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Op de korrel

Een instrument van de politiek
Kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

Op 15 juni jl. heeft het kabinet een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin het onder meer meldt dat de Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in
Mali (MINUSMA) per 1 mei 2019 wordt beëindigd. Een echte reden wordt in deze brief (nog) niet gegeven, maar het is frappant dat enkele dagen eerder
een rapport van de Algemene Rekenkamer was verschenen waarin werd geconcludeerd dat een missie als in Mali de inzetbaarheid van, met name de
Landmacht, in gevaar brengt.
Een dergelijk besluit roept in de regel reacties op. In de brief wordt gesteld: "De Nederlandse bijdrage heeft MINUSMA effectiever gemaakt." Vergelijk dit
met de kop van een artikel in NRC Handelsblad op 14 juni. "Mali is er slechter aan toe dan toen jullie kwamen." De halfjaarlijkse rapporten van de secre
taris-generaal van de VN over MINUSMA zijn verre van optimistisch. Vanuit een operationeel oogpunt heeft de missie nog lang niet haar doelstellingen
bereikt. Deelname van hoog gekwalificeerde westerse eenheden blijft noodzakelijk om op termijn een kans op succes te hebben.
Je kunt ook op tactisch/technisch niveau naar de missie kijken. Jonge militairen die worden ingezet in een dergelijke missie doen noodzakelijke ervaring in
operationele omstandigheden op. Bovendien maken uitzendingen de krijgsmacht aantrekkelijk voor veel jongeren. Daar staat tegenover, zoals de Reken
kamer ook constateert, dat een dergelijke missie een zware wissel trekt op het materieel en een negatieve invloed heeft op de inzetbaarheid voor andere
taken, zoals de verdediging van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied.
Een andere cynische visie is ook mogelijk. Nederland heeft deelgenomen aan de missie in Mali, omdat een dergelijke inzet helpt om gekozen te worden tot
lid van de Veiligheidsraad, iets dat ons land destijds ambieerde. Sinds 1 januari van dit jaar zitten we in die Veiligheidsraad: doel bereikt. Daarom kunnen
we ons in 2019 gerust terugtrekken uit Mali. De komende jaren zijn we toch niet aan de beurt om in de Veiligheidsraad te worden gekozen.
Wat de redenen ook zijn om de Nederlandse deelname aan de missie in Mali te beëindigen, de beslissing is niet aan de militairen. De krijgsmacht is immers
een instrument van de politiek en die beslist waarom en waar Nederlandse militaire eenheden worden ingezet. Militairen kunnen - en moeten - slechts
adviseren. De politici (kabinet en Kamer) beslissen.
De term 'instrument van de politiek' houdt voor diezelfde politiek echter meer in dan beslissingsbevoegdheid. Het impliceert ook eigenaarschap. Als iets
van jou is, moet je er goed voor zorgen. Dat laatste is de voorbije jaren lang niet altijd het geval geweest. Hoe erg dat was wordt mooi geïllustreerd door
de topman van ProRail, Pier Eringa. In een op 1 juni in NRC Handelsblad gepubliceerd artikel zegt hij het volgende over zijn bedrijf. "Als we maar niet het
Defensietraject volgen en over tien jaar zeggen: we hebben te diep gesneden." Commentaar is hier overbodig.
Gelukkig lijkt het tij wat dit betreft te keren. De huidige minister legt in de Defensienota 2018 de nadruk op repareren, en niet alleen op materieel gebied.
Ook de Kamer lijkt zich zijn verantwoordelijkheid te realiseren. Begin juni is bij de behandeling van de defensienota een aantal moties aangenomen. Twee
ervan licht ik er hier uit. De motie van Belhai en Voordewind heeft als doel "de voorspelbaarheid en schokbestendigheid van de materieelbegroting van
Defensie" te vergroten en vraagt de regering hiervoor een fonds, zoals het Infrastructuurfonds in te stellen. De motie van Stoffer vraag de regering "prio
riteit te geven aan een spoedige uitwerking van een perspectief op Defensie na 2020". Dit met het oog op de afspraken uit 2014 om te streven naar een
defensiebudget van 2% van het BBP.
Misschien ben ik te optimistisch, maar ik denk dat de politiek zich eindelijk ervan bewust is dat zij een zorgplicht heeft voor de krijgsmacht en dat Defensie
meer is dan een bijna onuitputtelijke bron van 'vredesdividend'.

Verder in dit nummer
Op de bladzijden 3 en 4 analyseert Kees Homan in zijn column de eind maart jl. verschenen Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie onder de titel
Veilige Wereld, Veilig Nederland. Op bladzijde 5 bespreekt uw hoofdredacteur het boek Churchills Ministerie voor Onfatsoenlijke Oorlogvoering
onder de titel Het waren beslist geen gentlemen. Een tweede artikel van zijn hand kunt u vinden op de bladzijden 13 en 14. Hij neemt u daar
100 jaar mee terug in de tijd in 8 augustus 1918: een zwarte dag voor Duitsland. Defensie heeft onlangs een mini-drone aangeschaft. Op de
bladzijden 6 en 7 bespreekt onze medewerker Gertjan van der Wal dit toestelletje in Black Hornet geeft verkenner extra zicht in voorterrein.
Daarna, op de bladzijden 8 en 9 treft u de bijdrage aan van onze andere columnist, László Marácz. De titel, Nieuwe migratiecrisis op de Balkan
is Europees veiligheidsrisico, spreekt voor zich. Een heel ander onderwerp bespreekt onze medewerker Jan van den Berg op de bladzijden 10 - 12.
Ook deze titel behoeft geen verdere uitleg: Nieuwe Amerikaanse kernbom biedt extra mogelijkheden. Deze editie van Armex wordt af
gesloten met twee pagina's (15 en 16) Defensienieuws.

Foto cover: De Black Hornet vormt de nieuwste aanwinst van de Nederlandse krijgsmacht. Foto: Ministerie van Defensie.
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Column

Veilige Wereld, Veilig Nederland
Mr. drs. C. Homan

Al jarenlang is in ons land in woord en geschrift betoogd, dat interne en externe veiligheid nauw, zelfs onlosmakelijk,
met elkaar verbonden zijn. Tot maart jl. was echter sprake van twee separate beleidsdocumenten over deze twee as
pecten van veiligheid. Het document ‘Nationale Strategie’ ging over de interne veiligheid, terwijl het document ‘Inter
nationale Veiligheidsstrategie’ de externe veiligheid betrof. Vrijwel zonder aandacht in de media, is inmiddels onder
de titel Veilige Wereld, Veilig Nederland de Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie (GBVS) eind maart jl.
verschenen. Hiermee kwam (in ieder geval op papier) een einde aan de veel bekritiseerde scheiding tussen nationale
en internationale veiligheid. Kortom, alle aanleiding in deze column aandacht aan de GBVS te besteden.

Reeds in mei 2017 had de
Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) bepleit de twee
veiligheidsstrategieën samen te voegen
WRR-rapport
Reeds eerder had in mei 2017 het rapport van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid (WRR), getiteld ‘Veiligheid in een wereld van ver
bindingen – Een strategische visie op het defensiebeleid’, bepleit de twee
veiligheidsstrategieën samen te voegen. De WRR achtte het immers ook
noodzakelijk dat het veiligheidsbeleid moest berusten op inzicht in de vele
verbindingen tussen ‘binnen’ en ‘buiten’. Premier Rutte beloofde bij het in
ontvangst nemen van het WRR-rapport, dit in ieder geval naar de onderhan
delingstafel mee te nemen. Hoewel een causaal verband mij niet bekend is,
meldde het Regeerakkoord Rutte-3, dat het de Strategie Nationale Veiligheid
en de Internationale Veiligheidsstrategie ging samenvoegen. Dit heeft inmid
dels gestalte gekregen in de bovengenoemde GBVS.
Inhoud GBVS
Wat is in het kort de essentie van de GBVS? Het kabinet brengt allereerst in
een uitgebreide omgevingsanalyse de gevolgen van de snelle veranderingen
in het internationale speelveld voor Nederland en de Nederlandse (veilig
heids)belangen in kaart. Terecht stelt het kabinet dat wat er in de wereld
gebeurt, immers direct raakt aan de veiligheid en welvaart in Nederland.
Naast traditionele thema’s als territoriale veiligheid en wapen- en conflictbe
heersing gaat de omgevingsanalyse ook in op nieuwe dreigingen als cyber
security, piraterij, (nucleair) terrorisme en veiligheidsvraagstukken die gere
lateerd zijn aan water-, grondstoffen- en energievoorziening.

Premier Rutte - hier met toenmalig minister Hennis en generaal Middendorp bij
de anti-piraterijmissie in de Golf van Aden - beloofde het WRR-rapport naar de
onderhandelingstafel mee te nemen. Foto: MinDef

Meer in detail, onderkent de GBVS in de omgevingsanalyse acht factoren en
ontwikkelingen die voor de Nederlandse internationale veiligheidsagenda
van belang zijn. Dat zijn verschuivende machtsblokken; ontwikkelingen in
het multilaterale stelsel; veranderingen in de wereldeconomie; digitalisering
en cyberveiligheid; nieuwe wapens/technologisering; massavernietigingswa
pens en rakettechnologie; natuurlijke hulpbronnen; en fragiele staten en
regio’s. Het kabinet onderscheidt vervolgens drie (traditionele) strategische
belangen in het internationale veiligheidsbeleid: 1. Verdediging van het eigen
en bondgenootschappelijk grondgebied; 2. Een goed functionerende inter
nationale rechtsorde, en 3. Economische veiligheid. De eerste twee strategi
sche belangen zijn in de grondwet verankerd en zijn zoals bekend ook taken
van de Nederlandse krijgsmacht. Het derde strategisch belang is het gevolg
van de grote afhankelijkheid van de Nederlandse economie van internatio
nale handel. Logischerwijs hadden volgens mij deze drie belangen echter
voorafgaand aan de omgevingsanalyse moeten staan.

De verspreiding van massavernietigingswapens is een reële dreiging.
Foto: Flickr, OPCW
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Het slot van het document legt de volgende accenten in het beleid die
voortvloeien uit de veranderingen in de internationale omgeving en de be
zuinigingstaken die het kabinet gaat uitvoeren: 1. Meer Europese verant
woordelijkheid; 2. Focus op instabiele regio’s nabij Europa; 3. Preventie; 4.
Ontwapening en wapenbeheersing; 5. Geïntegreerde benadering; en 6.
Samenwerking met de private sector.
Naast deze accenten blijft er volgens het kabinet ook een aantal constanten
in het beleid. Deze constanten hebben gemeenschappelijk de samenwerking
met andere landen, internationale en maatschappelijke organisaties en het
bedrijfsleven. Het kabinet onderschrijft onder meer ook de trans-Atlantische
samenwerking, die ze cruciaal acht voor de brede veiligheid van Nederland.
Niettemin wordt een prioriteitsstelling in al deze beleidsaccenten duidelijk
gemist. Nu biedt het GBVS voor elk wat wils en dat kan niet de bedoeling zijn!
Gemiste kans
Hoewel de GBVS een belangrijke vernieuwing van ons veiligheidsbeleid in
luidt, kent het ook een belangrijke omissie. Aangezien de GBVS immers een
zogenoemde grand strategy is, zullen voor een verdere uitwerking andere
op de GBVS gebaseerde (veelal departementale) beleidsdocumenten volgen,
die relevant zijn voor de veiligheid. De GBVS als grand strategy vormt immers
de hoogste trede van diverse hierop te volgen afgestemde beleidsnota’s. In
feite zullen deze beleidsnota’s dan ook de lakmoesproef zijn voor de rele
vantie van de GBVS. En hier is nu volgens mij sprake van een gemiste kans.
Zoals bekend kenmerkt Den Haag zich door een sterke wereld van verkoke
ring en een zwakke wereld van coördinatie. Het kabinet onderschrijft onder
meer ook de trans-Atlantische samenwerking, die ze cruciaal acht voor de
brede veiligheid van Nederland. Anders gezegd: de culturen van overheids
onderdelen zijn niet sterk gericht op samenwerking. Het kabinet heeft
echter niet de aanbeveling van het WRR-rapport overgenomen tot de instel
ling van een algemene raad voor de veiligheid die de geïntegreerde veilig
heidsstrategie vorm geeft. Deze raad staat in de aanbeveling van de WRR
onder voorzitterschap van de minister-president. Daarnaast maken in deze
aanbeveling andere betrokken ministers en hoogste burgerlijke en militaire
ambtenaren en op basis van hun professioneel gezag gekozen deskundigen,
deel uit van de raad. Een bijbehorende aanbeveling van de WRR was de
oprichting van een multidisciplinair Planbureau voor de Veiligheid, die de
voornoemde raad ondersteunt.

Het kabinet acht de trans-Atlantische samenwerking cruciaal voor de brede vei
ligheid van Nederland. Foto: MinDef

Voor de eenheid en uitvoering van het GBVS-beleid zijn de genoemde twee
aanbevelingen van de WRR echter volgens mij onontbeerlijk. Van groot
belang is namelijk dat de voorgestelde raad in de volle breedte van het vei
ligheidsbeleid voor de noodzakelijke afstemming moet zorgen tussen het
binnenlands en buitenlands beleid. Zo zijn de opvattingen over veiligheid
immers de laatste jaren ook verbreed! In de ‘klassieke’ opvatting van veilig
heid overheerst de militaire betekenis. In de afgelopen twee decennia is het
veiligheidsbegrip echter verbreed naar andere terreinen. Naast de groeiende
wisselwerking tussen interne en externe veiligheid speelt hierbij ook een rol
het gegroeide bewustzijn, dat zonder veiligheid geen sprake kan zijn van
politieke, economische en sociale ontwikkeling. Deze verbreding van het
veiligheidsbegrip heeft inmiddels ook de krijgsmacht niet onberoerd gelaten.
Zo worden sommige militaire operaties tegenwoordig gezien als onderdeel
van een veel bredere, geïntegreerde aanpak. De 3-D-benadering (defence,
diplomacy, development) in Uruzgan is hier een voorbeeld van.

Militaire operaties zoals in Uruzgan worden tegenwoordig gezien als onderdeel
van een veel bredere, geïntegreerde aanpak. Foto: MinDef

Tot slot is een andere belangrijke zaak die het WRR-rapport aankaart: de
noodzaak extra geld voor Defensie uit te trekken. Maar dit geldt volgens het
rapport tevens voor het tot het veiligheidsbeleid behorende buitenlands
beleid en ontwikkelingssamenwerking. Hoewel ook hier een causaal verband
niet bekend is, heeft het kabinet in het Regeerakkoord behalve een verhoging
van het budget voor Defensie, ook een budgetverhoging voor Ontwikke
lingssamenwerking en een uitbreiding van het aantal ambassades, opgeno
men.
Kortom, ondanks mijn kritiek is de Geïntegreede Buitenland- en Veiligheids
Strategie een welkome aanzet tot een meer verantwoord en effectief
veiligheidsbeleid!

Uitbreiding van het aantal ambassades maakt deel uit van het Regeerakkoord.
Foto: infofrankrijk.com

De GBVS is een welkome aanzet tot een
meer verantwoord en effectief
veiligheidsbeleid
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Boekbespreking

Het waren beslist geen gentlemen
kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

Je krijgt een boek in handen met een beslist onconventionele omslag. Als je erin begint te lezen, denk je de eerste
tientallen bladzijden: "Dit kan niet echt gebeurd zijn. Dit is verzonnen!" Je mening wordt ondersteund door de stijl.
Dat is die van een historische thriller. Dan google je een paar namen en kom je er achter dat veel van de hoofdpersonen
een eigen Wikipedia-lemma hebben. Wat je leest is toch geschiedenis.
Het bovenstaande overkwam mij toen ik Churchills Ministerie voor Onfat
soenlijke Oorlogvoering kreeg aangeboden en, getriggerd door de titel en
de ongewone omslag, er vrijwel direct in begon te lezen. De vertaler van dit
boek staat overigens al direct op achterstand. De originele titel luidt Chur
chill's Ministry of Ungentlemanly Warfare. Het woord ungentlemanly is
vrijwel onmogelijk in het Nederlands te vertalen. De term slaat echter wel de
spijker op zijn kop. Om een oorlog te kunnen winnen moet je bereid zijn
alles uit de kast te halen om de vijand te verslaan, inclusief 'oneerlijke' me
thoden waarvan de gemiddelde Britse gentleman, opgevoed in een traditie
van fair play, gruwt.

In het boek komen diverse spectaculaire acties van de SOE (en zijn voorgan
gers) aan bod. De nadruk ligt op het eerste deel van de Tweede Wereldoor
log toen dergelijke acties, mits geslaagd, lichtpuntjes waren in voor de
Britten een duistere periode.
Zoals ik in het begin heb vermeld, is het boek vlot geschreven. Giles Milton
geeft de geschiedenis van de SOE als een lopend verhaal dat van begin tot
eind boeit en de opgenomen foto's en tekeningen zijn duidelijk. Het boek is
ook goed vertaald, zij het dat je als (oud-)militair merkt dat de vertaler geen
militaire achtergrond heeft en een stukje historische kennis ontbeert. Zo
wordt de uiteindelijke rang van Gubbins en Jefferis majoor-generaal ge
noemd, letterlijk vertaald uit het Engels, in plaats van generaal-majoor. Een
ander voorbeeld is dat op ten minste twee plaatsen wordt gesproken van de
"regering van Hare Majesteit" (o.a. p. 54). Tijdens de Tweede Wereldoorlog
regeerde echter de vader van de huidige koningin, George VI, over het VK.

Het boek beschrijft de geschiedenis van een geheim onderdeel van de Britse
strijdkrachten dat was belast met guerrillaoorlogvoering en sabotageacties,
evenals het ontwerpen van geheime wapens en explosieven. Vanaf juli 1940
droeg de organisatie de naam Special OperationsExecutive (SOE). Volgens
Wikipedia was de SOE een van zeven geheime organisaties die door de Brit
se regering tijdens de Tweede Wereldoorlog in Engeland werd opgericht. De
SOE zond in het geheim agenten en saboteurs uit naar de landen die
door nazi-Duitsland waren bezet. Agenten konden op verschillende manie
ren worden gedropt: via kleine boten, onderzeeboten of via vliegtuigen. De
agenten moesten vaak contact leggen met het verzet en via sabotage en
guerrilla het Duitse oorlogsapparaat afbreuk doen. Dat kon sabotage zijn
van belangrijke energiecentrales, het opblazen van bruggen of sleutelinfra
structuur of het opblazen van installaties die voor de Duitsers van belang
waren.

Ondanks deze - en een paar andere - irriterende details is het boek meer dan
het lezen waard. Ik ben het met de recensent op de website Historiën eens
dat Milton met dit boek een mooi monument voor de mannen en vrouwen
van de SOE heeft neergezet.

Churchill, die dergelijke organisaties een warm hart toedroeg, gaf de orga
nisatie de bijnaam die de titel van het boek siert. Hij was ook degene die een
aantal keren voorkwam dat reguliere delen van de Britse regering en strijd
krachten de organisatie aan de leiband legden.
Naast Churchill is Colin Gubbins de hoofdpersoon van het boek. Deze officier
van Schotse oorsprong had zichzelf in het interbellum bekwaamd in guerril
laoorlogvoering en -technieken, wat geresulteerd had in twee (hand)boeken
over dit onderwerp. Deze boeken werden tijdens de oorlog op eetbaar papier
gedrukt, zodat ze binnen twee minuten verorberd konden worden, mits ze
werden ingenomen met voldoende water. Gubbins was de inspirator van
veel acties van de SOE en kreeg vanaf 1943 de leiding over de organisatie.
Zijn karakter wordt omschreven als "…een curieus mengsel van Schotse
terughoudendheid en jeugdige roekeloosheid."
In het boek worden de diverse dodelijke uitvindingen die uit de binnen de
SOE verzamelde excentrieke breinen ontsproten, uitgebreid behandeld. Een
van de belangrijkste van deze uitvinders was Cecil Clarke. In de jaren '30 had
hij futuristische caravans ontworpen. Nu bedacht hij onder meer een drijven
de mijn, die dood en verderf zaaide op de Rijn en een explosief dat de
Castrator heette. Deze bom werd onder toiletbrillen geplakt en gebruikt bij
de succesvolle aanslag op Reinhard Heydrich, de tweede man van de SS, in
Praag. Een andere uitvinder, Millis Jefferis, maakte onder meer een dodelijke
kleefbom, waarvan Churchill zo onder de indruk was dat hij direct zei: "Maak
er een miljoen van".
Even vermeldenswaardig waren Eric "Bill" Sykes en William "Shanghai
Buster" Fairnbairn. Volgens de auteur, Giles Milton, wist niemand zoveel
over sluipmoorden als deze twee mannen. Ze onderwezen hun vaardigheden
op een school in de Schotse Hooglanden. Daarnaast zijn ze de ontwerpers
van het beroemde vechtmes dat is opgenomen in het baret- en mouwem
bleem van het Korps Commandotroepen.

Churchills ministerie van onfatsoenlijke oorlogvoering
Giles Milton
Karakter uitgevers Uithoorn
368 blz.
paperback:
e-book:
ISBN 9789045211138
ISBN 9789045215358
€ 22,99
€ 9,06
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Black Hornet geeft verkenner extra
zicht in voorterrein
Tekst: Gertjan van der Wal. Foto’s: Ministerie van Defensie en Commonwealth of Australia

De Black Hornet vormt de nieuwe aanwinst van de verkenners van de Koninklijke Landmacht en het Korps Mariniers.
De PD-100 mini-drone weegt slechts 18 gram en biedt de troepen extra zicht in het voorterrein. De PD-100 van FLIR
UAS zou in een James Bond film niet misstaan. Een zakformaat drone met drie camera’s waarmee een doelwit tot
maximaal anderhalve kilometer afstand van de gebruiker kan worden verkend.

De drone is op een afstand van
honderd meter en verder
met het blote oog niet te zien
Natuurlijk heeft de landmacht de Raven en ScanEagle, maar die worden op
grotere hoogte ingezet. Verder hebben beide een uitgebreider grondstation
en bemanning nodig. De minihelikopter is met slechts één hand te bedienen
en zoemt zachtjes als een vervelend insect dicht om je heen. De Zwarte
Hoornaar kan de vijand tot twintig meter naderen, zonder dat deze hem
hoort. De drone is op een afstand van honderd meter en verder met het blote
oog niet te zien. Anders dan zijn naamgenoot ‘steekt’ de PD-100 niet, maar
is desondanks een luis in de pels.
Topsnelheid
De nieuwe drone heeft een totale lengte van 16 centimeter, inclusief
staartrotor. De behuizing zelf meet 10 bij 2,5 centimeter. Het hoofdrotorblad
heeft een diameter van 12 centimeter. De Black Hornet kan maximaal 25
minuten per accu vliegen en haalt een topsnelheid van bijna 20 kilometer
per uur. De PD-100 is door de bedienaar op zicht met een videoverbinding
te vliegen. Maar het toestel kan ook op de automatische piloot een vooraf
ingesteld traject volgen of met één druk op de knop terugkeren naar het
basisstation. Het toestel beschikt daarvoor over een ingebouwde GPS. De
speelgoed BladeRunner blijkt aan de basis van zijn militaire evenknie te staan,
geeft de Noorse designer in een YouTube-video aan. Beide systemen zijn
gebaseerd op de libelle, waar de PD-100 ondanks dat de naam Black Hornet
mee kreeg. Die Zwarte Hoornaar heeft echter weinig meer weg van speelgoed
en kost een veelvoud. Het toestel is inzetbaar tot en met windkracht 6. In
gebouwde gyroscopen dienen als evenwichtsorgaan en houden hem op
koers. De geschoten live beelden worden tot een afstand van 1500 meter
via een digitale datalink naar de bedienaar gezonden. De PD-100 is uitgerust
met drie (zoom)camera’s: een naar voren, een loodrecht naar beneden en
een in hoek van 45 graden. Daarmee zijn zowel foto’s als video- en warm
tebeelden te maken. De Black Hornet wordt aan de krijgsmacht geleverd in
EO-(daglicht) en IR-(nacht)versie.

De drone heeft een totale lengte van 16 centimeter, inclusief staartrotor

De PD-100 is door de bedienaar op zicht met een videoverbinding te vliegen

Prijskaartje
Aan deze hypermoderne techniek hangt wel een prijskaartje, maar dat kon
worden bekostigd door het extra geld dat het Ministerie van Defensie van
het kabinet ontvangt. Het departement doet geen uitspraak over de project
kosten en het blijft daarom gissen hoeveel een toestel kost. De Britten
zouden ter vergelijking voor 160 drones in 2012 zo’n 31 miljoen dollar
hebben betaald, meldden diverse media destijds. We zijn inmiddels zes jaar
en meer dan vijfduizend gebouwde minihelikopters verder. Er zou nu rond
de 40.000 euro voor een set van twee Black Hornets en een basisstation
moeten worden betaald, weet het Algemeen Dagblad te melden.
De Britten kochten meer dan vierhonderd exemplaren. De na de Afghanistaninzet resterende 160 Black Hornets werden in 2017 buiten dienst gesteld.
Dat gebeurde vanwege ‘een verminderde behoefte’ voor deze capaciteit.
Wat de exacte reden is, is onduidelijk. De Amerikaanse mariniers voelden de
Black Hornet in 2016 eveneens aan de tand en waren lovend over het systeem.
Tot een bestelling kwam het mede door de prijs nog niet. Australië deed dat
wel en 6th Brigade in Brisbane neemt de drone spoedig in gebruik.

De Australische 6th Brigade in Brisbane neemt de drone spoedig in gebruik.
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Er zou rond de 40.000 euro voor een
set van twee Black Hornets en een
basisstation moeten worden betaald

De Defensie Materieel Organisatie schaft 47 van deze mini-drones aan, meldt
het in haar eigen periodiek ‘Materieelgezien’. Een systeem als de PD-100
staat al jaren hoog op het verlanglijstje van het ministerie. Diverse NAVOlanden vliegen er al langer mee. De eerste 28 stuks zijn inmiddels aan de
landmacht geleverd en 24 kerninstructeurs zijn door het Noorse bedrijf op
geleid. Die gaan binnen hun eigen eenheden de specialisten trainen. Die
behoren tot de brigade verkenningseskadrons en het Korps Commandotroe
pen. De tweede batch toestellen voor de overige krijgsmachtdelen volgt eind
juni.

Vanaf 100 meter is de Black Hornet voor het blote oog onzichtbaar

Koffer
De Black Hornets worden vervoerd in een koffer. Daarin zitten twee minidrones. Het opladen van de accu duurt tussen de 20 en 25 minuten. Dat is
globaal gelijk aan de vluchtduur. Daarmee is het mogelijk om een PD-100 in
te zetten, terwijl de andere aan de lader zit. In die hardcase zitten verder een
extra antenne, reserverotorbladen en de opbergtassen. In de opbergtassen,
die op de buik worden gedragen, zit alles wat nodig is om het dronesysteem
te bedienen: handcontroller met ingebouwde antenne, 7 inch beeldscherm,
ingebouwde accu en drones. Via het beeldscherm kijkt de verkenner tijdens
de vlucht mee. De geschoten video-opnames en foto’s zijn in full HD, maar
worden op het scherm in 800x600 megapixels getoond. De opgeslagen data
op een harddrive kunnen achteraf worden bekeken in full HD. De verbinding
tussen basisstation, dat zo’n 1,2 kilo weegt, en drone is beveiligd. Alle on
derdelen van de minihelikopter zijn zeer robuust en kunnen tegen een
stootje. Toch is het mogelijk dat rotorbladen beschadigd raken of afbreken.
In de koffer zit daarom van beide types een extra exemplaar. Om een beter
bereik te realiseren, kan de verkenner een tweede antenne aansluiten. Die
wordt ter hoogte van de hals aan de draagband van de opbergtassen beves
tigd. Dat biedt bij een slechte ontvangst, in bijvoorbeeld een bosrijke omge
ving, uitkomst.

Het opladen van de accu duurt tussen de 20 en 25 minuten.

Extra dimensie
De Black Hornet geeft het vak van verkenner een extra dimensie. Waar ze
met een verrekijker de vijand van een afstand observeren, vliegen ze straks
met de PD-100 over een heuvel of om een gebouw om te zien wat zich aan
de achterkant bevindt. Die extra situational awareness vergroot de blik op
het slagveld en verkleint de kans op verrassingen voor eigen troepen.
De kerninstructeurs leiden momenteel hun eigen mensen bij de verschillen
de verkenningseenheden op. Die bedienaarstraining duurt ongeveer twee
dagen. Het vliegen alleen met het toestel is niet al te ingewikkeld, verzekert
de leverancier: binnen twintig minuten kan iedereen overweg met de Black
Hornet. Dat kan zo zijn, maar verkennen en goed interpreteren van de
beelden blijft mensenwerk. Dat vraagt kennis en ervaring. Nu en in de toe
komst.

De eerste 28 stuks zijn inmiddels aan de
landmacht geleverd

De Black Hornet geeft het vak van verkenner een extra dimensie
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Column

Nieuwe migratiecrisis op de Balkan
is Europees veiligheidsrisico
Prof. Dr. László Marácz

Bij het begin van de zomer is er wederom een nieuwe migratiecrisis op de Westelijke Balkan. Dit keer loopt de route
van illegale migranten om Duitsland en andere West-Europese landen te bereiken langs de Westelijke Balkanlanden
aan de Adriatische kust in plaats van via Midden-Europa. De buffers op deze route zijn fragiele staten, zoals BosniëHerzegovina, waar een mix van illegaliteit en moslimextremisme nieuwe veiligheidsrisico’s voor Europa met zich
meebrengt.

Alleen al de gevolgen van de
vluchtelingencrisis voor de
Europese veiligheid waren enorm
Griekenland
In 2015 werd Europa geconfronteerd met een ongekende migratiecrisis.
Europese leiders zoals de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de voor
zitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker wilden de bestaande
verdragen niet handhaven en besloten daarop de Europese grenzen open te
zetten om zo illegale migratie naar Europa vrij doorgang te verlenen. Daarbij
verzuimden deze politieke leiders de gevolgen van deze ongekende beslis
sing, zeker in mondiaal perspectief, in kaart te brengen. Alleen al de gevolgen
voor de Europese veiligheid waren enorm. Sinds 2015 hebben in Europa
dertig terroristische aanslagen plaatsgevonden, waarbij daders een recente
migratieachtergrond hadden. Alleen al vanuit veiligheidsoverwegingen
vormt het toestaan van illegale migratie naar Europa derhalve een groot ri
sico.

In 2015 werd Europa geconfronteerd met een ongekende migratiecrisis.
Foto: Wikimedia, Gémes Sándor-SzomSzed

Een zwakke schakel in de beheersing van illegale migratie is Griekenland.
Het land is er nog steeds niet in geslaagd illegale migratie via de Middelland
se Zee naar het Europese vasteland te beheersen. Wel is het zo dat Grieken
land ernstig verzwakt is door een diepe financieel-economische crisis en een
geografische vorm met vele eilanden heeft, die als buitengrens van Europa
zich moeilijk laat controleren. Het lukt de Grieken op eigen kracht dan ook
niet om zich aan het Verdrag van Schengen te houden, dat naast interne
vrijheid van mobiliteit voor EU-burgers de bewaking van de buitengrenzen,
waaronder die van Griekenland zou moeten regelen. De Europese Commis
sie heeft het agentschap Frontex opdracht gegeven de Griekse buitengrenzen
van Europa te beschermen. Tot op heden is echter de inzet van Frontex niet
of nauwelijks effectief gebleken. Vele illegale migranten bereiken Grieken
land en worden door een netwerk van mensensmokkelaars verder naar de
Westelijke Balkan geloodst.

Tot op heden is de inzet van Frontex
niet of nauwelijks effectief gebleken

Een vluchtelingenkamp op een van de Griekse eilanden. Vele illegale migranten
bereiken Griekenland. Foto: Tear

De Europese Commissie heeft Frontex opdracht gegeven de Griekse buiten
grenzen van Europa te beschermen. Foto: Flickr, Frontex
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Nieuwe route op de westelijke Balkan
Verliep de Balkanroute in 2015 nog via Macedonië-Servië en Hongarije naar
Oostenrijk en Duitsland, nu is deze route afgesloten doordat Hongarije aan
haar externe Schengengrens, de Servische zuidgrens, een hek heeft laten
bouwen, dat door grenswachters uit de Visegradlanden (het samenwerkings
verband van Polen, Hongarije, Slowakije en Tsjechië, ook afgekort als V4)
wordt bewaakt. Macedonië heeft dezelfde V4-landen om hulp gevraagd en inmiddels gekregen - bij de bewaking van haar grenzen met Griekenland.
De grenswachters van het Macedonische leger krijgen hierbij hulp van poli
tie- en legereenheden uit de V4. Het gevolg hiervan is dat deze grens afge
sloten is voor illegale migratie. Deze heeft zich nu verplaatst van Grieken
land-Macedonië naar de Balkanlanden aan de Adriatische kust waar een
netwerk van mensensmokkelaars illegale migranten naar Oostenrijk en Italië
verder vervoert. De route gaat nu via de bergrijke Westelijke Balkanlanden,
Albanië-Montenegro-Bosnië-Herzegovina-Kroatië en Slovenië.
Montenegro en Bosnië-Herzegovina hebben inmiddels als reactie op de
nieuwe stroom van migranten die ongeveer duizend personen per dag be
draagt, aangekondigd de grenzen te willen sluiten. Montenegro wil in eerste
instantie de kuststrook met Albanië afsluiten. Het EU-kandidaat-lid heeft zich
opvallend genoeg niet tot Brussel gewend voor steun om dit te verwezenlij
ken maar tot de V4, die inmiddels Montenegro hebben toegezegd te zullen
assisteren met de bouw van een hek vergelijkbaar met die aan de HongaarsServische grens. Blijkbaar heeft Juncker tijdens zijn recente Balkantour om
de Westelijke Balkanstaten te overtuigen lid te worden van de EU geen hulp
aangeboden om de migratiedruk op deze landen te beteugelen.

Het Balkanschiereiland. Afbeelding: Wikipedia

De Oostenrijkse regering van kanselier Sebastiaan Kurz die mede op het
anti-migratiedossier de Oostenrijkse verkiezingen heeft gewonnen, heeft
direct gereageerd op de nieuwe migratiecrisis op de Westelijke Balkan.
Volgens Kurz zal, indien nodig, Oostenrijk de grenzen met Slovenië en Italië
afsluiten en wil hij een voorwaartse strategie toepassen. De Oostenrijkse
kanselier stelt voor dat Frontex actief gaat worden op het Noord-Afrikaanse
vasteland om illegale migratie daar al af te stoppen en om zo de netwerken
van mensensmokkelaars doeltreffend te bestrijden. Hoewel de Italiaanse
politieke situatie onduidelijk is geworden na de duidelijke verkiezingswinst
van anti-migratiepartijen, zoals de Vijf Sterrenbeweging en Lega Nord, is
evident dat het publieke tij wat migratie betreft in Italië aan het kenteren is.
Italiaanse burgers hebben duidelijk gemaakt dat er geen steun meer is om
illegale migratie te gedogen.
Nieuwe veiligheidsrisico’s voor West-Europa
Er is dus een gerede kans dat grote groepen illegale migranten vast zullen
komen te zitten op de Westelijke Balkan. Daarmee lijkt de nieuwe migratie
crisis zich te lokaliseren in deze regio van Europa en zal naast Griekenland
er een nieuwe ‘hotspot’ ontstaan in Bosnië-Herzegovina. Het is verleidelijk
om de conclusie te trekken dat de nieuwe migratiecrisis op de Westelijke
Balkan geen gevolgen zal hebben voor de veiligheidssituatie in de rest van
Europa. Dat is echter voorbarig. Bosnië-Herzegovina is een arme, fragiele
staat met een ingewikkelde staatkundige structuur, waarin drie verschillende
etnische groepen samenleven, namelijk Serven, Kroaten en Bosniakken, die
ook nog eens drie verschillende religies kennen Servisch-orthodox, roomskatholiek en islam respectievelijk. De Bosnische moslims belijden van oudsher
een milde variant van de islam maar daar is sinds de Joegoslavië-crisis toen
het land onafhankelijk werd, verandering in gekomen.

Er is een gerede kans dat grote groepen illegale migranten vast zullen komen te
zitten op de Westelijke Balkan. Foto: Wikimedia, www.sovenskavojska.si

Radicale islamgroepen uit het Midden-Oosten waaronder salafistische heb
ben de Bosniakken tijdens de burgeroorlog in Bosnië-Herzegovina financiële
en militaire steun geboden. De Bosniakken die door de Serven en Kroaten
in het nauw gedreven werden en door de internationale gemeenschap aan
hun lot overgelaten werden, hebben deze steun noodgedwongen geaccep
teerd. Het gevolg hiervan is dat radicale moslimgroepen vaste voet in het
land gekregen hebben. Deze ongewenste situatie voor de Europese veilig
heidssituatie wordt verergerd door het feit dat een deel van de huidige ille
gale migranten IS-strijders zijn, die het slagveld in Irak en Syrië hebben ver
laten, nadat IS de afgelopen maanden daar beslissende militaire nederlagen
heeft geleden. Deze illegale migranten zullen met open armen worden
ontvangen door radicale moslimgroepen die zich al in Bosnië hebben geves
tigd. Met oog op de Europese veiligheid zal het onvermijdelijk zijn om de
migratiecrisis in Bosnië-Herzegovina de komende tijd met zorg te volgen.

Een deel van de huidige illegale migranten zijn IS-strijders, die het slagveld in
Irak en Syrië hebben verlaten. Foto: Wikimedia
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8 augustus 1918: een zwarte dag
voor Duitsland
Kolonel b.d. drs. A.E. de Rooij

Honderd jaar geleden, in 1918, beleefde de Eerste Wereldoorlog zijn laatste jaar. Het was het jaar dat het belangrijke
westelijk front, na een stellingenoorlog van ruim drie jaar, weer in beweging kwam. In het voorjaar ging Duitsland in
het offensief. In het begin van de zomer liep de Duitse opmars vast, waarna op 8 augustus de Geallieerden op hun beurt
aanvielen.

Het jaar 1918 begon goed voor Duitsland
Eindelijk in de meerderheid, maar voor hoe lang?
Het jaar 1918 begon goed voor Duitsland. In 1917 was het Russische leger,
geplaagd door onrust en revoluties, ingestort. Dit zou uiteindelijk op 3 maart
1918 resulteren in de Vrede van Brest-Litovsk. Vooruitlopend op dit vredes
verdrag was het Duitse leger begonnen eenheden uit het oosten en zuidoos
ten over te brengen naar het westelijk front, het belangrijkste strijdtoneel
tijdens deze oorlog. Uiteindelijk werden in de wintermaanden van 1917-1918
33 divisies naar het westen overgebracht . Aan de andere fronten bleven
slechts 40 divisies, samengesteld uit oudere lichtingen en slecht uitgerust,
over. De Duitse troepenverplaatsingen hadden tot gevolg dat Duitsland voor
het eerst in de oorlog in het westen over een - zij het geringe - numerieke
meerderheid kon beschikken.
Tegelijkertijd hadden de Duitsers haast. Want hoe lang zou het duren
voordat de Amerikanen hun grote aantallen konden laten gelden. Mede als
gevolg van de door de Duitsers verklaarde onbeperkte onderzeebootoorlog
was Amerika in 1917 aan Geallieerde zijde deelnemer geworden aan de
oorlog. In het voorjaar van 1917 bestonden de parate Amerikaanse strijd
krachten echter uit slechts iets meer dan 125.000 man. Door mobilisatie en
het invoeren van de dienstplicht was dit aantal eind 1917 gegroeid tot ruim
één miljoen. Het kostte echter tijd deze militairen op te leiden en naar Euro
pa te verschepen. Voor het zover zou zijn moesten de Duitsers hun relatieve
voordeel uitbuiten.

Een Duitse A7V tank in de Franse plaats Roye tijdens de eerste dag van Opera
tie Michael. Foto: Bundesarchiv

Duitse offensieven
De inzet van het eerste Duitse offensief was een wig te slaan tussen de in
het noorden optredende Britten en de Fransen. Het doel was de Britten terug
te drijven naar de kanaalhavens en daarna met de Fransen af te rekenen.
Hiervoor waren drie legers verzameld met in totaal 63 divisies (plus drie in
reserve). Op 21 maart gingen zij tot de aanval over (Operatie Michael).
Aanvankelijk hadden de aanvallen succes, met name in de sector van het 5e
Britse leger. Het succes bleef echter beperkt tot het tactische niveau. Tot een
doorbraak kwam het niet. Na een week werd het offensief gestaakt. Het
bleek echter één onverwacht effect te hebben gehad. De Geallieerden zagen
door de Duitse successen de noodzaak in van een eenhoofdig opperbevel.
Besprekingen werden gestart die uiteindelijk eind april zouden leiden tot de
benoeming van Ferdinand Foch tot de facto Geallieerd opperbevelhebber.

De Geallieerden zagen door de
Duitse successen de noodzaak in van een
eenhoofdig opperbevel

Begin april startten de Duitsers een tweede offensief, deze keer in Vlaande
ren. De omvang van de aanvalsmacht was kleiner (32 divisies) en ook nu was
het succes beperkt. De opmars bedroeg uiteindelijk 18 km. Vanaf eind mei
tot medio juli volgden nog drie Duitse offensieven in de regio ten noordoos
ten van Parijs (de operaties Blücher-Yorck, Gneisenau en Marne-Rheims).
Geen van deze operaties had het beoogde resultaat van een doorbraak van
de Geallieerde linies. Wel verzwakte het de Duitse troepen aanzienlijk. Tijdens
het eerste van deze offensieven werden voor het eerst Amerikaanse troepen
ingezet bij Chateau-Thierry.
Bij het laatste offensief bleek hoe uitgeput de Duitsers waren. De aanval liep
vrijwel onmiddellijk vast en al na twee dagen gaf generaal Ludendorff, die
feitelijk leiding gaf aan de Duitse operaties, opdracht het offensief te staken.
De dag daarop gingen de Geallieerden over tot de tegenaanval en dreven
de Duitsers in twee weken terug van de Marne naar de Vesle.

De Duitse opmars in het voorjaar van 1918. Afbeelding: Wikimedia
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De Geallieerden gaan tot de aanval over
Op 24 juli riep Foch de nationale bevelhebbers Haig, Pétain en Pershing bij
elkaar voor overleg over het vervolg van de strijd. De Duitse verliezen en de
steeds groter wordende aantallen Amerikanen hadden de verhoudingen
omgekeerd. De Geallieerden waren nu in de meerderheid. Hoe konden zij
dit uitbuiten? Foch was van mening dat de Duitsers over de volle breedte
van het front moesten worden aangepakt, waardoor zij hun laatste reserves
moesten gebruiken. Overeengekomen werd dat het eerste van de offensie
ven zou worden uitgevoerd in het gebied ten zuidoosten van Amiens. De
aanval zou worden uitgevoerd door het 4e Britse en het 1e Franse leger.
Deze legers beschikten hiervoor over 26 infanterie- en zes cavaleriedivisies
en ruim 700, voornamelijk Britse tanks. De luchtsteun zou bestaan uit ruim
1.600 vliegtuigen.
In de vroege ochtend van 8 augustus gingen de Geallieerden in dichte mist
tot de aanval over. Zij verrasten de Duitsers volkomen. Aan het einde van
deze dag was er een bres van bijna 25 km in de Duitse linies geslagen en
waren de Geallieerden op diverse plaatsen ongeveer 12 km opgerukt. In de
memoires van de Duitse Chef-staf, veldmaarschalk Von Hindenburg, staat
onder meer het volgende opgetekend. "Op die achtste augustus moesten
wij handelen zoals wij al zo vaak in dergelijke dreigende omstandigheden
hadden gedaan.... de situatie [was nu] echter zeer ernstig. De brede bres die
de tanks hadden geslagen, was tegelijkertijd verrassend diep geweest. De
tanks, sneller dan vroeger, overvielen divisiestaven in hun onderkomens....
De hogere commandoposten worden daardoor uitgeschakeld; de voorste
linies blijven zonder bevelen.... Verwarde geruchten beginnen zich te ver
spreiden in onze linies. Er wordt beweerd dat grote hoeveelheden Engelse
cavalerie zich achter de voorste linies van de Duitse infanterie bevinden.
Vooraan wordt men bezorgd en men verlaat de stellingen .... De fantasie
tovert waanvoorstellingen en ziet daarin werkelijke gevaren .... De neerslach
tigheid en teleurstelling dat ondanks alle overwinningen de oorlog voor ons
maar niet wil eindigen, hebben ook vele van onze dappere soldaten aange
tast."

De Geallieerde terreinwinst van augustus tot 11 november 1918.
Afbeelding: Wikimedia

De schok was voor de Duitsers zo groot dat aan het einde van de dag twee
legercommandanten toestemming vroegen aan Ludendorff om zich terug
te trekken. Na een aanvankelijke weigering kwam deze. De nieuwe Duitse
linie lag op een hoogvlakte. Hiervan profiteerde de verdediging, evenals van
het optrekken van de mist. Het Geallieerde offensief liep (voorlopig) vast op
11 augustus.
Het begin van het einde
Wat was er nu zo bijzonder aan dit offensief? Het Geallieerde offensief liep
al op de vierde dag vast en de terreinwinst was niet groter dan de Duitse in
april in Vlaanderen.
Niet zozeer de fysieke resultaten van de Geallieerde legers waren doorslag
gevend, maar de Duitse (mentale) reactie erop. Waar het offensief een po
sitieve invloed had op het moreel van de Geallieerde troepen, was het cata
strofaal voor dat aan Duitse kant. De fragmenten uit de memoires van Von
Hindenburg tonen dat duidelijk. De reactie van zijn plaatsvervanger Luden
dorff was nog veel uitgesprokener. Hij interpreteerde de reactie van de
Duitse troepen als een voorbode van een militaire nederlaag. Hij stortte
daarna mentaal in en bood op 10 augustus aan Von Hindenburg en aan
keizer Wilhelm II zijn ontslag aan, dat overigens (op dat moment) werd ge
weigerd. Achteraf blijkt Ludendorff de politiek strategische gevolgen van
deze dag juist te hebben ingeschat in de woorden: "De achtste augustus is
de zwarte dag voor het Duitse leger in de geschiedenis van deze oorlog".
Vanaf toen regen de Geallieerde offensieven zich aaneen en konden de
Duitsers niet anders dan terugtrekken. De Duitse nederlaag had zich aange
kondigd.

Franse St. Chamond tanks staan gereed voor inzet. Foto: Wikimedia

(Voor dit artikel is geput uit de bundel 'De Eerste Wereldoorlog', the World
War One Source Book, het artikel 'Haig and the Black Day 1918' en diverse
Wikipedia-lemma's.)

De achtste augustus is de zwarte dag
voor het Duitse leger
Tijdens de operaties in augustus 1918 hadden de Geallieerden luchtoverwicht.
Foto: Wikimedia
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Nieuwe Amerikaanse kernbom biedt
extra mogelijkheden
Jan van den Berg

In de Verenigde Staten is een nieuwe kernbom in ontwikkeling. Deze B61-12 is op termijn de enige nucleaire bom in
het arsenaal van de Amerikaanse luchtmacht. Er is grote kans dat deze ook op Volkel komt te liggen voor de Neder
landse F-35.
Het Amerikaanse arsenaal
Nucleaire wapens verouderen, zoals elk technisch product. De Verenigde
Staten hebben daarom een vele miljarden dollars kostend programma om
nieuwe kernwapens te ontwikkelen. Een onderdeel hiervan is de ontwikke
ling van de nieuwe kernbom van het type B61-12 voor de strategische
bommenwerpers en gevechtsvliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht.
Die zijn ook bedoeld voor eventuele inzet door enkele NAVO-landen,
waaronder Nederland. De B61-12 wordt in 2020 operationeel.
Sinds het einde van de Koude Oorlog is het aantal Amerikaanse nucleaire
explosieven gedaald van zo'n 20.000 tot 6.550. Hiervan zijn er 1.800 ope
rationeel. Er is een reserve van 2.200, terwijl de rest op de nominatie staat
om te worden ontmanteld. Van de operationele explosieven is het grootste
deel gemonteerd op ballistische en kruisraketten van de Amerikaanse
luchtmacht en marine.
Vrije-valbommen
Ongeveer 750 explosieven betreffen vrije-valbommen voor vliegtuigen. Er
zijn drie typen beschikbaar voor de strategische bommenwerper B-2. (De
andere strategische bommenwerper, de B-52, wordt alleen ingezet met
nucleaire kruisraketten.) Het gaat om de B83-1 met een kracht van 1.200
kiloton en twee varianten van de B61, die aanzienlijk minder krachtig zijn.
De zwaarste variant heeft een kracht van 400 kiloton. Bij elkaar gaat het om
450 bommen.

De B61-12 wordt uitvoerig getest voordat hij in 2020 operationeel wordt.
Foto: PBS, Dan Sagalyn

De ontwikkeling van de B61
begon in 1963

De B-2 wordt ingezet met vrije-valbommen, de B-52 alleen met kruisraketten. Foto: Wikimedia, USAF, sergeant Samuel Rogers
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Voor de tactische inzet zijn er 300 bommen van de typen B61-3 en B61-4.
Hiervan liggen er 150 opgeslagen in de Verenigde Staten. Die zijn bedoeld
om eventueel afgeworpen te worden door F-15's en F-16's van de Ameri
kaanse luchtmacht. De rest is te vinden op luchtmachtbases in Europa en
Turkije. Waarschijnlijk zijn er 70 bestemd voor de hiervoor genoemde
Amerikaanse gevechtsvliegtuigen. De rest kan gebruikt worden door vlieg
tuigen van de Belgische, Duitse, Italiaanse, Nederlandse en mogelijk ook de
Turkse luchtmacht. (zie kader Nuclear sharing)
Lange geschiedenis
Het nucleaire moderniseringsprogramma van de Amerikaanse krijgsmacht
voorziet in de vervanging van de B83 en alle huidige varianten van de B61
door één nieuw type kernbom: de B61-12. Het is een wapen met een lange
geschiedenis. De ontwikkeling van de B61 begon in 1963 en de productie
ging vijf jaar later van start. Van de twaalf varianten die zijn ontwikkeld, zijn
er 2.675 gebouwd.
Op basis van de B61-4 is indertijd de W85 ontwikkeld. Dit was de nucleaire
kop voor de Pershing 2 raket, die in de jaren tachtig in Duitsland was gesta
tioneerd. Toen dit wapen in 1988 werd afgeschaft, is de W85 gebruikt als
basis voor een nieuwe variant van de B61, namelijk de B61-10.

Er worden 480 B61-12 kernbommen gebouwd. Foto: PBS, Dan Sagalyn

Het aantal Amerikaanse nucleaire
explosieven is gedaald van
zo'n 20.000 tot 6.550

Alle versies van de B-61 tot nu toe waren zuivere vrije-valbommen. De ver
schillen tussen de versies betroffen voornamelijk de explosieve kracht en de
PAL. Dit staat voor permissive action link. Het is de beveiliging die ervoor
moet zorgen dat het wapen niet zonder autorisatie van de Amerikaanse
president gebruikt kan worden. Daarnaast is er de variant B61-11, die in de
grond doordringt voordat hij explodeert. Dit is met name bedoeld om on
dergrondse constructies als commandocentra uit te schakelen.
Nauwkeurig
De versies B61-0 tot en met B61-11 hebben gemeen, dat ze niet beschikken
over geleiding of besturing. Dat is in de nieuwste variant anders. Deze kan
door middel van bestuurbare staartvinnen en satellietnavigatie nauwkeurig
naar zijn doel geleid worden, zoals dat ook met veel huidige conventionele
bommen het geval is. Voor zover bekend is de B61-12 dermate nauwkeurig
dat de helft van de bommen binnen 30 meter van het richtpunt terecht
komen. Voor de ongeleide varianten ligt deze waarde op 90 tot 120 meter.
De B61-12 kan daarnaast doordringen in de grond, maar hoe ver dat is, is
niet bekend. Het nucleaire explosief voor de B61-12 is afkomstig uit de B61-4.
De kracht is instelbaar op de waarden 0,3, 1,5, 10, of 50 kiloton.
De nauwkeurigheid van de B61-12 schept nieuwe mogelijkheden, zoals het
doen van precisieaanvallen op ondergrondse complexen. In combinatie met
de mogelijkheid om een geringe explosieve kracht te gebruiken leidt dit tot
een grotere inzetbaarheid. Met deze nieuwe kernbom kunnen precisieaan
vallen worden uitgevoerd met, voor een nucleair wapen althans, relatief
weinig nevenschade. Tegenstanders van de nucleaire modernisering vrezen
dat de B61-12 de drempel voor de inzet van kernwapens verlaagt, omdat
het gezien kan worden als een slagveldwapen in plaats van een wapen voor
afschrikking.

Dankzij verstelbare staartvinnen kan de B61-12 nauwkeurig gericht worden.
Foto: PBS, Dan Sagalyn

Nuclear sharing
Binnen de NAVO bestaat als sinds de jaren vijftig het verschijnsel 'nuclear
sharing'. Dit betekent dat landen de middelen beschikbaar stellen
waarmee Amerikaanse nucleaire explosieven gelanceerd of afgeworpen
kunnen worden. Door de decennia heen ging het om gevechtsvliegtuigen,
maritieme patrouillevliegtuigen, ballistische en luchtafweerraketten en
artillerie tot nucleaire mijnen aan toe.
Hiervan zijn alleen nog gevechtsvliegtuigen over. In Nederland en België
gaat het om de F-16, terwijl Duitsland en Italië hiervoor de Tornado
hebben. Mogelijk zijn er ook F-16's van de Turkse luchtmacht die even
tueel nucleair ingezet kunnen worden. In de eerstgenoemde vier landen
liggen bij elkaar 80 kernbommen van de typen B61-3 en -4 opgeslagen,
voor de F-16's en Tornado's. Op de Nederlandse basis Volkel zijn dat er
vermoedelijk zo'n 20. Voor gebruik door de Amerikaanse luchtmacht zijn
er nog eens 70 van deze bommen verspreid over deze landen en Turkije.
Nederland en België beschikken voor de nucleaire taak over de F-16, Duitsland
en Italië over de Tornado. Foto: Holloman AFB.
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Voorstanders van nieuwe kernwapens redeneren vaak dat de grote kracht
van de huidige bommen voor strategische inzet, zoals de B83-1 van 1.200
kiloton, het juist ongeloofwaardig maakt dat de Verenigde Staten ze willen
inzetten. Het is moeilijk vast te stellen wie in dit debat gelijk heeft. Zeker is
in ieder geval dat de B61-12 niet meer weg te denken is uit het Amerikaan
se nucleaire arsenaal.
Enige nucleaire bom
Zoals gezegd is de B61-12 binnenkort de enige nucleaire bom in het Ame
rikaanse en NAVO-arsenaal. Er zullen ongeveer 480 exemplaren worden
aangeschaft, zodat deze categorie wapens met ongeveer een derde afneemt.
De kosten van ontwikkeling en bouw van de bommen bedragen zo'n tien
miljard dollar. Dat is exclusief de kosten voor het staartgedeelte met de be
stuurbare vinnen, dat nog eens een miljard dollar kost.
Daarmee beschikken de Amerikanen de komende tientallen jaren over een
bom voor hun strategische bommenwerpers B-2 en diens opvolger, de B-21,
en voor hun gevechtsvliegtuigen. Naast de F-15 en F-16 moeten we dan
natuurlijk denken aan de F-35. (zie kader F-35)

Op Volkel worden oefenbommen gebruikt voor de training van personeel.
Foto: USAF

Nucleaire F-35
Er bestaat een nauwe relatie tussen de B61-12 en de F-35. Dit vliegtuig
wordt voor de Amerikaanse luchtmacht op termijn het belangrijkste
nucleair inzetbare gevechtsvliegtuig. Het gaat om de variant F-35A. De
F-35B en F-35C voor de marine en de mariniers krijgen geen nucleaire
taak. Nederland, Italië en Turkije krijgen de F-35 en beschikken dus au
tomatisch over een nucleair gevechtsvliegtuig. België en Duitsland zoeken
opvolgers voor de F-16 respectievelijk de Tornado. Willen zij de nucleaire
taak voor hun luchtmacht behouden, dan zit er weinig anders op dan te
kiezen voor de F-35. Andere kandidaten, zoals de Saab Gripen of de
Eurofighter, geschikt maken voor het gebruik van kernwapens, zou zeer
duur zijn. Bovendien zou de Belgisch-Nederlandse samenwerking bij het
bewaken van hun luchtruim gebaat zijn bij het gebruik van hetzelfde
vliegtuig.
Een ander land waar de F-35 vrijwel zeker een nucleaire taak heeft, of
krijgt, is Israël. Hier zijn de eerste F-35's inmiddels in dienst en zijn ze ook
operationeel ingezet. Gezien de stealth-eigenschappen van de F-35 is het
zeer voor de hand liggend dat Israël dit toestel een nucleaire taak geeft.
Daarvoor zijn ongetwijfeld aanpassingen nodig. De Israëlische luchtvaart
industrie kan deze zeker verzorgen. Bovendien heeft Israël het recht
bedongen op eigen kracht aanpassingen aan de F-35 te mogen maken.
Dat geldt voor geen enkel ander land buiten de Verenigde Staten.

De F-35 heeft twee interne ruimtes voor bommen. Foto: USAF

Nederland
Hiermee zijn we bij Nederland. Van tijd tot tijd is er discussie over de vraag
of Nederland de nucleaire taak voor de Koninklijke Luchtmacht moet behou
den. In januari 2014 legde het kabinet een motie naast zich neer, waarin de
Tweede Kamer er op aandrong deze taak te beëindigen, wanneer de F-35
als opvolger van de F-16 in dienst komt. Nederlandse regeringen hebben
altijd het standpunt gehuldigd, dat een besluit over afschaffing van deze taak
alleen in NAVO-verband kan worden genomen. De taak eenzijdig opgeven
is voor geen enkel kabinet een optie geweest. De B61-12 is dus niet alleen
een Amerikaanse kwestie, maar ook een Nederlandse.

De nucleaire taak eenzijdig opgeven is
voor geen enkel Nederlands kabinet
een optie geweest
Wellicht komt er een maatschappelijk debat over de enige resterende Neder
landse kerntaak. Foto: Pax ,Steven Snoep
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Het MGCS is bedoeld als vervanger van zowel de Leopard 2 ...
Foto: Wikmedia, Boevaya mashina

... als van de Leclerc.
Foto: Wikimedia, Rama

Duitsland en Frankrijk werken samen aan de vervanging
van hun gevechtstanks
Duitsland en Frankrijk werken sinds 2012 aan het Main Ground Combat
System (MGCS). Dit systeem moet volgens plan de huidige gevechtstanks
van beide landen vervangen. Dit voorjaar begonnen details naar buiten te
komen van de systeemeisen.
In het Franse leger is het MGCS voorzien als vervanging van de Leclerc ge
vechtstank. Hiervan zijn er in de loop van de tijd 400 stuks geleverd aan de
Franse landmacht, waarvan er momenteel nog 200 in dienst zijn. Deze
Leclerc tanks zullen worden verbeterd om hun operationele levensduur te
verlengen. De verbeterde Leclercs zullen een centrale rol spelen in het
Franse SCORPION informatie- en communicatie systeem, dat een groot
aantal land- en luchtsystemen van de Franse strijdkrachten met elkaar zal
verbinden. In de Bundeswehr zal het MGCS in principe de Leopard 2A6 tank
vervangen. Deze wordt momenteel opgewaardeerd naar de 2A7 standaard
en kan volgens bronnen verder worden opgewaardeerd tot de 2A8 stan
daard. Het aantal Leopards in gebruik bij de Bundeswehr zal de komende
jaren stijgen naar 328.

Lichtgewicht robot voor het Amerikaanse Korps Mariniers
Het Amerikaanse Korps Mariniers ontvangt de komende tijd een aantal
FirstLook robots als gevolg van een in mei jongstleden afgesloten contract
met de producent Endeavor Robotics.
De FirstLook is een klein platform op rupsbanden dat is voorzien van een
aantal flippers die het robotje in staat stellen zichzelf recht te zetten en ob
stakels tot een hoogte van 17,8 cm te overwinnen. Daarnaast kan het zich
onder water verplaatsen tot een diepte van 90 cm. De FirstLook is draagbaar
- hij weegt slechts 2,3 kilo - en kan worden meegedragen in een rugzak. Hij
kan worden gegooid, omdat hij een val van 5 meter op een betonnen on
dergrond kan doorstaan. Het robotje heeft een snelheid van maximaal 5,5
km per uur.
Het toestel is uitgerust met vier daglicht en één nachtzichtcamera en is
voorzien van infrarood verlichting en communicatieapparatuur. Andere ap
paratuur tot een gewicht van ruim 200 gram kan worden aangebracht.
Hierbij kan gedacht worden aan warmtebeeldapparatuur, CBRN-sensoren
en explosieven. Het is geschikt om gebouwen te verkennen en IED's te de
tecteren en kan worden ingezet in kleine ruimtes zoals grotten en tunnels,
waarbij de bedienaar op een veilige afstand opereert.

Het MGCS project wordt uitgevoerd en gefinancierd door de overheden van
beide landen en is ondergebracht in de Land Systems Roadmap Group
(LSRG). Deze komt tweemaal per jaar bijeen onder meer om de functionele
en technische eisen van de twee nationale tankvervangingsprogramma's op
elkaar af te stemmen en te bezien of toekomstige technologieën kunnen
worden gedeeld. Het project zou op dit moment in een tweede fase zijn
beland en men werkt nu aan het optimaliseren van vier modellen voor het
MGCS die op korte termijn gereed kunnen zijn.
Het eerste van deze modellen zal een rupsvoertuig zijn met een uitwendig
geplaatst kanon van groot kaliber. Dit zou het 130mm kanon met gladde
loop van Rheinmetall kunnen zijn dat medio 2016 zijn debuut heeft gemaakt
en waarvan de beproevingen inmiddels zijn gestart.

Bronnen: Naval-technology.com, Jane's

Bronnen: Jane's, Wikipedia

De FirstLook robot. Foto: Endeavourrobotics

15
Armex | juni 2018

De Russische krijgsmacht stelt de BMPT Terminator in
dienst
Het Russische Ministerie van Defensie heeft, volgens een bron bij de fabrikant,
UralVagonZavod (UVZ), het BMPT Terminator 'tank ondersteuningsvoertuig'
in dienst gesteld.
De eerste serie voertuigen van 10 stuks is volgens dezelfde bron afgelopen
voorjaar overgedragen aan de strijdkrachten. Het voertuig werd getoond
tijdens de overwinningsparade in Moskou op 9 mei jl.
Anders dan het prototype BMPT-72, of Terminator-2, dat voor het eerst is
getoond op de Russische Wapenexpo in 2013, is de productieversie geba
seerd op het chassis van de T-90 tank. De Terminator is bewapend met twee
30mm automatische kanonnen, een mitrailleur, twee automatische granaat
werpers en vier Ataka antitankraketten. Dit maakt het voertuig volgens
bovengenoemde bron de evenknie van zes infanteriegevechtsvoertuigen plus
40 uitgestegen militairen. Het voertuig zou geschikt zijn voor inzet tegen alle
soorten doelen, met inbegrip van kleine vaartuigen en laag vliegende heli
kopters. De Terminator zou beproefd zijn onder operationele omstandighe
den in Syrië.
Bron: Jane's

Het prototype van de BMPT in 2012.
Foto: Wikimedia, Wikimedia, Vitaly V. Kuzmin

Airbus toont een model van de EuroMale
Op 26 april jl. heeft Airbus tijdens de internationale lucht- en ruimtevaart
tentoonstelling in Berlijn een model op ware grootte onthuld van het Euro
pese medium-altitude long-endurance remotely piloted aircraftsystem (MALE
RPAS). De ontwikkeling van de EuroMale is in 2016 gestart door Duitsland,
Spanje, Frankrijk en Italië. Het toestel is een laagdekker met T-staart en wordt
aangedreven door twee turboprops met duwpropeller. Het wordt gezamen
lijk ontwikkeld door drie firma's - Airbus, Dassault en Leonardo - en is iets
groter dan de Amerikaanse MQ-9 Reaper die ook door Nederland wordt
aangeschaft.
Dirke Hoke, directeur van Airbus Defence and Space, gaf tijdens de gebeur
tenis aan dat het getoonde model weliswaar op ware grootte was, maar dat
het niet alle kenmerken van het toestel liet zien. Wat hij wel zei, is dat de
EuroMALE als voornaamste taak het uitvoeren van intelligence, surveillance
and reconnaissance (ISR) zal hebben, maar dat het mogelijk zal zijn het
toestel van bewapening te voorzien. Details hierover gaf hij echter niet.
Het model van de EuroMALE onthuld in Berlijn. Foto: Airbus

Eerste VBMR-L worden in 2019 geleverd aan de Franse
landmacht
De eerste exemplaren van het véhicule blindé multi-rôles léger (VBMR-L)
zullen volgens plan in 2019 instromen in het Franse leger. Het voertuig, dat
is ontwikkeld door Nexter Systems, zal naar verwachting in 2021 de initial
operating capability (IOC) status hebben bereikt.
De vierwiel aangedreven voertuigen zijn bedoeld voor de Franse verkennings
eenheden als onderdeel van het Scorpion programma. Zij moeten voor een
scala aan taken kunnen worden ingezet. Daarom worden er verschillende
varianten van het voertuig ontwikkeld, zoals voor troepentransport, com
mandovoering, voorwaartse waarneming, genietaken, gewondentransport,
tactische verbindingen en ISTAR (intelligence, surveillance, target acquisition
and reconnaissance).
De aandrijving van de VBMR-L is aan de voorkant van het voertuig geplaatst
en direct daarachter zitten de commandant en de chauffeur. De ruimte voor
de te vervoeren troepen of specifieke uitrusting bevindt zich achterin de
VBMR-L.
Het voertuig heeft een gewicht van tussen de 15 en 17 ton. Het heeft een
gelaste stalen of aluminium constructie die kan worden voorzien van extra
pantser. Het wordt aangedreven door een dieselmotor met 375 pk vermogen
en heeft een automatische versnellingsbak. De maximale snelheid op de weg
bedraagt 100 km per uur en de actieradius is 600 km.
Bronnen: EDR, Jane's

Bronnen: Defense News, Jane's

Een artist impression van het VBMR-L. Foto: Nexter

