
Europese solidariteit en toont de kwetsbaarheid van de open Europese sa
menleving aan. Een veilig Europa bestaat niet meer. Wij Europeanen voelen
de onveiligheid meer en meer aan den lijve. De dreiging is niet alleen militair,
maar ook politiek, maatschappelijk en economisch. Om deze hybride drei
gingen aan te pakken, zijn andere strategieën nodig dan de tot nu toe ge
bruikelijke.

positieve druk: het aanmoedigen van de landen beter samen te werken op
defensiegebied. Ook een witboek waarin Nederland het vernieuwde GVDB
wil vastleggen, is in dit kader van belang. Een witboek maakt het mogelijk
de bedreigingen en de maatregelen die daartegen kunnen worden genomen,
uitgebreid te beschrijven.
Hoewel in de praktijk weinig terechtkomt van het GVDB, werken toch veel
Europese landen onderling militair samen. Nederland is bij uitstek voorloper
wat dit betreft. Al deze vormen van militaire samenwerking zouden door de
EU moeten worden gecoördineerd om meer samenhang te verkrijgen.

Defensie en (externe) veiligheid
zijn zaken die in Nederland niet
leven bij het publiek
Stellingen
Drent poneerde aan het slot van haar inleiding twee stellingen ter discussie.
Zij luiden:
1. Een geloofwaardig Gemeenschappelijk Veiligheids- en DefensieBeleid
lijkt moeilijk te realiseren, overgaan tot kopgroepvorming is noodzakelijk.
2. De huidige veiligheidssituatie vraagt in Nederland om een geïntegreerde veiligheidsstrategie en meerjarige defensieakkoorden.
Drent lichtte die laatste stelling nog toe. Defensiebeleid vereist langetermijn
denken, maar defensie en (externe) veiligheid zijn zaken die in Nederland
niet leven bij het publiek. Bovendien zijn kortetermijnbelangen vaak zicht
baarder en worden ze daarom belangrijker gevonden. Dit maakt het moeilijk
voor ministers in de huidige situatie om extra geld naar Defensie over te
hevelen.

Het panel. Foto: AdR

Geen Europees land kan de dreiging alleen counteren. Toch treden Europe
se landen meer en meer alleen op en falen. Het soevereine optreden toont
aan dat soevereiniteit deels moet worden opgegeven om de bedreigingen
effectief te kunnen aanpakken. Dit toont het belang aan van het vernieuw
de Europese Gemeenschappelijk Veiligheids- en DefensieBeleid (GVDB)
waaraan momenteel onder leiding van Mogherini wordt gewerkt en dat in
juni 2016 gereed moet zijn. In dit vernieuwde GVDB moeten de divergeren
de veiligheidsbelangen van met name de Oost- Europese (de Russische
dreiging) en Zuid-Europese landen (Noord-Afrika en het Midden-Oosten)
worden verenigd. Een moeilijke klus.

Een veilig Europa bestaat niet
meer
Geen woorden, maar ....nog meer woorden ....
In theorie bestaat er al langere tijd een Europees GVDB. De laatste jaren blijkt
echter geregeld dat dit GVDB in de praktijk niet werkt. Dit ondanks dat
Defensie in Europa sinds december 2013 officieel tot Chefsache is verheven.
Het blijft echter bij woorden. De Europese leiders hebben op defensiegebied
sindsdien weinig daden laten zien. Minister Hennis wil hier tijdens het Ne
derlandse voorzitterschap wat aan doen en wel door het uitoefenen van

Foto MinDef
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streven naar meerjarige defensieakkoorden, zoals genoemd in stelling 2.
Ook werd de stelling geponeerd, dat het ongeloofwaardig is dat er wel een
lastenverlichting van 5 miljard euro mogelijk was, maar dat voor Defensie
geen 400 miljoen vrijgemaakt kon worden om de bedrijfsvoering op orde te
brengen en zo ten minste te kunnen overleven.

Europa loopt op veiligheidsge
bied achter de feiten aan

Hoge Vertegenwoordiger Francesca Mogherini. Foto EU

Discussie
Het eerste punt in de discussie betrof het feit dat Defensie geen natuurlijke
achterban heeft. De politiek en het publiek staan onverschillig tegenover
Defensie. In de modellen van het Centraal Planbureau wordt defensie zelfs
gezien als kostenpost, evenals ontwikkelingssamenwerking en het voorma
lige Ministerie van Verkeer & Waterstaat. Bezuinigen op Defensie levert in
deze modellen dus positieve resultaten op. Daarnaast was het panel het er
over eens dat in politiek Den Haag "een probleem pas een probleem is, als
het zichtbaar is". De problemen op defensiegebied waren echter lange tijd
onzichtbaar. En ook nu zijn de problemen nog niet voldoende zichtbaar. Er
wordt immers nog steeds bezuinigd op Defensie, zij het minder dan oor
spronkelijk gepland. Ook in 2016 hebben de krijgsmachtdelen weer minder
geld beschikbaar voor hun bedrijfsvoering. Dat betekent minder oefenen,
uitstellen van onderhoud, etc.

Een dreiging voor met name Zuid-Europa. Zelfmoordterroristen van IS in Libië.
Foto via The Long War Journal

Het gaat om veiligheid, dat is breder dan alleen defensie. Het uitgangspunt
van een discussie moet dan ook niet 'meer geld voor Defensie' zijn. Veiligheid
moet centraal staan en het draagvlak voor veiligheid moet in Nederland
groter worden.
Een ander probleem is dat Europa op veiligheidsgebied achter de feiten aan
loopt en dat het opkomend nationalisme een bedreiging vormt voor verder
gaande internationale samenwerking, ook op het terrein van veiligheid en
defensie.
Het streven naar een defensiebudget van 2% van het BBP werd uiteraard
ook besproken. Het panel wees erop dat dit voor Nederland een verdubbe
ling van de defensie-uitgaven zou beteken. Dat is op korte termijn onhaalbaar,
maar zelfs een geleidelijke ophoging van het defensiebudget naar het Euro
pese gemiddelde van 1,6% zou betekenen dat Defensie er miljarden euro's
bij zou krijgen.

Defensie heeft geen natuurlijke
achterban
Dit debat was volgens de politici in het panel de eerste gelegenheid sinds
heel lange tijd dat over Defensie een inhoudelijke discussie werd gevoerd.
Een van de Kamerleden bekende dat de bezuinigingen op Defensie in het
recente verleden onterecht waren geweest, Regering en Kamer hadden dit
niet moeten doen. Hij betuigde openlijk spijt hierover te hebben. Helaas kon
het andere Kamerlid dit, ondanks langdurig aandringen, niet over haar lippen
krijgen. Beide Kamerleden waren van mening dat dit in de toekomst zo veel
mogelijk moet worden voorkomen. Zij ondersteunden dan ook van harte het

Militairen werken internationaal goed samen. Foto: 1 GNC
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Wat betreft samenwerking constateerde het panel dat de militairen dit be
heersen. Het gras groeit echt van onderen. De politieke kaders die voor deze
samenwerking moeten worden gecreëerd, vormen de bottle neck.
Het panel ondersteunde stelling 2 over meerjarige defensieakkoorden. De
uitvoering hiervan vereist echter politieke lef en een andere manier van
denken. Een uitdaging voor het politieke establishment. Bovendien is een
integrale benadering van veiligheid nodig en is hokjesdenken uit den boze.
Defensie, politie, justitie, ontwikkelingssamenwerking etc. moeten integraal
worden bekeken als onderdelen van een veilig Nederland.
Reagerend op vragen uit het publiek over bijvoorbeeld het niet aanschaffen
van de F-35 en het concentreren op de marine werd enerzijds gesteld dat
voor een goede internationale samenwerking wel vertrouwen nodig is en
dat dit vertrouwen moet zijn gebaseerd op burden sharing, maar zeker ook
op risk sharing. Voor een Europese samenwerking is het van belang om een
betrouwbare partner te zijn. Dus niet een partner die met geld het sneuvelen
van andere Europeanen wil afkopen. Burden sharing zonder risk sharing zal
nooit leiden tot een diepgaande Europese samenwerking. Nederland mag
geen free rider/profiteur worden. Ook moet men zich bedenken wat voor
gevolgen grootschalige reorganisaties hebben voor de krijgsmacht. Deze kan
de negatieve gevolgen van het kortetermijndenken in de politiek niet goed
verwerken. Het panel stelde dan ook dat het onzinnig is om de paar jaar de
krijgsmacht grondig te verbouwen. Dat is ook een belangrijke reden om te
streven naar meerjarige defensieakkoorden, zoals genoemd in stelling 2.
Als laatste kwam de Europese defensie-industrie ter sprake. Deze is aan de
aanbodzijde heel gefragmenteerd. Veel bedrijven hebben niet de schaal
grootte om op langere termijn zonder staatssteun te overleven. Europese
landen zullen moet samenwerken om een dergelijke schaalgrootte te berei
ken.

Voor Oost-Europa is het Russische optreden bedreigend. Foto: Staff Sgt D.
Myles Cullen

Afsluiting
Al met al was het een interessant debat. Daarbij was het feit dat het debat
over het defensiebeleid werd gehouden misschien wel belangrijker dan de
inhoud van het debat, een conclusie die het panel bevestigde. Hieruit blijkt
immers dat Defensie en het nadenken over het defensiebeleid in Den Haag
eindelijk weer als een zaak van enig belang wordt gezien. Daarmee zijn we
er echter nog niet. Om met Churchill te spreken: "This is not the end, it is
not even the beginning of the end, but it is, perhaps, the end of the
beginning."

Nederland mag geen free rider /
profiteur worden

Een Fennek worstelt zich door de modder, een situatie symbolisch voor Defensie. Foto: MinDef

8
Armex | Maart 2016

Kleine kernmachten vernieuwen
arsenaal
Jan van den Berg

Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en China beschikken over een klein nucleair arsenaal. China breidt dit gestaag uit;
de andere twee krimpen langzaam in.
In navolging van de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie hebben ook het
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en China een nucleair arsenaal opgebouwd.
Alle drie beschikken over tussen de twee- en driehonderd nucleaire explo
sieven. Sinds het einde van de Koude Oorlog zijn de Britse en Franse kern
macht in omvang afgenomen. Die van China is in aantal explosieven ruwweg
stabiel gebleven, al worden de overbrengingsmiddelen wel steeds gemoder
niseerd.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland, België en Duitsland kan
Groot-Brittannië ook niet meer gebruikmaken van Amerikaanse kernbom
men voor gevechtsvliegtuigen. Tussen 1958 en 1992 waren er in GrootBrittannië en bij de Britse strijdkrachten in Duitsland Amerikaanse kernkoppen
aanwezig voor gevechts- en maritieme patrouillevliegtuigen en in de vorm
van ballistische raketten voor de korte afstand, artilleriemunitie en nucleaire
mijnen.

Verenigd Koninkrijk
In 1952 vond de eerste Britse kernproef plaats. In 1990 bestond de Britse
kernmacht uit 64 Polaris A3-TK raketten, waarvoor 100 kernkoppen beschik
baar waren. Evenals nu waren deze strategische ballistische raketten ge
plaatst op vier kernonderzeeboten. Voor strategische of tactische inzet be
schikte de Royal Air Force bovendien over 175 kernbommen voor gevechts
vliegtuigen. Daarnaast waren er enkele tientallen nucleaire dieptebommen.

Om permanent één onderzeeër
met kernraketten op zee te
hebben, zijn er vier nodig

Dit beeld is behoorlijk gewijzigd. De Britse kernmacht bestaat alleen nog uit
64 Trident II ballistische raketten op onderzeeboten. Hiervoor zijn 225
kernkoppen beschikbaar, ook al is de capaciteit van de Tridents ongeveer
tweemaal zo groot. Er zijn geen tactische kernwapens meer beschikbaar.

De vier onderzeeërs met Trident raketten, van de Vanguard-klasse, hebben
een verwachte levensduur van 25 jaar. Ook als dit tot 30 jaar verlengd wordt,
komt het einde van operationele leven in zicht in de periode rond 2030. De
Britse regering is daarom al aan het onderzoeken, hoe de opvolging van de
Vanguard-boten vorm moet krijgen.

De Britse kernmacht bestaat uit vier Vanguard onderzeeboten met ieder zestien lanceerbuizen voor Trident II raketten. Foto: UK MoD
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Een optie is om nieuwe, iets gemoderniseerde, schepen van hetzelfde ont
werp aan te schaffen. Een andere mogelijkheid is om een variant van de
Astute-klasse te ontwikkelen. Dit is een serie die uiteindelijk zeven nucleaire
aanvalsonderzeeërs zal omvatten. Dit vergt een forse aanpassing van het
ontwerp, omdat de romp plaats moet gaan bieden aan 16 ballistische raket
ten. De duurste optie is een geheel nieuw ontwerp te maken.

China
Van de Chinese kernmacht is vrij weinig bekend. De aantallen kernwapens
betreffen dan ook schattingen. Duidelijk is wel dat China sinds de eerste
kernproef in 1964 een langzame maar gestage ontwikkeling heeft doorge
maakt. In 1990 beschikte China over 20 ballistische raketten met een bereik
tussen de 6.000 en 12.000 kilometer en 60 tot 80 raketten die tot 3.000
kilometer reikten. Er waren 24 Ju Lang ballistische raketten op onderzeebo
ten geplaatst en de luchtmacht beschikte over zo'n 150 kernbommen.

Een andere vraag is of er drie of vier schepen gebouwd worden. Om perma
nent één onderzeeër met kernraketten op zee te hebben, zijn er vier nodig.
De andere drie zijn onderweg naar en van het operatiegebied dan wel in de
haven voor bevoorrading, bemanningswissel en onderhoud. De Trident II
raketten kunnen in ieder geval operationeel blijven tot 2042.
Een andere kwestie betreft de thuishaven van de onderzeeërs. Dit is de
marinebasis Clyde in Schotland. Het is niet denkbeeldig dat Schotland op
een zeker moment kiest voor onafhankelijkheid, al of niet als gevolg van een
Brits uittreden uit de Europese Unie. De kans dat een onafhankelijk Schotland
onderdak wil bieden aan Britse kernwapens is nihil. Dan zou de Britse rege
ring voor de keus staan de kernwapens op te geven of te investeren in een
nieuwe basis.

Frankrijk heeft op alle fronten
flink ingeleverd

Volgens het Amerikaanse Ministerie van Defensie heeft de Chinese DF-31A een
bereik van 11.000 km. Foto: Longshi

Frankrijk
Frankrijk trad in 1960 toe tot het selecte gezelschap van kernmachten met
een proef in Algerije. Evenals de Amerikanen en de Russen hebben de
Fransen een volledige nucleaire triade opgebouwd. Dat wil zeggen, dat ze
beschikten over kernladingen die konden worden overgebracht met zowel
op zee als op het land geplaatste strategische raketten en met bommenwer
pers. Dit resulteerde in 1990 in een kernmacht met 450 strategische koppen.
Daarnaast waren er nog zo'n 170 tactische kernkoppen voor de korte af
standsraket Pluton en voor gevechtsvliegtuigen, waaronder de Super
Etendard die opereerde vanaf de vliegdekschepen Clemenceau en Foch.

Deze aantallen zijn nauwelijks gewijzigd. China beschikt nog steeds over
tegen de 300 kernwapens. Wel zijn zowel de ballistische raketten, onder
zeeboten met raketten en vliegtuigen in de loop van de tijd gemoderniseerd.
De oude ballistische raketten hebben een geringe nauwkeurigheid, gebrui
ken vloeibare brandstof (hetgeen veel onderhoud betekent) en zijn opgesteld
in silo's. Het gaat om de types DF-3, DF-4, en DF-5.
Moderne raketten, zoals de DF-11, DF-15, DF-21 en DF-31, zijn nauwkeuri
ger, gebruiken vaste brandstof en kunnen doorgaans gelanceerd worden
van mobiele platforms. De ballistische raket voor onderzeeërs Ju Lang 1 is
niet meer in dienst en is vervangen door de Ju Lang 2 met een bereik van
7.000 kilometer. Er is weinig bekend over tactische kernwapens. Maar het
lijkt dat deze voor China geen prioriteit hebben.

Frankrijk heeft op alle fronten flink ingeleverd. Zowel de op het land gesta
tioneerde strategische en tactische raketten als de strategische bommenwer
pers zijn afgeschaft. Evenals in Groot-Brittannië bestaat de strategische
kernmacht uit vier kernonderzeeboten. Die bieden ieder plaats aan zestien
raketten, waarvoor 240 kernkoppen beschikbaar zijn. Er zijn daarnaast nog
50 tactische kernkoppen voor de Dassault Rafale en Mirage 2000N gevechts
vliegtuigen. De koppen zijn geplaatst op ASMP-A kruisraketten met een
bereik van 500 kilometer. Een aantal van rond de tien is aan boord van het
vliegdekschip Charles de Gaulle voor de marineversie van de Rafale.

China bouwt langzaam maar
gestaag aan een kernarsenaal
.
De nucleaire arsenalen van de drie kleine kernmachten ontwikkelen zich niet
in dezelfde richting. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben deze in
omvang en diversiteit aanzienlijk verminderd, maar houden de kwaliteit op
peil. China bouwt langzaam maar gestaag aan een kernarsenaal dat niet
alleen betere wapens omvat, maar waarvan het bereik ook toeneemt. Het
lijkt aannemelijk dat ook de aantallen kernwapens zullen groeien. China zal
dan, na de Verenigde Staten en Rusland, de derde plaats innemen op de
ranglijst van kernwapenstaten.

Frankrijk beschikt over Dassault Rafale gevechtsvliegtuigen met de nucleaire
kruisraket ASMP-A. Foto: l'Armée de l'Air
De Franse marine heeft vier kernonderzeeërs in de vaart waarop ballistische
raketten staan. De 48 M-45 raketten worden vervangen door de nieuwe
M-51. Deze raket heeft een bereik van 6.000 kilometer. Een andere moder
nisering betreft de gevechtsvliegtuigen. De Mirage 2000N wordt momenteel
vervangen door de Rafale. Sinds 2008 is het aantal vliegtuigen met een
nucleaire taak teruggebracht van 60 tot 20.

Explosie bij een nucleaire test in Frans Polynesië. Foto: Pierre J.
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Religieuze messen moeten worden
geslepen
luitenant-kolonel b.d. der artillerie Victor A.C. Remouchamps, politiek en militair analist

In een groot aantal artikelen heb ik herhaaldelijk gewezen op de instrumenten waarmee de Russische president Poetin
zijn manier van hybride oorlogvoering wil realiseren. Die gereedschapskist is aardig gevuld. Het ene instrument is
effectiever, het andere is doelmatiger. Er zijn ook instrumenten bij, die ogenschijnlijk alleen maar in die gereedschaps
kist zitten om die 'lekker' vol te maken en de Russisch-orthodoxe Kerk lijkt in die laatste categorie thuis te horen. De
vraag is of dit ook zo is en die vraag is nog steeds niet eenduidig beantwoord.
De moeilijke route van de Russisch-orthodoxe Kerk
De Russisch-orthodoxe Kerk, ook wel het 'Patriarchaat van Moskou' ge
noemd, is, na de Rooms-katholieke Kerk, de grootste kerkgemeenschap
binnen het christelijke geloof. Het Patriarchaat heeft geen gemakkelijke route
moeten volgen om zijn huidige plaats in Oost-Europese samenlevingen te
kunnen innemen. Vanaf het begin is het onderdrukt tijdens de communisti
sche periode. In 1943 was Stalin de eerste die uit praktische overwegingen
het Patriarchaat nieuw leven inblies. Er kwam conform richtlijnen van de
Communistische Partij - zeg maar KGB (geheime dienst) - een nieuwe
structuur, waardoor de religie voor staatsbeïnvloeding kon worden benut.
Na de val van de Berlijnse Muur en de implosie van het Warschaupact en
Sovjet-Unie heeft de Kerk een reset ondergaan, die helaas beperkt is geble
ven tot andere namen in de bestaande hiërarchie. De relatie tussen Kerk en
Staat bleef zoals die sinds 1943 was ontstaan: de Staat bepaalt, de Kerk volgt
en ondersteunt.

is samengesteld uit kerkbijdragen van gelovigen en subsidies om de 'natio
nale identiteit van alle Russen te bevorderen'. Vladimir Gundiayev alias Kyrill,
de huidige patriarch van de Russisch-orthodoxe Kerk, werkte onder de co
denaam 'Michailov' net als zijn voorganger Alexy II [1] voor de KGB en vulde
vier decennia zijn dagen met het entameren en stimuleren van de 'bevrij
dingstheologie' [2] of 'gekerstend Marxisme'. Kyrill, berucht om zijn partici
patie in maffiapraktijken en extravagante levensstijl [3], is een van Poetins
vertrouwelingen en het ideale breekijzer om m.b.v. de religieuze beginselen
van het Patriarchaat onrust en tweedracht te zaaien in diverse Oost-Europe
se kerkelijke gemeenten.

De Staat bepaalt, de Kerk volgt
en ondersteunt
De afbrokkelende invloed van het Patriarchaat van Moskou
Omdat ook de Kerk in de Oekraïne na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie
zijn eigen identiteit wilde ontwikkelen en bewaren, zijn in 1989 de religieu
ze wegen van de Oekraïense en Russisch-orthodoxe Kerk gescheiden. De
Kerk van de Oekraïne kreeg de titel 'Patriarchaat van Kiev en heel Oekraï
ne'.[4] Door de afscheiding dreigde het Russische Patriarchaat (Poetin en
Kremlin) geld en invloed te verliezen. Geen verrassing dat het besluit geen
geestdriftig applaus genereerde in de Kerken van Moskou en dus ook niet
erkend werd. De negatieve consequenties bleven in de jaren tot 2013 beperkt.
Op Rusland georiënteerde regeringsleiders, zoals Viktor Janoekovitsch, waren
nog steeds bereid om het Patriarchaat van Moskou als overkoepelende
kerkelijke organisatie te erkennen. Na de revolte op de barricaden van het
Maidanplein en het aantreden van de regering Poroshenko hebben de
Oekraïense kerkelijke leiders de banden met het Patriarchaat van Moskou
bevroren. Er zijn bramen en haarscheuren ontstaan in Poetin’ s religieuze
breekijzer.
Op dit moment telt de Oosters Orthodoxe Kerk in Oost-Europa ruim 32.000
parochies, waarbij ongeveer 15.000 parochies van de Roemeens-orthodoxe
Kerk niet zijn meegerekend. Ruim 17.000 hebben zich aangesloten bij de
Oekraïens-orthodoxe Kerk, en het Patriarchaat van Moskou is bijna 15.000
parochies sterk. Ondanks manipulaties en machinaties van het Kremlin en
het Patriarchaat van Moskou, zijn de afgelopen twee jaar meer dan 70 pa
rochies overgegaan naar de Kerk van Kiev. In 2014 vond, na de annexatie
van de Krim, de grootste aanwas plaats. Behalve door verschuivingen van
parochies, is het spanningsveld tussen beide Patriarchaten ook herkenbaar
in de manier waarop beide kerken benoemd worden. Geen 'Russisch-ortho
dox Patriarchaat', maar 'Kerk van Moskou' of 'die Kerk die niet van ons is';
het Patriarchaat van Kiev wordt daarentegen gewoon de 'Oekraïens-ortho
doxe Kerk' genoemd. Als de verschuiving van parochies van Moskou naar
Kiev zich in hetzelfde tempo doorzet als in de afgelopen twee jaar (en die
tendens is onweerlegbaar [5]), dan boet het Patriarchaat van Moskou enorm
aan invloed en financiën in.

De kathedraal van Christus de Verlosser in Moskou. Foto: Wikipedia

De Kerk als financiële melkkoe en instrument om gelovigen
te hersenspoelen
Was de Russisch-orthodoxe Kerk in de Sovjetperiode al een slaafse volgeling
van de centrale overheid, met een grensoverschrijdend karakter, in de jaren
na de omkeer heeft het Patriarchaat (hopelijk met lede ogen) moeten toestaan
dat de Russische ‘Gestapo’ - FSB (opvolger van de KGB) - in toenemende
mate de kerkelijke hiërarchie infiltreerde. Omdat de Kerk optisch tegen de
stroom in roeide, is de populariteit ervan explosief gegroeid en heeft zij in
de achterliggende jaren een enorm vermogen opgebouwd. Dat vermogen

Het Moskou Patriarchaat probeert op een slinkse manier te voorkomen dat
kleinere kerkgemeenschappen of parochies zich gaan afkeren van Moskou.
Een methode is de komst van 'monniken van een of ander onduidelijk semi
narie', die naar eigen zeggen een belangrijk deel van de desbetreffende
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Het snijvlak van het religieuze instrument is bot
De bramen op het snijvlak maken het religieuze instrument tijdelijk onbruik
baar. De vraag is hoe de religieuze inner circle van Poetin gaat reageren en
op welke manier en waarmee Poetin hun streven zal willen en kunnen
steunen. Door deze ongewenste ontwikkelingen wordt het tempo van de
ambities van Poetin en zijn religieuze rechter- of linkerhand Kyrill geremd.
De een wil een wereldleider zijn en gebruikt het religieuze geweten van
parochieleden binnen en buiten Rusland als pressiemiddel om zijn invloed te
vergroten. De ander wil de geestelijke leider van de Orthodoxe Kerk zijn en
een Orthodox Kalifaat stichten. Beide potentaten erkennen geen onafhan
kelijke Oekraïense staat en kunnen geen zelfstandige Oekraïens-orthodoxe
Kerk 'in leven laten'.

parochie vertegenwoordigen. Zij eisen dat een conferentie wordt gehouden
om te bewijzen dat het grootste deel van de parochie het met de wens/voor
keur van de lokale priester niet eens is. De zaak wordt op de spits gedreven
en voorgelegd aan een lokale rechter. De meesten zijn echter nog afkomstig
uit de Sovjet-juridische overheidsdienst, volledig gecorrumpeerd en sterk
Moskou-georiënteerd. Zo´n rechter beslist in vele gevallen in het voordeel
van de tegenstanders van de afsplitsing en de desbetreffende priester wordt
overgeplaatst. 'Lokale journalisten' stoken het vuurtje op door te benadruk
ken dat het tegenspartelende deel van de parochie is opgehitst door 'revan
chistische parochieleden' en de rechter hen in het ongelijk heeft gesteld. Een
overgang is van tafel geschoven, de parochie blijft bij Moskou.

De Wit-Russische Svetlana Aleksievich, in 2015 Nobelprijswinnaar voor
literatuur, verklaarde in een interview “Russians are turning to the church
now not as they did after Chernobyl or the fall of communism but as a
result of propaganda that mixes politics and religion and replaces faith
with propaganda……the authorities want to establish an Orthodox ca
liphate,” a state in which Vladimir Putin “considers himself the tsar and
at one and the same time a religious and political figure…”

Het instrument moet weer kunnen snijden
Om de vraag in de inleiding te beantwoorden. Het religieuze instrument is
geen at random werktuig dat de gereedschapskist voor hybride oorlogvoering
zo leuk opfleurt. De bramen die het instrument nu vertoont, remmen de
uitbreiding en intensivering van de Russische invloed in de landen die deel
hebben uitgemaakt van de voormalige Sovjet Unie. Dit is ongewenst.
Poetin c.s. moeten snel een goede scharensliep vinden om het machtsinstru
ment weer bruikbaar voor hun doelen te maken.

Kyrill tijdens een kerstdienst in de kathedraal van Christus de Verlosser. Foto RIA
Novosti archief, Sergej Pjatakov

De stem van Poetin zal niet meer
doorklinken in de meeste nietMoskou georiënteerde parochies

Afkeren van het Patriarchaat van Moskou betekent dat de stem van Poetin
niet meer zal doorklinken in de meeste niet-Moskou georiënteerde parochies
zoals Oekraïense parochies, en parochieleden niet meer gehersenspoeld
kunnen worden. Er dreigt in dat opzicht een regelrechte PR-ramp voor
Poetin c.s. Want niet kan worden uitgesloten dat meer bij Moskou aange
sloten parochies zich van het Russische Patriarchaat gaan afkeren dan wel
hun heil zoeken bij het Oekraïens of Roemeens Patriarchaat of, zoals de WitRussische dictator Loekashenko al een paar keer heeft laten doorschemeren,
een eigen Patriarchaat gaan stichten.
Als dat gaat gebeuren, is de rol van Moskou als leider van het Orthodoxchristelijk geloof uitgespeeld. Moskou zal dit beschouwen als een nieuw
bewijs dat de internationale samenleving Rusland op steeds meer gebieden
wil isoleren en vanzelfsprekend wordt de 'schuld' bij het (westers georiën
teerde) buitenland gelegd.

Cartoon van Poetin en Kyrill. Afbeelding: Euromaidan Press

Eindnoten
[1] Schuilnaam “Drozdov”.
[2] In het Westen wordt algemeen gedacht dat het een initiatief van LatijnsAmerikaanse priesters is geweest, maar het was een project van de KGB. De
bevrijdingstheologie maakte destijds deel uit van een breed en intensief
desinformatieproject dat in 1960 door het toenmalige KGB-hoofd Sjepelin
als beleid werd uitgevoerd.
[3] Kyrill’s privévermogen is, dank zij gulle gaven van 'de Rus in de straat' en
uitbundige staatssubsidies, opgelopen tot ongeveer $2 miljard.
[4] De Rooms-katholieke kerk, de Grieks-orthodoxe kerk, de Oekraïense
Autocefale orthodoxe kerk (een zelfstandige variant van de Orthodoxe Kerk
van het Patriarchaat van Kiev) en de Armeens-orthodoxe Kerk zijn andere
kerkgenootschappen in de Oekraïne.
[5] Het aandeel gelovigen dat zich verbonden voelt met het Patriciaat van
Moskou, was in 2011 nog 26%. Begin 2015 was dit percentage nog maar
20%.

Oekraïens Orthodoxe paasviering. Foto: Viktor O. Kedenjov
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Defensienieuws
kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

Litouwen kiest voor de Boxer ....
Op 11 december 2015 werd bekend gemaakt dat Litouwen de Boxer heeft
gekozen om in de behoefte aan een infanteriegevechtsvoertuig te voorzien.
Litouwen wil 88 Boxers bestellen bij de fabrikant ARTEC, 84 infanteriege
vechtsvoertuigen en vier commandopostvoertuigen. De eerste variant zal
echter niet worden uitgerust met de Lance 30 toren die ARTEC aan Litouwen
heeft aangeboden. Het land heeft gekozen voor de UT 30 Mk2 toren van
het Israëlische Elbit Systems. Deze zal worden uitgerust met zowel een 30
mm boordkanon als de Spike geleide antitankraket.
De eerste veertien infanteriegevechtsvoertuigen zullen in 2017 aan het Li
touwse leger worden geleverd. Eind 2019 moeten alle 88 Boxers zijn inge
stroomd.
De Boxers zullen worden ingedeeld bij de 'IJzeren Wolf' gemechaniseerde
brigade en mogelijk bij een tweede gemechaniseerde infanteriebrigade die
volgens de huidige plannen in 2021 zal worden opgericht.
Volgens de Litouwse regering is de prijs van de voertuigen, die oorspronke
lijk meer dan 500 miljoen euro bedroeg, met ongeveer een derde terugge
bracht.
Bron: Jane's

Israël bouwt uitgefaseerde Merkava 2 tanks om
Eind 2015 is de Israëlische krijgsmacht (IDF) begonnen met het ombouwen
van zijn Merkava 2 gevechtstanks voor andere rollen.
De Merkava 2 tanks zijn gebouwd in de jaren tachtig van de vorige eeuw en
zijn bij de parate eenheden inmiddels vervangen door de Merkava 3 en 4.
De afgelopen jaren zijn de tanks in reserve gehouden, maar de IDF heeft
aangekondigd het opleiden van personeel op de Merkava 2 te beëindigen.
Volgens een woordvoerder van de IDF zullen de tanks worden omgebouwd
tot gepantserde logistieke, gewondentransport- en commandopostvoertui
gen. Een prototype van de logistieke versie is inmiddels gereed en aan een
geneeskundige versie wordt gewerkt. Mogelijke andere conversies zijn nog
onderwerp van studie. De IDF zwijgt over het aantal Merkava 2 tanks dat zal
worden omgebouwd.

Een Merkava-2 tank. Foto Wikipedia

Het conversieprogramma voor de Merkava 2 komt voort uit het feit dat men
bij de IDF begrijpt dat verouderde platforms voor andere doelen kunnen en
moeten worden gebruikt, zowel om operationele als financiële redenen.
De conversie is de meest recente poging van Israël om de pantserinfanterie
beter te beschermen en de duizenden M113 voertuigen van de IDF, die als
sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw dienst doen, te vervangen door
zwaarder gepantserde voertuigen.
Ook hebben Israëlische officials onlangs bevestigd dat de IDF een nieuw
gepantserd wielvoertuig (8x8) heeft ontwikkeld, dat zal worden geprodu
ceerd door het onderhouds- en herstelcentrum van de IDF. Tegelijkertijd gaat
de productie van het zwaar gepantserde rupsvoertuig voor de infanterie
Namer door. Israël heeft plannen dit voertuig uit te rusten met het Trophy
actieve beschermingssysteem.
Bron: Jane's

Het 'Gepanzertes Transportfahrzeug' Boxer. Foto: Bundeswehr

.... en Duitsland bestelt 131 extra Boxers
Een week later, op 18 december, plaatste Duitsland een order van 476
miljoen euro voor 131 extra Boxers. Er zijn eerder al 272 Boxers voor de
Bundeswehr besteld. De nieuwe order brengt het totaal aantal Duitse Boxers
op 403. De bestelling betreft een nieuwe variant van de Boxer die in het Duits
Gepanzertes Transportfahrzeug wordt genoemd. De voertuigen en eraan
gerelateerde logistieke voorraden zullen tussen 2016 en 2020 worden gele
verd.

Een Namer infanterievoertuig in actie. Foto: Flickr, IDF.

De genieversie van het Pantserwielvoertuig Fuchs. Foto: Wikipedia
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De extra Boxers zouden de vervangers zijn van een deel van de Fuchs pant
serwielvoertuigen in Duitse dienst.
Daarnaast voltooit Duitsland momenteel de opwaardering van 161 Fuchs
voertuigen. Dit betreft een aanzienlijke versterking van de bepantsering van
deze voertuigen, waardoor ze tot halverwege de jaren 2020 in dienst kunnen
blijven.
Bron: Jane's

.... maar reduceert tegelijkertijd het defensiebudget met
5%
Medio februari meldde de lokale krant Vedomosti dat het Russische defen
siebudget in 2016 met 5% krimpt als gevolg van de economische malaise
waarin het land verkeert. De krant baseerde zich hierbij op een bron met
toegang tot het Ministerie van Defensie.
Het Russische defensiebudget voor 2016 wordt geschat op 3,14 biljoen
roebel (meer dan 41 miljard US dollar op basis van de toen geldende wissel
koers). Dit komt overeen met 4% van het bruto binnenlands product (BBP).
De daling van het budget ten opzichte van 2015 bedraagt ongeveer 160
miljard roebel.
De Russische economie, die in sterke mate afhankelijk is van energie-export,
verkeert in een recessie door de scherpe daling van de energieprijzen op de
wereldmarkt en - in mindere mate - door de Westerse sancties. In 2015 was
het defensiebudget overigens ook al met 4% gekrompen.
Bron: Sputnik

De US Air Force toont de B-21 bommenwerper
26 Februari jl. maakte de US Air Force ((USAF) officieel bekend dat de
nieuwe bommenwerper voor de lange afstand de aanduiding B-21 zal krijgen.
De Staatsecretaris voor de USAF, Deborah Lee James, onthulde op deze dag
tevens de eerste artist impression van het door Northrop Grumman ontwik
kelde toestel tijdens het jaarlijkse Air Warfare Symposium. Omdat er nog
geen prototypes van het toestel bestaan, heeft de betrokken artiest zich
noodgedwongen gebaseerd op de eerste ontwerpen voor het toestel.
De staatssecretaris gaf ook aan dat de naam voor het toestel zou worden
gekozen met inbreng van de militairen van de USAF. "Dit vliegtuig vertegen
woordigt de toekomst van onze militairen en hun stem is belangrijk in het
proces", zei James.
De aanduiding B-21 is volgens de USAF gebaseerd op het feit dat dit toestel
de eerste bommenwerper van de 21e eeuw is.
James zei verder dat de B-21 de USAF in staat zal stellen te opereren in situ
aties met een hoge dreiging. Ook kan de USAF met de B-21 luchtaanvallen
wereldwijd uitvoeren vanaf het grondgebied van de VS. Volgens James lijkt
de B-21 op de B-2 bommenwerper van Northrop Grumman, omdat de
operationele eisen aan het toestel het mogelijk maakten zowel nieuwe als
bestaande technologieën te gebruiken.
Bronnen: Jane's, Global Security

Een prototype van de T-14 Armata tank. Foto: Wikipedia

België bestelt 108 Fox special forces voertuigen bij Jankel
De Britse firma Jankel maakte op 19 januari jl. bekend dat België 108 Fox
4x4 Rapid Reaction Vehicles (RRVs) heeft besteld.
Het Fox RRV is een verbeterde en gemilitariseerde versie van de Toyota Land
Cruiser en is ontworpen voor lichte aanvals-, verkennings- en patrouilletaken.
Het voertuig zal bij de Belgische landmacht naar verwachting de oude
Volkswagen Iltis lichte 4x4 voertuigen vervangen bij de parachutisteneenhe
den en de special forces.
Het voertuig is afgeleid van het Al-Thalab (Fox) lange-afstand patrouillevoer
tuig dat dienst doet bij de legers van Jordanië en Mauritanië. Het is zo ont
worpen dat kan ook worden voorzien van verschillende pantserpakketten.
Alle configuraties kunnen worden vervoerd in een CH-47 Chinook helikopter.
De Fox zelf kan tot 9 personen vervoeren, weegt 2.350 kg, heeft een laad
vermogen van 2.000 kg en een actieradius van maximaal 1.200 km.
Naast de 108 voertuigen heeft België 38 beschermingspakketten besteld en
60 ringaffuiten voor .50 mitrailleurs of 40 mm automatische granaatwerpers.
Daarnaast kunnen alle voertuigen worden bewapend met een 7,62 mm
mitrailleur. Jankel levert ook 76 mm rookgranaatwerpers, antennes, en in
stallatiepaketten voor C2-apparatuur.
Bron: Jane's

Een artist impression van de B-21. Afbeelding: USAF

Rusland richt het 1ste Garde Tankleger opnieuw op .....
Onlangs heeft Rusland in haar Westelijke Militaire District (WMD) het 1ste
Garde Tankleger gereactiveerd. Twee nieuw op te richten pantserdivisies
zullen volgens het Russische Ministerie van Defensie deel gaan uitmaken van
dit leger.
De reactivering is besproken in een zitting van de Russische defensietop die
werd voorgezeten door de Minister van Defensie, Sergej Sjojgoe en maakt
onderdeel uit van de vorming van Ruslands snelle reactiemacht. Tijdens deze
sessie werd ook bekend gemaakt dat Rusland in 2016 twee nieuwe panter
divisies zal formeren. De ene in de omgeving van Voronezj in het WMD, de
andere in de omgeving van Tsjeljabinsk in het Centrale Militaire District
(CMD).
Volgens het ministerie is het 1ste Garde Tankleger op 1 februari jl. gereacti
veerd. Het zal worden uitgerust met T-72B3 en T-80 tanks. Een Russisch
tankleger beschikt normaliter over 500 tanks.
Inmiddels heeft de commandant van het CMD, kolonel-generaal Vladimir
Zarjoednitsky, verklaard dat de kern van de nieuwe pantserdivisie in zijn
district zal worden gevormd door moderne tanks. Tsjeljabinsk ligt dicht bij
Nisjny Tagil met de tankfabriek Oeralvagonsjavod. Uit de opmerkingen van
de generaal zou kunnen worden geconcludeerd dat deze divisie de eerste
eenheid wordt die wordt uitgerust met de nieuwe T-14 Armata tank en
andere nieuwe pantservoertuigen uit de Armata-serie.
De pantserdivisie in de omgeving van Voronezj zal waarschijnlijk worden
gevormd door uitbreiding van de 1ste Onafhankelijke Pantserbrigade, die
sinds vorig jaar in de stad Boegoetsjar is gelegerd.
Bron: Jane's

Het Fox RRV. Foto: Jankel Armouring Ltd.
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Geschiedenis van Troepenmacht in
Suriname geboekstaafd
Jan van den Berg

Een deel van de Nederlandse militaire geschiedenis heeft zich afgespeeld in Suriname. Over de periode 1940 - 1975 is
het boek 'De Troepenmacht in Suriname' gepubliceerd door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie.
In de jaren zeventig werd de internationale toestand rustiger. Tegelijk
groeide Suriname toe naar volledige onafhankelijkheid van Nederland. Deze
werd in 1975 uitgeroepen. De Surinaamse regering had al daarvoor de wens
te kennen gegeven een eigen krijgsmacht op te richten. De Troepenmacht
in Suriname (TRIS), zoals het Nederlandse krijgsmachtdeel heette, werd
omgevormd tot een geheel Surinaamse organisatie. Nederlandse militairen
verlieten het land in 1975 definitief.

Na de capitulatie van Nederland in 1940 namen de Amerikaanse strijdkrach
ten de verdediging van Suriname over van het kleine Nederlandse contingent.
Suriname was voor de Amerikanen van strategisch belang in verband met
de bauxietmijnen. Die waren essentieel voor de aluminiumproductie voor
de vliegtuigindustrie.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Suriname dienstplichtigen ge
worven voor de verdediging van de kolonie. De Nederlandse regering in
Londen had echter om raciale redenen geen enkele animo om (zwarte)
soldaten uit Suriname op te nemen in de Prinses Irenebrigade, die bij de
bevrijding van Nederland zou meehelpen. Later zouden er wel Surinaamse
militairen worden ingezet in de koloniale oorlog in Nederlands-Indië (1945 1949) en de Korea-oorlog (1950 - 1953).

Voor velen was hun diensttijd in Suriname een mooie en indrukwekkende
ervaring. Land en volk maakten een diepe indruk, evenals het leven en pa
trouilleren in het oerwoud. 'De Troepenmacht in Suriname' geeft hiervan in
chronologische volgorde een duidelijk overzicht. Hierbij komen niet alleen
de buitenlands-politieke en militaire aspecten aan de orde, maar ook de,
soms moeizame, relaties tussen krijgsmacht en de Surinaamse bevolking.

In de tien jaren na de Tweede Wereldoorlog werd de troepenmacht in Suri
name steeds Nederlandser. Er was wel enige instroom van Surinamers, die
in Nederlandse militaire dienst waren geweest, maar die was geringer dan
het aantal militairen dat uit Nederland werd gestuurd. Dat waren voorname
lijk dienstplichtigen.

Het boek is geschreven door Ellen Klinkers, die als historicus is gespecialiseerd
in de geschiedenis van Suriname. Zij publiceerde eerder over onder andere
de politie in Suriname.
De Troepenmacht in Suriname. De Nederlandse defensie in een verande
rende koloniale wereld 1940-1975
Ellen Klinkers
ISBN 9789089536648
284 blz.
€ 24,90

Het vaandel van de TRIS

Dit gaf spanningen, omdat in Suriname een steeds sterkere wens ontstond
naar autonomie en onafhankelijkheid. In 1955 kreeg de kolonie een grote
mate van autonomie. Voor de overwegend Nederlandse troepenmacht hield
dit in dat zij terughoudend moest zijn in interne Surinaamse aangelegenhe
den en voorzichtig moest optreden in een land waar de bevolking steeds
meer politiek bewust werd.
Bovendien kreeg Suriname te maken met internationale ontwikkelingen,
zoals de communistische machtsovername in Cuba in 1959, en het conflict
met buurland Guyana over het verloop van de grens tussen de zuidelijke
delen van deze landen. Bij de legerleiding in Suriname bestond steeds de
vrees dat militairen van Surinaamse afkomst mogelijk niet voldoende be
trouwbaar zouden zijn als er grote binnenlandse spanningen optraden.

Triskontakten, de organisatie van oud-TRIS militairen, geeft drie boeken
uit over de TRIS. Ze kunnen besteld worden op de website www.
triskontakten.nl.
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Militaire lessen in leiderschap
kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

Militairen opereren vaak onder moeilijke en levensbedreigende omstandigheden. Dat doen ze meestal niet alleen, maar
in eenheidsverband. Van militaire leiders wordt dan ook heel veel gevraagd. In zijn recent verschenen boek 'Niemand
is belangrijker dan het team' bespreekt brigade-generaal Otto van Wiggen de essentie van militair leiderschap en daagt
hij militaire én civiele leidinggevenden uit om zichzelf te verbeteren.
Al jaren verschijnen er talrijke boeken over management en leiderschap. Het
is dan ook merkwaardig dat dit zelden het leidinggeven in een militaire or
ganisatie of aan militair optreden betreft. Zelfs in de meest recente versie
van de uitgebreide reading list van de US Army zijn maar twee (niet historische)
boeken over leiderschap opgenomen, waarvan er één gaat over het leiden
van veranderingen in een commerciële organisatie. In ons land zijn boeken
over militair leiderschap nog zeldzamer. Het in 2012 verschenen boek van
Marco Kroon, RMWO, met de titel 'Leiderschap onder vuur' is de bekende
uitzondering op de regel.
De publicatie van een boek over militair leiderschap, dat is geschreven door
een generaal in actieve dienst, kunnen we dan ook niet zomaar laten passe
ren. De auteur van 'Niemand is belangrijker dan het team' is binnen de
landmacht een begrip en daarbuiten zeker geen onbekende. Van Wiggen
haalde in 2002 als commandant van het Korps Commandotroepen de lan
delijke pers met zijn uitspraak in de Volkskrant "We wensen niet alleen
katjes uit bomen te halen. Het is vervelend dat we niet mogen doen waarvoor
we zijn opgeleid". Dit tekent de persoon Van Wiggen die zijn professionele
mening niet onder stoelen of banken steekt. Overigens kreeg Van Wiggen
na deze uitspraak kritiek van vrijwel de hele defensietop over zich heen
terwijl het door hem gewenste resultaat uitbleef.
Van Wiggen heeft een ruime ervaring als commandant van, naast het KCT,
onder meer het Opleidings- en Trainingscentrum Operatiën, 11 Luchtmobie
le Brigade en het Opleidings- en Trainingscommando van de KL. Het is
daarom lovenswaardig dat hij dit boek publiceert terwijl hij nog in actieve
dienst is en niet heeft gewacht tot na zijn leeftijdsontslag.
De titel van het boek komt voort uit het uitgangspunt dat zeker in een mili
taire organisatie een echte leider zijn persoonlijk belang ondergeschikt maakt
aan het belang van de organisatie waarover hij het bevel voert, of waarin hij
dient als stafofficier. Van Wiggen stoelt zijn opvattingen over leiderschap op
een - niet diep uitgewerkt - theoretisch kader en illustreert een en ander met
zijn eigen, ruime ervaringen en ervaringen van andere militairen die hij
geïnterviewd heeft. De bekendste geïnterviewden zijn majoor Gijs Tuinman,

RMWO, en Van Wiggens ranggenoot Jan Swillens, die tot begin dit jaar
commandant was van het KCT. Naast de nadruk op het teambelang is op
drachtgerichte commandovoering, zoals die de dagelijkse praktijk is (of zou
moeten zijn) binnen de KL, een belangrijk thema in het boek.
Wat betreft zijn eigen ervaringen spaart Van Wiggen zichzelf niet en dat siert
hem. Hij gaat in op de hierboven beschreven uitspraak en zegt daar onder
meer over: "Zonder de kern te verliezen zou ik dan mijn interview met de
Volkskrant anders ingestoken hebben en zou het effect wel positief zijn
geweest." Elders schrijft hij over zichzelf: "Zo was en ben ik ongeduldig,
luister vaak maar half en zeg ik wat ik vind. Dat doe ik soms impulsief en ook
ongenuanceerd." Hier is iemand aan het woord die zeer zeker bereid is van
zijn fouten te leren. Hij wil ook anderen leren zich te verbeteren en dat is een
belangrijke reden voor dit boek.

Brigade-generaal Otto van Wiggen. Foto: MinDef

Het boek leest vlot. Dit maakt het ook aantrekkelijk voor mensen die niet
gewend zijn aan het doorspitten van dikke pillen, mede omdat Van Wiggen
niet al te diep op de theorie ingaat en ruim plaats geeft aan ervaringen uit
de praktijk. Wel vind ik de titel van het laatste hoofdstuk ongelukkig. "Leiders
worden geboren" suggereert dat leiderschap sommigen komt aanwaaien
en dat anderen het niet kunnen leren. Dat kan mensen ontmoedigen verder
te lezen. Die gedachte kwam in ieder geval direct bij mij op. De inhoud van
dit hoofdstuk blijkt echter een stuk genuanceerder dan de titel doet vermoe
den. Verder komt de lezer enkele slordigheden in het boek tegen. Dat is
jammer, maar doet aan de inhoudelijke kwaliteit weinig af.
Tot slot wil ik kort ingaan op de bespreking van dit boek die in het blad
Landmacht is verschenen. Deze eindigt met de zin: "Ingerukt, mars dus: naar
de boekwinkel." Hoewel ik de intentie van deze opdracht onderschrijf, vind
ik hem op zijn zachtst gezegd niet geheel in lijn met de inhoud van de visie
op leiderschap zoals Van Wiggen die in het boek uiteenzet.
Niemand is belangrijker dan het team. Een militaire visie op leiderschap
Brigade-generaal Otto van Wiggen m.m.v. Laurens van Aggelen
ISBN: 978-90-79763-14-6
142 blz.
€ 18,95

